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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

Na podstawie art. 26 ust. 7 w zwiàzku z art. 84a
ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla normy powierzchni
mieszkalnej przys∏ugujàce osobom uprawnionym do
osobnej kwatery sta∏ej, o których mowa w art. 84a ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, i osobom
uwzgl´dnianym przy ich przydziale oraz wykaz chorób
uprawniajàcych do przyznania dodatkowej powierzchni
mieszkalnej ze wzgl´du na stan zdrowia.

§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce normy powierzchni
mieszkalnej:

1) trzy normy powierzchni mieszkalnej — dla ˝o∏nie-
rza zawodowego posiadajàcego na dzieƒ zwolnie-
nia z zawodowej s∏u˝by wojskowej stopieƒ wojsko-

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu 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 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718,
Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267. 



wy genera∏a lub admira∏a oraz innego oficera, któ-
ry zosta∏ zwolniony z zawodowej s∏u˝by wojskowej
ze stanowiska s∏u˝bowego oznaczonego w etacie
stopniem wojskowym genera∏a lub admira∏a;

2) dwie normy powierzchni mieszkalnej — dla ˝o∏nie-
rza zawodowego posiadajàcego na dzieƒ zwolnie-
nia z zawodowej s∏u˝by wojskowej stopieƒ wojsko-
wy majora (komandora podporucznika), podpu∏-
kownika (komandora porucznika) lub pu∏kownika
(komandora) oraz innego oficera, który zosta∏ zwol-
niony z zawodowej s∏u˝by wojskowej ze stanowi-
ska oznaczonego w etacie stopniem wojskowym
pu∏kownika lub komandora;

3) jedna norma powierzchni mieszkalnej — dla innych
osób ni˝ wymienione w pkt 1 i 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dy-
rektor Zarzàdu Zasobów Mieszkaniowych Minister-

stwa Spraw Wewn´trznych i Administracji mo˝e przy-
dzieliç osobie uprawnionej do osobnej kwatery sta∏ej
kwater´ o powierzchni mieszkalnej wi´kszej ni˝ okre-
Êlona w ust. 1, nie wi´kszej jednak ni˝ o 10 m2.

§ 3. 1. Dodatkowa powierzchnia mieszkalna przy-
znana na sta∏e ze wzgl´du na stan zdrowia osoby
uprawnionej lub cz∏onka jego rodziny wynosi od 7 do
10 m2.

2. Wykaz chorób uprawniajàcych do przyznania do-
datkowej powierzchni mieszkalnej ze wzgl´du na stan
zdrowia okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9535 — Poz. 1371

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. (poz. 1371)

WYKAZ CHORÓB UPRAWNIAJÑCYCH DO DODATKOWEJ POWIERZCHNI MIESZKALNEJ
ZE WZGL¢DU NA STAN ZDROWIA

I. Przewlek∏e choroby stwierdzone przez wojskowà ko-
misj´ lekarskà:

1) zespó∏ nabytego braku odpornoÊci (AIDS);

2) choroby skóry wymagajàce d∏ugotrwa∏ego i ucià˝-
liwego leczenia, w szczególnoÊci z rozleg∏ymi ubyt-
kami skóry i naskórka oraz przetokami — nieroku-
jàce szybkiego wygojenia, py∏odermie, ∏uszczyca,
rybia ∏uska, atopowe zapalenie skóry, choroby p´-
cherzowe o pod∏o˝u autoimmunologicznym, liszaj
rumieniowaty, twardzina uogólniona;

3) przewlek∏y zanikowy cuchnàcy nie˝yt nosa (ozena);

4) schorzenia przebiegajàce z nietrzymaniem ka∏u
bàdê moczu, w których leczenie operacyjne nie
przynios∏o poprawy;

5) przewlek∏a niewydolnoÊç oddechowa w przebie-
gu przewlek∏ych schorzeƒ uk∏adu oddechowego;

6) sta∏a tracheostemia niezale˝nie od pierwotnej
przyczyny;

7) choroby psychiczne (w tym psychozy endogenne
— schizofrenia paranoidalna, parafrenia, choroba
afektywna jedno- i dwubiegunowa, zespó∏ psy-
choorganiczny z zaawansowanym ot´pieniem lub
charakteropatià) potwierdzone stacjonarnym le-
czeniem szpitalnym, powodujàce ca∏kowità nie-
zdolnoÊç do pracy;

8) g∏´boki niedorozwój umys∏owy;

9) choroby uk∏adu nerwowego powodujàce du˝e
upoÊledzenie sprawnoÊci ogólnej (skutki urazów
oko∏oporodowych, stwardnienie rozsiane, mia-
stenia, niedow∏ady niezale˝nie od pierwotnej
przyczyny, schorzenia przebiegajàce z ruchami
mimowolnymi, zaburzenia opuszkowe oraz pa-
daczka z cz´stymi napadami);

10) niewydolnoÊç krà˝enia w klasie III i IV wed∏ug
NYHA — niezale˝nie od przyczyny, która jà powo-
duje.

II. Uprawnienia przyznawane przez wojskowà komisj´
lekarskà ze wzgl´du na stan zdrowia w stosunku do
osób:

1) które w zwiàzku z trwa∏ym kalectwem majà ogra-
niczonà w znacznym stopniu zdolnoÊç poruszania
si´ i wymagajà opieki osób trzecich, oraz osób,
które z uwagi na rodzaj kalectwa wymagajà spe-
cjalnego przystosowania pomieszczenia, w szcze-
gólnoÊci zainstalowania w zajmowanym lokalu
urzàdzeƒ u∏atwiajàcych samoobs∏ug´ albo nie-
zb´dnych do prowadzenia rehabilitacji w warun-
kach domowych;

2) których stan zdrowia uzasadnia u˝ywanie r´czne-
go wózka inwalidzkiego;

3) których stan zdrowia z innych ni˝ wymienione
w pkt 1 i 2 schorzeƒ uniemo˝liwia wspólne prze-
bywanie z innymi osobami w jednym pomiesz-
czeniu.


