
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad przydzia∏u, opró˝niania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczaso-
wych kwater przeznaczonych dla stra˝aków Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 13)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) dla stra˝aków powo∏anych na stanowiska s∏u˝-
bowe zaszeregowane w grupach od 20 do 18
oraz dla komendantów szkó∏ aspirantów Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i Centralnej Szko∏y
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zast´pców ko-
mendanta Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej,
zast´pców komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, dyrektora Centralne-
go Muzeum Po˝arnictwa i dyrektorów biur Ko-
mendy G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
— trzy normy zaludnienia,

3) dla stra˝aków mianowanych na stanowiska za-
szeregowane w grupie od 17 do 10, z wyjàt-
kiem stanowiska dowódca zmiany — dwie
normy zaludnienia.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy wymienione w § 18 pkt 2—7, w ra-
mach swojej w∏aÊciwoÊci, mogà przydzieliç
stra˝akowi w szczególnie uzasadnionym przy-
padku i za zgodà organu wy˝szego stopnia lo-
kal o powierzchni mieszkalnej wi´kszej od
przys∏ugujàcej zgodnie z normami zaludnie-
nia.”;

3) w § 18:

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej — w stosunku do:

a) stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komen-
dzie G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej,

b) komendantów wojewódzkich Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej,

c) komendantów szkó∏ i oÊrodków szkolenia
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, 

d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawcze-
go Ochrony Przeciwpo˝arowej, 

e) dyrektora Centralnego Muzeum Po˝ar-
nictwa,

f) stra˝aków wyznaczonych do wykonywa-
nia okreÊlonych zadaƒ poza jednostkà
organizacyjnà Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej,

3) komendanci wojewódzcy Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej — w stosunku do:

a) komendantów powiatowych (miejskich)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w komen-
dzie wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) komendanci powiatowi (miejscy) Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej — w stosunku do stra-
˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w podleg∏ych im
jednostkach organizacyjnych,”,

c) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je pkt 7 w brzmieniu:

„7) dyrektor Centralnego Muzeum Po˝arnictwa
— w stosunku do podleg∏ych mu stra˝a-
ków.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad przydzia∏u, opró˝niania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych 

dla stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


