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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia warunków, jakim powinny odpowiadaç strze˝one oÊrodki
dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych oÊrodkach i aresztach

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie
okreÊlenia warunków, jakim powinny odpowiadaç

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153,
poz. 1271.
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strze˝one oÊrodki dla cudzoziemców i areszty w celu
wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych oÊrodkach
i aresztach (Dz. U. Nr 20, poz. 179) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kuchnia albo pomieszczenie do podgrzewania
i porcjowania posi∏ków oraz sto∏ówka,”,

2) w § 11 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku lokalizacji oÊrodka na terenie za-
mkni´tym, chronionym przez ca∏à dob´,
ogrodzenie ochronne oÊrodka mo˝e sk∏adaç
si´ z:

1) jednej linii ogrodzenia spe∏niajàcej wymo-
gi, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

2) oÊwietlenia ogrodzenia zapewniajàcego
odpowiednià widocznoÊç w warunkach
zmniejszonej przejrzystoÊci powietrza oraz
w porze wieczorowo-nocnej, wyposa˝one-
go co najmniej w dwa niezale˝ne od siebie
êród∏a energii elektrycznej.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


