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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie wysokoÊci oraz przyznawania i wyp∏acania ekwiwalentu konserwacyjnego

Na podstawie art. 35 ust. 3 w zwiàzku
z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu 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 wysokoÊç oraz szcze-
gó∏owe zasady i tryb przyznawania i wyp∏acania ekwi-———————

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 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.

walentu konserwacyjnego, przys∏ugujàcego osobom
uprawnionym do osobnych kwater sta∏ych oraz najem-
com lokali mieszkalnych.

§ 2. 1. Ekwiwalent konserwacyjny, za wykonanie ro-
bót malarskich i konserwacyjnych we w∏asnym zakre-
sie, przys∏uguje na pisemny wniosek osób, o których
mowa w § 1.

2. Ekwiwalent konserwacyjny nie przys∏uguje oso-
bom zamieniajàcym we w∏asnym zakresie zajmowanà
kwater´ lub lokal mieszkalny z innymi osobami.

§ 3. 1. Dyrektor Zarzàdu Zasobów Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji,
zwany dalej „Dyrektorem Zarzàdu”, przed wyra˝eniem
zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyj-
nych we w∏asnym zakresie, informuje osob´ uprawnio-
nà lub najemc´ lokalu mieszkalnego o zakresie i warun-
kach wykonania robót malarskich i konserwacyjnych.

2. Po uzyskaniu pisemnej zgody na wykonanie ro-
bót malarskich i konserwacyjnych osoba uprawniona
lub najemca lokalu mieszkalnego wykonuje te roboty
na w∏asny koszt. Dyrektor Zarzàdu mo˝e zezwoliç na
wyp∏acenie zaliczki na poczet ekwiwalentu konserwa-
cyjnego w wysokoÊci 50 % tego ekwiwalentu.

3. Po wykonaniu robót malarskich i konserwacyj-
nych przedstawiciel Dyrektora Zarzàdu dokonuje ich
protokolarnego odbioru.

4. W razie stwierdzenia, ˝e roboty malarskie i kon-
serwacyjne wykonano niezgodnie z ustalonym zakre-
sem i warunkami, Dyrektor Zarzàdu wskazuje na pi-
Êmie osobie uprawnionej lub przysz∏emu najemcy
stwierdzone uchybienia.

5. Decyzj´ o wyp∏aceniu ekwiwalentu konserwacyj-
nego wydaje Dyrektor Zarzàdu po dokonaniu odbioru
robót malarskich i konserwacyjnych.

§ 4. Stawka ekwiwalentu konserwacyjnego w 2003 r.
wynosi 60,08 z∏ za 1 m2 powierzchni mieszkalnej przy-
dzielonej kwatery lub lokalu mieszkalnego.

§ 5. Je˝eli powierzchnia mieszkalna przydzielonej
kwatery lub lokalu mieszkalnego jest wi´ksza od mak-
symalnej nale˝nej powierzchni, ustalonej na podsta-
wie art. 26 ust. 1—5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, do obliczenia wysokoÊci ekwiwalentu konserwa-
cyjnego przyjmuje si´ maksymalnà nale˝nà po-
wierzchni´ mieszkalnà.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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