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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie przydzia∏u, opró˝niania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjo-
nariuszy Stra˝y Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki przydzia∏u i opró˝niania lokali mieszkal-

nych, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,
zwanej dalej „ustawà”, oraz normy zaludnienia
tych lokali,

2) warunki przydzia∏u i opró˝niania tymczasowych
kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Stra-
˝y Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariusza-
mi”,

3) podmioty w∏aÊciwe do wydawania decyzji w spra-
wach, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Lokal mieszkalny przydziela si´ funkcjonariu-
szowi w s∏u˝bie sta∏ej, uwzgl´dniajàc, z zastrze˝eniem
ust. 2, ∏àcznie nast´pujàce kryteria:

1) brak lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia s∏u˝-
by lub w miejscowoÊci pobliskiej albo koniecznoÊç
poprawy dotychczasowych warunków mieszkanio-
wych z uwzgl´dnieniem czasu oczekiwania na
przydzia∏ lokalu mieszkalnego,

2) kwalifikacje zawodowe, przydatnoÊç do s∏u˝by oraz
okres s∏u˝by w Stra˝y Granicznej i innych jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych.

2. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego mo˝e nastàpiç
wczeÊniej z pomini´ciem ustalonej kolejnoÊci, je˝eli
funkcjonariusz zajmuje:

1) tymczasowà kwater´ w budynku jednostki organi-
zacyjnej Stra˝y Granicznej przeznaczonym na cele
s∏u˝bowe lub znajdujàcym si´ na terenie zamkni´-
tym,

2) lokal mieszkalny przydzielony decyzjà administracyj-
nà stanowiàcy odr´bnà w∏asnoÊç osoby fizycznej,

3) lokal mieszkalny przydzielony decyzjà administra-
cyjnà w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by.

3. Funkcjonariuszowi, który by∏ ˝o∏nierzem zawo-
dowym Wojsk Ochrony Pogranicza, zalicza si´ do okre-
su oczekiwania na przydzia∏ lokalu mieszkalnego okres
oczekiwania na przydzia∏ osobnej kwatery sta∏ej.

§ 3. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego bàdê tymczaso-
wej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Stra-
˝y Granicznej przeznaczonym na cele s∏u˝bowe lub
znajdujàcym si´ na terenie zamkni´tym nast´puje tyl-
ko na okres pe∏nienia s∏u˝by przez funkcjonariusza
w tej jednostce.

§ 4. 1. Norma zaludnienia lokalu mieszkalnego
przys∏ugujàca funkcjonariuszowi wynosi od 7 do 10 m2

powierzchni mieszkalnej.
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2. Powierzchnià mieszkalnà jest powierzchnia 
pokoi.

3. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie sta∏ej przys∏ugujà
nast´pujàce normy zaludnienia:

1) posiadajàcemu cz∏onków rodziny, o których mowa
w art. 93 ustawy — po jednej normie zaludnienia
dla funkcjonariusza i ka˝dego cz∏onka jego rodziny,
a ponadto:
a) zajmujàcemu stanowisko s∏u˝bowe zaszerego-

wane w grupach od 13 do 15 lub posiadajàcemu
stopieƒ genera∏a — dwie dodatkowe normy za-
ludnienia,

b) posiadajàcemu stopieƒ starszego oficera lub
zajmujàcemu stanowisko s∏u˝bowe starszego
oficera — jedna norma zaludnienia,

2) nieposiadajàcemu cz∏onków rodziny, o których mo-
wa w art. 93 ustawy — dwie normy zaludnienia,
a ponadto, w przypadku zajmowania stanowiska
s∏u˝bowego zaszeregowanego w grupach od 13 do
15 lub posiadania stopnia genera∏a — jedna dodat-
kowa norma zaludnienia,

3) pozostajàcemu w zwiàzku ma∏˝eƒskim, bezdzietne-
mu — dodatkowo jedna norma zaludnienia.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przydzie-
la si´ lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej od-
powiadajàcej liczbie przys∏ugujàcych mu norm zalud-
nienia, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku gdy nie ma mo˝liwoÊci przydziele-
nia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej od-
powiadajàcej liczbie przys∏ugujàcych norm zaludnie-
nia, funkcjonariuszowi mo˝na przydzieliç lokal miesz-
kalny o powierzchni mieszkalnej:

1) mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami za-
ludnienia, je˝eli wyrazi on na to pisemnà zgod´ lub
wystàpi z takim wnioskiem, przy czym przydzia∏ ta-
kiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa
do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej od-
powiadajàcej przys∏ugujàcym normom zaludnie-
nia,

2) wi´kszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami za-
ludnienia, je˝eli okolicznoÊci tego wymagajà oraz
za zgodà organu wy˝szego stopnia.

§ 6. Lokal mieszkalny przydziela si´ funkcjonariu-
szowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przy-
dzia∏ lokalu mieszkalnego stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego,
o którym mowa w § 1, wydaje si´ w razie:

1) podnajmowania lokalu mieszkalnego w ca∏oÊci lub
w cz´Êci bez zgody wynajmujàcego,

2) gdy funkcjonariusz otrzyma∏ przydzia∏ lokalu miesz-
kalnego i nie zwolni∏ wczeÊniej przydzielonego lo-
kalu mieszkalnego,

3) uzyskania przez funkcjonariusza 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 funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego
rodziny normom zaludnienia,

4) gdy funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu miesz-
kalnym przez okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, chyba
˝e zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce czasowy
pobyt funkcjonariusza poza miejscem sta∏ego za-
mieszkania,

5) u˝ywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego
przeznaczeniem, w szczególnoÊci gdy funkcjona-
riusz lub cz∏onkowie jego rodziny w sposób ra˝àcy
lub uporczywy wykraczajà przeciwko obowiàzujà-
cemu porzàdkowi domowemu, czyniàc ucià˝liwym
korzystanie z innych lokali,

6) nieuiszczania czynszu lub op∏at za Êwiadczenia
zwiàzane z eksploatacjà tego lokalu mieszkalnego
przez okres co najmniej trzech pe∏nych okresów
p∏atnoÊci, pomimo uprzedzenia na piÊmie o zamia-
rze wydania decyzji o opró˝nieniu lokalu i wyzna-
czenia dodatkowego, miesi´cznego terminu zap∏a-
ty zaleg∏ych i bie˝àcych nale˝noÊci,

7) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze
s∏u˝by lub pozosta∏ych po funkcjonariuszu cz∏on-
ków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po
funkcjonariuszu, który w chwili Êmierci spe∏nia∏
warunki wymagane do uzyskania emerytury lub
renty policyjnej, lokalu mieszkalnego znajdujàcego
si´ w budynku przeznaczonym na cele s∏u˝bowe
lub na terenie zamkni´tym,

8) zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytu∏u praw-
nego,

9) zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym pomi-
mo zrzeczenia si´ na piÊmie uprawnieƒ do jego zaj-
mowania,

10) zamiany lokalu mieszkalnego.

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

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 5, 6 i 8, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny
o obni˝onym wyposa˝eniu technicznym i o powierzch-
ni mieszkalnej mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie
z normami zaludnienia, jednak nie mniej ni˝ 5 m2 na
osob´.

2. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 7,
przydziela si´ lokal mieszkalny w dotychczasowym
miejscu zamieszkania lub w miejscowoÊci pobliskiej
o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej przys∏ugu-
jàcym normom zaludnienia oraz zapewnia przewiezie-
nie przedmiotów urzàdzenia domowego.

§ 9. 1. Przydzielone funkcjonariuszom lokale miesz-
kalne mogà podlegaç zamianie wy∏àcznie za zgodà
dysponentów lokali, o których mowa w § 15 ust. 1.

2. Lokale mieszkalne w budynkach jednostek orga-
nizacyjnych Stra˝y Granicznej przeznaczonych na cele
s∏u˝bowe lub znajdujàcych si´ na terenie zamkni´tym
nie podlegajà zamianie, je˝eli w wyniku zamiany taki
lokal mieszkalny zamieszkiwa∏aby osoba nieposiadajà-
ca uprawnieƒ do jego zajmowania.
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§ 10. Przepisy § 4, § 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i § 6—9 stosu-
je si´ odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowa-
nych przez osoby posiadajàce uprawnienia do tych lo-
kali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, 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,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676).

§ 11. Tymczasowà kwater´ przydziela si´ funkcjo-
nariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku
o przydzia∏ tymczasowej kwatery stanowi za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 12. Tymczasowà kwaterà mo˝e byç lokal miesz-
kalny lub pomieszczenie mieszkalne o powierzchni
mieszkalnej nieodpowiadajàcej przys∏ugujàcym funk-
cjonariuszowi normom zaludnienia.

§ 13. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowaw-
czej mo˝na przydzieliç tymczasowà kwater´, je˝eli on
sam lub cz∏onkowie jego rodziny nie majà tytu∏u praw-
nego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu)
w miejscowoÊci, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´,
lub w miejscowoÊci pobliskiej.

§ 14. Decyzj´ o opró˝nieniu tymczasowej kwatery
wydaje si´ w przypadku:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by albo przenie-
sienia do s∏u˝by w innej miejscowoÊci,

2) up∏ywu okresu, o którym mowa w § 3,

3) wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w § 7
ust. 1 pkt 1, 3—6 i 8.

§ 15. 1. Decyzje w sprawach przydzia∏u i opró˝nia-
nia lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wyda-
jà dysponenci lokali:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w stosunku do:
a) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
b) zast´pców Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-

nicznej,

2) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — w stosun-
ku do:
a) kierowników jednostek organizacyjnych Komen-

dy G∏ównej Stra˝y Granicznej,

b) komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,
c) Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej

Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,
d) komendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicz-

nej,
e) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednost-

kach organizacyjnych Komendy G∏ównej Stra˝y
Granicznej lub Granicznej Placówce Kontrolnej
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,

f)  funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy poza
Stra˝à Granicznà,

3) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej i Komen-
dant Centralnego OÊrodka Szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pe∏nià-
cych s∏u˝b´ w podleg∏ych im jednostkach organi-
zacyjnych,

4) Komendant Warmiƒsko-Mazurskiego Oddzia∏u
Stra˝y Granicznej — w stosunku do funkcjonariu-
szy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Centrum Szkolenia Stra˝y
Granicznej,

5) Komendant ̧ u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
— w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝-
b´ w OÊrodku Tresury Psów S∏u˝bowych Stra˝y
Granicznej,

6) Komendant Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej — w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w Archiwum Stra˝y Granicznej.

2. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych
decyzje w sprawach:

1) przydzia∏u lokali mieszkalnych — wydajà organy
wymienione w ust. 1, w∏aÊciwe ze wzgl´du na ak-
tualne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty,

2) opró˝niania lokali mieszkalnych — wydajà organy
wymienione w ust. 1, b´dàce dysponentami tych
lokali.

§ 16. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 898)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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