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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Miros∏aw Granat — przewodniczàcy,

Wojciech Hermeliƒski,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniach 20 lipca i 27 paêdziernika 2009 r., wniosku
Rady Gminy i Miasta Kozieg∏owy o zbadanie zgod-
noÊci:

1) art. 33 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) w zakre-
sie, w jakim pozbawia prawa do udzia∏u na pra-
wach strony w post´powaniu sàdowoadministra-
cyjnym gmin´, której wójt (burmistrz, prezydent)
wyda∏ jako organ podatkowy pierwszej instancji
decyzj´ podatkowà, a podatek stanowi dochód tej
gminy w sytuacji, gdy przedmiotem tego post´-
powania sàdowoadministracyjnego jest decyzja
organu odwo∏awczego w sprawie tego podatku,
z art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji,

2) art. 50 § 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1 w zakre-
sie, w jakim pozbawia gmin´ prawa wniesienia
skargi na decyzj´ organu wy˝szej instancji wyda-
nà w wyniku rozpatrzenia odwo∏ania od decyzji
wydanej w pierwszej instancji przez wójta (burmi-
strza, prezydenta) tej gminy w sytuacji, gdy decy-
zja organu odwo∏awczego ma wp∏yw na prawa
i obowiàzki tej gminy lub jej organów, z art. 165
ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 33 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268,
Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r.
Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r.
Nr 53, poz. 433 i Nr 144, poz. 1179) sà zgodne
z art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 29 paêdziernika 2009 r.
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