
Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092
oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100,
poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 90
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przydziela si´
policjantowi przy wystàpieniu ∏àcznie nast´pujàcych
okolicznoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) braku mieszkania albo koniecznoÊci poprawy do-
tychczasowych warunków mieszkaniowych,
z uwzgl´dnieniem czasu oczekiwania na przydzia∏
lokalu mieszkalnego,

2) kwalifikacji zawodowych, przydatnoÊci do s∏u˝by
i okresu s∏u˝by w jednostkach organizacyjnych
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych.

2. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego mo˝e nastàpiç bez
wzgl´du na czas oczekiwania na przydzia∏, je˝eli poli-
cjant zajmuje:

1) tymczasowà kwater´ w budynku przeznaczonym
na cele s∏u˝bowe lub znajdujàcym si´ na terenie
obiektu zamkni´tego,

2) lokal mieszkalny w budynku stanowiàcym w∏a-
snoÊç osoby fizycznej.

§ 2. 1. Lokal mieszkalny przydziela si´ policjantowi
wed∏ug norm zaludnienia:

1) dla policjanta posiadajàcego rodzin´ — po jednej
normie zaludnienia dla policjanta i ka˝dego cz∏on-
ka jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z zastrze˝eniem
pkt 3 i 4,

2) dla policjanta samotnego — dwie normy zaludnie-
nia, z zastrze˝eniem pkt 3,

3) dla policjanta mianowanego na stanowisko s∏u˝bo-
we zaszeregowane w grupie od 18 do 16 — trzy
normy zaludnienia,

4) dla policjanta mianowanego na stanowisko s∏u˝bo-
we zaszeregowane w grupie od 15 do 11 — dwie
normy zaludnienia.

2. W razie zbiegu uprawnieƒ policjanta i cz∏onków
jego rodziny do norm zaludnienia z ró˝nych tytu∏ów,
uwzgl´dnia si´ normy zaludnienia przys∏ugujàce tylko
z jednego tytu∏u.

§ 3. Norma zaludnienia przys∏ugujàca policjantowi
wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którà
stanowi powierzchnia pokoi znajdujàcych si´ w lokalu
mieszkalnym.

§ 4. 1. Policjantowi przydziela si´ lokal mieszkalny
o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej liczbie
przys∏ugujàcych mu norm zaludnienia, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Policjantowi, za jego pisemnà zgodà lub na jego
pisemny wniosek, mo˝e byç przydzielony lokal o po-
wierzchni mieszkalnej mniejszej od przys∏ugujàcej
zgodnie z normami zaludnienia. Przydzia∏ takiego loka-
lu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu
o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej przys∏ugu-
jàcym normom zaludnienia.

3. W przypadku szczególnie uzasadnionym organy,
o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2—5, mogà przydzie-
liç policjantowi za zgodà organu wy˝szego stopnia lo-
kal o powierzchni mieszkalnej wi´kszej od przys∏ugujà-
cej zgodnie z normami zaludnienia. Je˝eli zwi´kszenie
powierzchni mieszkalnej jest ni˝sze od dolnej granicy
normy zaludnienia, zgoda organu wy˝szego stopnia
nie jest wymagana.

§ 5. Przydzielony lokal mieszkalny powinien znaj-
dowaç si´ w nale˝ytym stanie technicznym i sanitar-
nym.

§ 6. Lokal mieszkalny przydziela si´ policjantowi na
jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydzia∏ loka-
lu mieszkalnego okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 7. 1. Opró˝nienie lokalu mieszkalnego nast´puje
w przypadkach:

1) podnajmowania lub oddawania do bezp∏atnego
u˝ywania tego lokalu mieszkalnego lub jego cz´Êci,

2) zajmowania przez policjanta zwolnionego ze s∏u˝by
lub cz∏onków rodziny uprawnionych do renty ro-
dzinnej po policjancie, który w chwili Êmierci spe∏-
nia∏ warunki wymagane do uzyskania emerytury
lub renty, lokalu mieszkalnego znajdujàcego si´
w budynku przeznaczonym na cele s∏u˝bowe lub
na terenie obiektu zamkni´tego,

3) gdy policjant otrzyma∏ przydzia∏ lokalu mieszkalne-
go i nie zwolni∏ wczeÊniej przydzielonego lokalu,

4) u˝ywania tego lokalu mieszkalnego niezgodnie z je-
go przeznaczeniem, w szczególnoÊci gdy policjant
lub cz∏onkowie jego rodziny w sposób ra˝àcy lub
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uporczywy wykraczajà przeciwko obowiàzujàcemu
porzàdkowi domowemu, czyniàc ucià˝liwym ko-
rzystanie z innych lokali,

5) uzyskania przez policjanta lub jego ma∏˝onka
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci po-
bliskiej innego lokalu mieszkalnego (domu) o po-
wierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej co najmniej
przys∏ugujàcym policjantowi i cz∏onkom jego ro-
dziny normom zaludnienia,

6) je˝eli lokal mieszkalny nie jest zamieszkiwany przez
policjanta przez okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, chy-
ba ˝e zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce czaso-
wy pobyt policjanta poza miejscem sta∏ego za-
mieszkania,

7) zw∏oki z zap∏atà czynszu lub op∏at za Êwiadczenia
zwiàzane z eksploatacjà tego lokalu mieszkalnego
przez co najmniej dwa pe∏ne okresy p∏atnoÊci, po-
mimo uprzedzenia na piÊmie o zamiarze wydania
decyzji o opró˝nieniu lokalu i wyznaczenia dodat-
kowego, miesi´cznego terminu zap∏aty zaleg∏ych
i bie˝àcych nale˝noÊci,

8) zajmowania tego lokalu mieszkalnego przez poli-
cjanta lub cz∏onków jego rodziny albo inne osoby
bez tytu∏u prawnego,

9) zrzeczenia si´ uprawnieƒ do zajmowanego lokalu
mieszkalnego,

10) zamiany tego lokalu mieszkalnego,

11) zajmowania lokalu mieszkalnego przez:

a) policjantów zwolnionych ze s∏u˝by, którzy nie
nabyli prawa do lokalu mieszkalnego na warun-
kach okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym,

b) inne osoby zajmujàce lokale mieszkalne prze-
znaczone dla Policji, do których zosta∏y wprowa-
dzone za zgodà dysponenta lokalu albo jako
osoby uwzgl´dnione w decyzji o przydziale loka-
lu,

12) uzyskania przez policjanta pomocy finansowej
w pe∏nej przys∏ugujàcej wysokoÊci.

2. Decyzja o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego doty-
czy wszystkich osób zamieszka∏ych w tym lokalu.

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 8
mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny o obni˝onym
wyposa˝eniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej
mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami zalud-
nienia, jednak nie mniej ni˝ 5 m2 na osob´.

4. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 2 i 11 na
przekwaterowanie przeznacza si´ lokal zamienny w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) o powierzchni mieszkalnej:

1) odpowiadajàcej normom zaludnienia okreÊlonym
w decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, je˝eli

nie zmieni∏a si´ liczba osób uj´tych w tej decyzji
i stale zamieszkujàcych w lokalu,

2) odpowiadajàcej jednej normie zaludnienia, w przy-
padku innej ni˝ wymieniona w pkt 1 osoby, wpro-
wadzonej do lokalu mieszkalnego za zgodà dyspo-
nenta lokalu.

§ 8. 1. By∏y ma∏˝onek policjanta rozwiedzionego za-
chowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym
lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania (nabycia) przez
niego innego lokalu mieszkalnego (domu).

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach roz-
wiedzionemu policjantowi przydziela si´ lokal miesz-
kalny inny ni˝ dotychczas zajmowany, o powierzchni
mieszkalnej odpowiadajàcej przys∏ugujàcym mu nor-
mom zaludnienia.

§ 9. Przepisy § 1—3, § 4 ust. 1—3 i § 5—7 stosuje
si´ odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych
przez osoby posiadajàce uprawnienia do tych lokali na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r.
Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81,
poz. 877).

§ 10. 1. Na tymczasowe kwatery dla policjantów
przeznacza si´ lokale mieszkalne, pokoje goÊcinne, po-
koje w hotelu lub w bursie albo pomieszczenia miesz-
kalne usytuowane w budynkach przeznaczonych na ce-
le s∏u˝bowe lub na terenie obiektu zamkni´tego, o na-
le˝ytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. Tymczasowà kwater´ przydziela si´ policjantowi
na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydzia∏
tymczasowej kwatery okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 11. Przydzia∏ tymczasowej kwatery w budynku
jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele
s∏u˝bowe lub znajdujàcym si´ na terenie obiektu za-
mkni´tego mo˝e nastàpiç tylko na okres pe∏nienia s∏u˝-
by przez policjanta w tej jednostce.

§ 12. Policjantowi w s∏u˝bie przygotowawczej mo˝-
na przydzieliç tymczasowà kwater´, je˝eli on sam lub
cz∏onkowie jego rodziny nie majà tytu∏u prawnego do
zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejsco-
woÊci, w której policjant pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejsco-
woÊci pobliskiej.

§ 13. Opró˝nienie tymczasowej kwatery nast´puje
w przypadku:

1) zwolnienia policjanta ze s∏u˝by albo przeniesienia
do s∏u˝by w innej miejscowoÊci,

2) up∏ywu okresu, o którym mowa w § 11,

3) wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w § 7
ust. 1 pkt 1, 4—9.
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§ 14. 1. Decyzje w sprawach przydzia∏u i opró˝nia-
nia lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wyda-
jà b´dàcy dysponentami lokali:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w stosunku do:

a) Komendanta G∏ównego Policji,

b) zast´pców Komendanta G∏ównego Policji,

2) Komendant G∏ówny Policji — w stosunku do:

a) policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Policji,

b) komendantów wojewódzkich Policji,

c) Komendanta Wy˝szej Szko∏y Policji oraz Komen-
danta Szko∏y Policji w Pile, Komendanta Szko∏y
Policji w S∏upsku, Komendanta Szko∏y Policji
w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie,

3) komendanci wojewódzcy Policji — w stosunku do:

a) komendantów powiatowych (miejskich) Policji,

b) policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w komendzie wo-
jewódzkiej Policji,

4) komendanci szkó∏, o których mowa w pkt 2 lit. c) —
w stosunku do podleg∏ych im policjantów,

5) komendanci powiatowi (miejscy) Policji — w sto-
sunku do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w komen-
dzie powiatowej (miejskiej) Policji, komisariatach
Policji i innych podleg∏ych im jednostkach organi-
zacyjnych Policji.

2. W stosunku do osób, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 2, decyzje w sprawach opró˝nienia lokali mieszkal-

nych wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji,
w dyspozycji którego pozostajà te mieszkania.

3. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych
decyzje w sprawach przydzia∏u lokali mieszkalnych wy-
dajà organy wymienione w ust. 1 w∏aÊciwe ze wzgl´du
na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.

4. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych
oraz cz∏onków rodziny uprawnionych do renty rodzin-
nej po funkcjonariuszach, którzy w chwili Êmierci spe∏-
niali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub
renty, decyzje w sprawach opró˝nienia zajmowanych
przez nich lokali mieszkalnych wydajà organy, o któ-
rych mowa w ust. 1, b´dàce dysponentami tych miesz-
kaƒ.

5. W stosunku do emerytów i rencistów policyj-
nych, których ostatnim miejscem pe∏nienia s∏u˝by by-
∏o Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji,
decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant
G∏ówny Policji.

§ 15. 1. W sprawach wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia i niezakoƒczonych osta-
tecznymi decyzjami stosuje si´ przepisy niniejszego
rozporzàdzenia.

2. Pozostajà w mocy decyzje wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 17 paêdziernika 2001 r. (poz. 1469)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

Dziennik Ustaw Nr 131 — 10318 — Poz. 1469



Dziennik Ustaw Nr 131 — 10319 — Poz. 1469


