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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci i trybu przyznawania równowa˝nika mieszkaniowego

Na podstawie art. 39 ust. 3 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 szczegó∏owe zasady
ustalania wysokoÊci i tryb przyznawania równowa˝ni-
ka mieszkaniowego, przys∏ugujàcego osobom upraw-

nionym, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Stawka równowa˝nika mieszkaniowego za
1 m2 powierzchni mieszkalnej w 2003 r. wynosi dla lo-
kali mieszkalnych:

1) wyposa˝onych w centralne ogrzewanie:

a) bez pieca kàpielowego — 12,67 z∏,

b) z piecem kàpielowym — 13,53 z∏;

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi — 15,88 z∏.

§ 3. 1. WysokoÊç równowa˝nika mieszkaniowego
oblicza si´, mno˝àc stawk´, o której mowa w § 2, przez
maksymalnà powierzchni´ mieszkalnà nale˝nà osobie
uprawnionej w dniu 1 stycznia danego roku kalenda-
rzowego.

———————
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.
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2. Maksymalnà powierzchni´ mieszkalnà ustala si´
na podstawie oÊwiadczenia osoby uprawnionej, za-
wierajàcego informacj´ o:

1) stanie rodziny;

2) posiadanym stopniu wojskowym lub zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym na dzieƒ zwolnienia z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej;

3) uprawnieniu do dodatkowej powierzchni mieszkal-
nej przyznanym na sta∏e ze wzgl´du na stan zdro-
wia osoby uprawnionej lub cz∏onka jego rodziny.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, osoby
uprawnione sk∏adajà w terminie do dnia 31 stycznia
ka˝dego roku.

4. Dyrektor Zarzàdu Zasobów Mieszkaniowych Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji na

podstawie z∏o˝onych oÊwiadczeƒ dokonuje wyp∏aty
równowa˝nika mieszkaniowego w terminie do dnia
31 grudnia roku, za który przys∏uguje równowa˝nik
mieszkaniowy.

§ 4. Osoba uprawniona, która naby∏a uprawnienie
do równowa˝nika mieszkaniowego w ciàgu roku kalen-
darzowego, otrzymuje cz´Êç tego równowa˝nika, li-
czàc od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po
dniu, w którym naby∏a to uprawnienie, przyjmujàc do
obliczenia jego wysokoÊci maksymalnà powierzchni´
mieszkalnà nale˝nà w tym dniu. Wyp∏aty tej nale˝noÊci
dokonuje si´ w nast´pnym roku kalendarzowym.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


