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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej przeniesionym do s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym

funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

Na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjona-
riuszowi Stra˝y Granicznej przeniesionemu do in-
nej miejscowoÊci, zwanemu dalej „funkcjonariu-
szem”, w przypadkach, o których mowa w art. 100
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej, zwanej dalej „ustawà”,

2) szczegó∏owe zasady zwracania udzielonej funkcjo-
nariuszowi pomocy finansowej na lokal mieszkal-
ny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pen-
sjonatowy,

3) zasady zwalniania zajmowanych przez funkcjona-
riuszy lokali mieszkalnych lub domów okreÊlonych
w art. 100 ust. 1.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 100 ust. 1 i 2 ustawy, na jego wnio-
sek przydziela si´ lokal mieszkalny w nowym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by.

2. Do przydzia∏u lokalu mieszkalnego, o którym mo-
wa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy o przy-
dziale i opró˝nianiu lokali przeznaczonych dla funkcjo-
nariuszy.

§ 3. 1. Decyzj´ o zwrocie udzielonej funkcjonariu-
szowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu miesz-
kalnego lub domu wydaje si´ przed wydaniem decyzji
o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej.

2. Zwrot pomocy finansowej nast´puje nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia otrzymania de-
cyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.



3. W razie niedope∏nienia obowiàzków zwrotu po-
mocy finansowej wydaje si´ decyzj´ o opró˝nieniu lo-
kalu mieszkalnego w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by
lub w innej miejscowoÊci pobliskiej.

§ 4. 1. Zwolnienie dotychczas zajmowanego przez
funkcjonariusza lokalu mieszkalnego lub domu nast´-
puje nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia
otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowo-
Êci pobliskiej.

2. W razie niedope∏nienia obowiàzku zwolnienia
zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu wydaje
si´ decyzj´ o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego w no-
wym miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci po-
bliskiej.

§ 5. Dokumentami potwierdzajàcymi zwolnienie
przez funkcjonariusza dotychczas zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub domu oraz zwrot udzielonej pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub do-
mu sà w szczególnoÊci:

1) wypis aktu notarialnego obejmujàcego umow´
zbycia w∏asnoÊciowego spó∏dzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednoro-
dzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej lub umow´
przeniesienia odr´bnej w∏asnoÊci lokalu lub nieru-
chomoÊci zabudowanej domem,

2) protokó∏ przekazania lokalu mieszkalnego w przy-
padku jego zajmowania na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej,

3) zaÊwiadczenie o zwrocie pomocy finansowej, o któ-
rej mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy,

4) zaÊwiadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowe-
go miejsca pobytu sta∏ego funkcjonariusza i cz∏on-
ków jego rodziny wymienionych we wniosku,
o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. Decyzje w przypadkach, o których mowa
w § 2—4, wydajà organy okreÊlone w przepisach
o przydziale i opró˝nianiu lokali mieszkalnych.

§ 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do spraw
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem jego wej-
Êcia w ˝ycie.

§ 8. Traci moc zarzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 30 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych
funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej przeniesionym do
s∏u˝by w innej miejscowoÊci, zasad zwalniania lokali
mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielo-
nej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu miesz-
kalnego lub domu (Monitor Polski Nr 76, poz. 714).

§ 9. 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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