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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego
w zamian za rezygnacj´ z kwatery

Na podstawie art. 47 ust. 10 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. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zarzàdzie — nale˝y przez to rozumieç Zarzàd Zaso-
bów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji;

3) zasobie Zarzàdu — nale˝y przez to rozumieç zasób
mieszkaniowy pozostajàcy we w∏adaniu Zarzàdu;

4) osobach uprawnionych — nale˝y przez to rozu-
mieç osoby, o których mowa w art. 84a ust. 1 usta-
wy, spe∏niajàce warunki okreÊlone w art. 22 ust. 1
i 3 oraz art. 23 ust. 1 i 3 ustawy.

§ 2. 1. Organem w∏aÊciwym do przyj´cia wniosku
o wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezy-
gnacj´ z kwatery, zwanego dalej „ekwiwalentem pie-
ni´˝nym”, niezale˝nie od miejsca zamieszkania osoby
uprawnionej, jest Dyrektor Zarzàdu.

2. Wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego realizuje si´
na podstawie umowy zawartej mi´dzy osobà upraw-
nionà a Dyrektorem Zarzàdu. Ârednià cen´ rynkowà
1 m2 powierzchni u˝ytkowej, o której mowa w art. 47
ust. 5 ustawy, ustala Dyrektor Zarzàdu na podstawie
cen og∏aszanych przez dyrektorów oddzia∏ów rejono-
wych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

———————
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.

3. Dyrektor Zarzàdu prowadzi list´ kolejnoÊci za-
wierania umów, o których mowa w ust. 2, zwanà dalej
„listà”. List´ sporzàdza si´ wed∏ug kolejnoÊci dat wp∏y-
wu wniosków o wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego. Li-
sta jest jawna — wglàd do niej ma ka˝dy oczekujàcy na
wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego.

§ 3. 1. Je˝eli po Êmierci osoby uprawnionej prawo
do kwatery nabywa wi´cej ni˝ jedna osoba, zawiera
si´ jednà umow´ o wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝ne-
go z wszystkimi osobami uprawnionymi, uwzgl´d-
niajàc ich ∏àczne uprawnienia do nale˝nej powierzch-
ni mieszkalnej kwatery.

2. Umow´ w imieniu osób ma∏oletnich zawiera
ich przedstawiciel ustawowy lub kurator.

§ 4. 1. W przypadku osoby uprawnionej, która z∏o-
˝y∏a wniosek o wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego i zaj-
muje ona lub jej ma∏˝onek kwater´ albo lokal mieszkal-
ny w zasobach jednostki samorzàdu terytorialnego lub
Skarbu Paƒstwa, termin zwolnienia kwatery (lokalu
mieszkalnego) okreÊlony w umowie nie powinien prze-
kraczaç szeÊciu miesi´cy.

2. Je˝eli osoba uprawniona, zajmujàca kwater´
w zasobie Zarzàdu albo kwater´ (lokal mieszkalny)
w zasobach jednostki samorzàdu terytorialnego lub
Skarbu Paƒstwa, zaproponuje d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´-
cy okres poprzedzajàcy zwolnienie kwatery (lokalu
mieszkalnego), wniosek taki mo˝e byç uwzgl´dniony
na warunkach okreÊlonych w umowie.

§ 5. Wys∏ug´ lat, o której mowa w art. 47 ust. 2 usta-
wy, potwierdza wojskowy organ emerytalny lub w∏a-
Êciwy organ kadrowy w formie zaÊwiadczenia.

§ 6. Zabezpieczenie wyp∏aconego ekwiwalentu pie-
ni´˝nego, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy, na-
st´puje poprzez ustanowienie hipoteki albo wystawie-
nie weksla in blanco por´czonego przez dwóch ˝yran-
tów.

§ 7. 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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