
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Teresa Liszcz — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Zbigniew CieÊlak,

Ewa ¸´towska — sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 13 marca 2007 r., wniosku grupy pos∏ów o zba-
danie zgodnoÊci:

1) a) art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o samorzàdzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1457), wpro-
wadzajàcego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.),

b) art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. powo∏a-
nej w punkcie 1 lit. a, wprowadzajàcego art. 26
ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, ze
zm.),

c) art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 214, poz. 1806, ze zm.), wprowadzajàcych
art. 24h ust. 4 oraz art. 24j ust. 3 do ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w cz´-
Êci dotyczàcej terminów sk∏adania oÊwiadczeƒ,
o których mowa w tych przepisach, 

z art. 2 Konstytucji,

2) a) art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. powo∏anej
w punkcie 1 lit. a, wprowadzajàcego art. 190
ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
powo∏anej w punkcie 1 lit. a,

b) art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. powo∏a-
nej w punkcie 1 lit. a, wprowadzajàcego art. 26
ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
powo∏anej w punkcie 1 lit. b,

z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127), do-
dany przez art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055), jest niezgodny
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz z art. 2 Konstytucji.

2. Art. 26 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457),
dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. powo∏anej w punkcie 1, jest niezgodny
z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 2 Konstytucji.

3. Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2
ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta-
wy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2004 r. Nr 167, poz. 1759), w zakresie, w jakim
okreÊla termin sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtko-
wych, jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

4. Art. 24j ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. powo-
∏anej w punkcie 3, dodany przez art. 1 pkt 3 usta-
wy z dnia 23 listopada 2002 r. powo∏anej w punk-
cie 3, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Teresa Liszcz

Jerzy Ciemniewski Zbigniew CieÊlak
Ewa ¸´towska Bohdan Zdziennicki
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 13 marca 2007 r.

sygn. akt K 8/07


