
Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad przydzia∏u, opró˝niania i norm
zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydzia∏u
i opró˝niania tymczasowych kwater przeznaczonych
dla policjantów (Dz. U. Nr 105, poz. 884) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Policjantowi mo˝e byç przydzielony lokal
mieszkalny, bez wzgl´du na czas oczekiwania
na przydzia∏, w przypadku:

1) koniecznoÊci opró˝nienia:

a) zajmowanej tymczasowej kwatery albo
zajmowanego lokalu mieszkalnego, znaj-
dujàcych si´ w budynku przeznaczonym
na cele s∏u˝bowe lub na terenie obiektu
zamkni´tego, 

b) zajmowanego lokalu mieszkalnego w bu-
dynku stanowiàcym w∏asnoÊç osoby 
fizycznej; 

2) mianowania lub powo∏ania na stanowisko
s∏u˝bowe szczególnie istotne z punktu wi-
dzenia funkcjonowania jednostki Policji.”;
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).
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2) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 95 ust. 2 pkt 1—4, pkt 7—9 oraz art. 95
ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, policjant jest obowiàza-
ny opró˝niç tymczasowà kwater´ w termi-
nie 30 dni od dnia uprawomocnienia si´ de-
cyzji o jej opró˝nieniu.”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 95
ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji, decyzje w sprawach opró˝nienia loka-
li mieszkalnych wydaje kierownik jednostki or-
ganizacyjnej Policji, w którego dyspozycji po-
zostajà te lokale.”. 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek


