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Sygn. akt IC 3/07 
 
 

POSTANOWIENIE 
  
 

Dnia 6 lutego 2007 r. 
  
 

d Rejonowy w Jaworznie Wydzia  I Cywilny 
 
w osobie Przewodnicz cego ASR Mariusza Witkowskiego 
Protokolant  sta . Anna Brzezina 
 
po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2007 r. w Jaworznie na rozprawie 
 
sprawy z powództwa Piotra K. 
przeciwko Gminie Miasta J. 
 
o zap at  
 
postanawia 
na podstawie art. 234 TWE zwróci  si  do Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot 
Europejskich w Luksemburgu z nast puj cym pytaniem prawnym - czy art. 90 TWE stanowi  
przeszkod  w stosowaniu § 1 rozporz dzenia z dnia 28 lipca 2003 r. wydanego przez 
Ministra Infrastruktury w sprawie wysoko ci op at za kart  pojazdu, w zakresie w jakim 
uzale nia zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego spoza Rzeczypospolitej Polskiej, z 
innego pa stwa cz onkowskiego, od uiszczenia op aty za wydanie karty pojazdu w kwocie 
500 z . 
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Sygn. akt I C 3/07 
 

UZASADNIENIE 
 

d Rejonowy w Jaworznie w trakcie rozpoznawania sprawy z wniosku obywatela 
polskiego Piotra K. przeciwko Gminie Miasta J. powzi  w tpliwo  czy art. 90 TWE, 
stanowi  przeszkod  w obowi zywaniu § 1 rozporz dzenia z dnia 28 lipca 2003 r. wydanego 
przez Ministra Infrastruktury, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
pod pozycj  1310 w numerze 137 z 2003 r. w sprawie wysoko ci op at  za kart  pojazdu. 

tpliwo ci powsta y na tle nast puj cego stanu faktycznego. Powód Piotr K. b cy 
obywatelem polskim w dniu 9 pa dziernika 2006 r. wniós  pozew o zap at  przeciwko 
pozwanej Gminie Miasta J., która jest podstawow  jednostk  samorz du terytorialnego w 
Polsce i posiada osobowo  prawn . 

Piotr K. domaga si  zas dzenia od pozwanej Gminy kwoty 425 z otych polskich. 
dana przez Piotra K. kwota stanowi ró nic  mi dzy op at  pobieran  za wydanie po raz 

pierwszy karty pojazdu, która wynosi a 500 z otych polskich, a kwot  jak  organ Gminy 
pobiera za wydanie wtórnika karty pojazdu 75 z otych polskich. 

Minister Infrastruktury rozporz dzeniem z dnia 28 lipca 2003 r. wydanym na podstawie 
art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (U/, U. z 
2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190 i Nr 137, poz.1302) w § 1 
zarz dzi : 

za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestruj cy pobiera op at  w wysoko ci 500 polskich z otych 
(§1.1 rozporz dzenia), 

za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestruj cy pobiera op at  w wysoko ci 75 
otych polskich (§ 1.2 rozporz dzenia). 

Powód w dniu 9 maja 2005 r. naby  na terytorium Niemiec u ywany samochód 
osobowy marki Mercedes Benz 230 TE. 

Piotr K. w maju 2005 r. sprowadzi  na terytorium Polski z Republiki Federalnej 
Niemiec wy ej wymieniony kilkunastoletni, u ywany samochód. 

W dniu 13 czerwca 2005 r. wykonano w Polsce badanie techniczne pojazdu. Podczas 
badania ustalono, e pojazd spe nia wymagania techniczne obowi zuj ce w Polsce. 

Chc c zarejestrowa  po raz pierwszy samochód w Polsce powód zmuszony by  ui ci  
na rzecz Gminy Miasta J. kwot  500 z . Wymienion  kwot  Piotr K. ui ci  w dniu 18 sierpnia 
2005 r. 

Piotr K. bez zarejestrowania samochodu nie móg by legalnie porusza  si  
samochodem po terytorium Polski.  

W sytuacji gdyby Piotr K. naby  taki samochód jako nowy na terytorium Polski to za 
kart  pojazdu nie musia by p aci  Gminie Miasta J. Kart  pojazdu otrzyma by od producenta 
lub importera pojazdu.  

DaimlerChrysler Automotive Polska Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  
zajmuje si  sprzeda  na rynku polskim samochodów marki Mercedes-Benz. Dnia 18 
sierpnia 2006 r. oferowa a do sprzeda y samochody osobowe Mercedes-Benz model C230. 

Koszt uzyskania przez DaimlerChrysler Automotive Polska Spó  z ograniczon  
odpowiedzialno ci  jednej karty pojazdu wynosi  w sierpniu 2005 r. i wynosi nadal 9 z otych 
polskich 71 groszy netto. 
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Dla klientów kupuj cych nowe samochody produkowane przez koncern Daimler 

Chrysler AG oraz oferowane poprzez sie  autoryzowanych dealerów w Polsce karty  
pojazdu zamawiane s  bezpo rednio przez DaimlerChrysler Automotive Polska Spó  z 
ograniczon  odpowiedzialno ci  w Pa stwowej Wytwórni Papierów Warto ciowych. 
Otrzymane karty pojazdu s  centralnie wype niane w DaimlerChrysler Automotive Polska 
Spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci . 

Podobnie sprawa przedstawia si  z kartami pojazdu produkowanymi dla innych  
producentów samochodów osobowych, na przyk ad dla Fiata Auto Poland Spó ki Akcyjnej w 
Bielsku Bia ej. Producenci zamawiaj  karty pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów  
Warto ciowych Spó ce Akcyjnej w Warszawie za cen  9 z otych 71 groszy netto (bez 
podatku VAT). 
 

II 
d Rejonowy w Jaworznie na tle tak ustalonego stanu faktycznego powzi  

tpliwo  czy art. 90 TWE okre laj cy zakaz dyskryminacji podatkowej i ochron  dla 
swobody przep ywu towarów, stanowi  przeszkod  w obowi zywaniu § 1 oporz dzenia z 
dnia 28 lipca 2003 r. wydanego przez Ministra Infrastruktury, publikowanego w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycj  1310 w numerze U7 z 2003 r. w sprawie 
wysoko ci op at za kart  pojazdu, w zakresie w jakim uzale nia  zarejestrowanie pojazdu 
sprowadzonego z poza Rzeczypospolitej Polskiej z innego pa stwa cz onkowskiego od 
uiszczenia op aty w kwocie 500 z . 

Wy ej opisane prawodawstwo polskie zosta o zast pione wydanym przez Ministra 
Transportu i Budownictwa rozporz dzeniem z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysoko ci 
op at za kart  pojazdu wydanym na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.). 

§ 1 rozporz dzenia z dnia 28 lipca 2003 r. wydanego przez Ministra Infrastruktury, 
obecnie ju  nie obowi zuje w Polsce. Rozporz dzenie z dnia 28 lipca 2003 r. obowi zywa o 
w okresie gdy powód Piotr K. chcia  samochód u ywany, zakupiony w Niemczech, 
zarejestrowa  po raz pierwszy w Polsce. 

 
Trybuna  Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. 

(U 6/04 OTK-A 2006/1/3) orzek , e § 1 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
28 lipca 2003 r. w sprawie wysoko ci op at za kart  pojazdu jest niezgodny: 

a) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 
1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497), 

b) z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Trybuna  Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej orzek , e przepis powo anego 

rozporz dzenia traci moc obowi zuj  z dniem 1 maja 2006 r. 
W uzasadnieniu do wyroku pkt III 4 Trybuna  Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdzi , e op ata w cz ci wynikaj cej z jej podwy szenia stanowi now  danin  publiczn  
co narusza postanowienia art. 217 Konstytucji, zgodnie z którym tego rodzaju daniny mog  
by  nak adane tylko ustaw . 

§ 1 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie 
wysoko ci op at za kart  pojazdu jest niezgodny z art. 217 Konstytucji, gdy  ustanowiona w 
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nim op ata stanowi - ze wzgl du na niewspó mierno  do rzeczywistych kosztów 
wiadczonej us ugi - danin  publiczn  o charakterze podatkowym. 

Zgodnie z Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybuna u 
Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej maj  moc powszechnie obowi zuj  i s  
ostateczne na terytorium Polski. 

Piotr K. ui ci  op at  za kart  pojazdu w okresie gdy zgodnie z orzeczeniem Trybuna u 
Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej przepis powo anego rozporz dzenia 
obowi zywa . 
 

III 
 

Minister Transportu i Budownictwa rozporz dzeniem z dnia 28 marca 2006 r. w 
sprawie wysoko ci op at za kart  pojazdu wydanym na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 [Ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. ze 
zm.) w § 1 zarz dzi : 

za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestruj cy pobiera op at  w wysoko ci 75 polskich z otych 
(§ 1.1 rozporz dzenia). 
za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestruj cy pobiera op at  okre lon  w ust pie 1, a 
wi c w wysoko ci 75 z otych polskich (§ 1.2 rozporz dzenia). Powy sze rozporz dzenie 
wesz o w ycie z dniem 15 kwietnia 2006 r. 
 

IV 
 

Istniej ca w tpliwo , czy art. 90 TWE, stanowi  przeszkod  w obowi zywaniu § 1 
oporz dzenia z dnia 28 lipca 2003 r. wydanego przez Ministra Infrastruktury, 
opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycj  1310 w numerze 
137 z 2003 r. w sprawie wysoko ci op at za kart  pojazdu, w zakresie w jakim uzale nia  
^rejestrowanie pojazdu sprowadzonego z poza Rzeczypospolitej Polskiej z innego pa stwa 
cz onkowskiego od uiszczenia op aty w kwocie 500 z  ma znaczenie dla rozstrzygni cia w 
sprawie zawis ej przed S dem Rejonowym w Jaworznie. Je eli powy szy przepis Traktatu 
Stanowi przeszkod  w obowi zywaniu opisanego rozporz dzenia krajowego to zgodnie z 
art. 10 TWE i zasad  pierwsze stwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym S d 
krajowy, b dzie mia  obowi zek odmówi  zastosowania przepisu rozporz dzenia krajowego 
niezgodnego z prawem wspólnotowym równie  w okresie odroczenia utraty mocy 
obowi zuj cej tego przepisu orzeczonej wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego. 
W sytuacji negatywnej odpowiedzi na pytanie postawione w sentencji postanowienia, mo e 
zaj  konieczno  dokonania wyk adni art. 25 TWE, a mianowicie czy przepis ten stanowi 
przeszkod  w stosowaniu § 1 wy ej opisanego rozporz dzenia z dnia 28 lipca 2003 r. 
wydanego przez Ministra Infrastruktury. Czy op ata za kart  pojazdu stanowi op at  o skutku 
równowa nym, o której mowa w art. 25 TWE. 

Od udzielenia odpowiedzi na postawione w sentencji postanowienia pytanie zale y 
rozstrzygni cie S du Rejonowego w Jaworznie w sprawie o sygn. akt I C 3/07. 
 

d Rejonowy w Jaworznie postanowieniem z dnia 6 lutego 2007 r. zwróci  si  do 
Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich w Luksemburgu na podstawie art. 234 
TWE, z pytaniem prejudycjalnym jak w tre ci postanowienia. 

 


