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2. Rycza∏towe wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniu wyp∏aca si´ po zakoƒczeniu posiedzenia.
3. Rozliczenie oraz zwrot kosztów przejazdów i kosztów noclegów w zwiàzku
z udzia∏em cz∏onka Rady Rolników w posiedzeniu nast´puje po zakoƒczeniu posiedzenia albo na nast´pnym posiedzeniu,
w którym ten cz∏onek bierze udzia∏.”.

Poz. 901, 902 i 903

dy Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników w posiedzeniu oraz wyp∏aty rycza∏towego wynagrodzenia za
udzia∏ cz∏onka Rady Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników w posiedzeniu, które odby∏o si´ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 2. Do rozliczenia oraz zwrotu kosztów przejazdów
i kosztów noclegów w zwiàzku z udzia∏em cz∏onka Ra-
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 lipca 2007 r.
sygn. akt P 30/06
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 31
ust. 3 Konstytucji,

Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczàcy,
Marek Mazurkiewicz,

orzeka:

Janusz Niemcewicz,
Miros∏aw Wyrzykowski,
Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca,
protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em sàdu przedstawiajàcego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 lipca 2007 r., pytania
prawnego Sàdu Okr´gowego w Tarnowie, czy art. 11
ust. 6 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

Art. 11 ust. 6 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602,
Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833)
jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Mazurkiewicz
Miros∏aw Wyrzykowski

Janusz Niemcewicz
Bohdan Zdziennicki
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 lipca 2007 r.
sygn. akt SK 50/06
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
Marek Mazurkiewicz — przewodniczàcy,
Marian Grzybowski,
Adam Jamróz,
Marek Kotlinowski — sprawozdawca,
Teresa Liszcz,
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcych oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., po∏àczonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Ró˝aƒskiej o zbadanie zgodnoÊci
art. 203 w zwiàzku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w zwiàzku
z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

