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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

Na podstawie art. 28 ust. 6 w zwiàzku z art. 84a ust. 1
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 368, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Dyrektor Zarzàdu Zasobów Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji,
zwany dalej „Dyrektorem Zarzàdu”, dokonuje rozkwa-
terowania osób rozwiedzionych w przypadku zajmo-
wania kwatery w budynkach, o których mowa w art. 55
ust. 2 pkt 1—3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Rozkwaterowanie osób rozwiedzionych od-
bywa si´ równoczeÊnie. W tym celu Dyrektor Zarzàdu
wydaje decyzj´ o zwolnieniu kwatery zajmowanej
przez te osoby.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera poucze-
nie, ̋ e w przypadku odmowy zwolnienia kwatery w ter-
minie okreÊlonym w tej decyzji Dyrektor Zarzàdu zarzà-
dzi przymusowe przekwaterowanie.

3. Po uprawomocnieniu si´ decyzji o zwolnieniu
kwatery Dyrektor Zarzàdu:

1) wydaje decyzj´ o przydziale kwatery osobie, która
zachowa∏a prawo do kwatery;

2) zawiera umow´ najmu lokalu mieszkalnego z oso-
bà, która nie zachowa∏a prawa do kwatery.

§ 3. 1. W razie zawarcia przez osob´, która zacho-
wa∏a prawo do kwatery, nowego zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go przed rozkwaterowaniem, osobie tej przyznaje si´
kwater´ zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez
nià w dniu uprawomocnienia si´ wyroku orzekajàcego
rozwód.

2. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego w ramach rozkwa-
terowania dla osoby rozwiedzionej, która nie zachowa-
∏a prawa do kwatery, nast´puje w miejscowoÊci, w któ-
rej znajduje si´ dotychczas zajmowana kwatera, lub
w miejscowoÊci pobliskiej.

3. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa kwatery i lokalu
mieszkalnego powinna byç zbli˝ona do powierzchni
kwatery zajmowanej przed rozkwaterowaniem.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
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.


