
      Projekt z dnia 16-12-09 r.  
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

 
z dnia .............................................. r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, 

odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za 
remont zajmowanego lokalu mieszkalnego 

 
 
 Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.               
Nr 43, poz. 277 z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w sprawie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania 
i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 
mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 919 oraz z 2005 r. Nr 266, poz. 2246) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) w § 3: 
 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustalenia uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w 
ust. 1 oraz do liczby norm zaludnienia przysługujących zamieszkałym z nim członkom rodziny 
dokonuje się według stanu na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, za który policjant złożył 
oświadczenie mieszkaniowe.”, 

 
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego 
za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 
6. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się nie później niż w terminie 
6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 albo w 
§ 5 ust. 2.”; 

 
2) dotychczasowy § 5 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
 

„2. W razie braku zmian mających wpływ na ustalone uprawnienia do otrzymania równoważnika 
pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość policjant co 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz.     
818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 
1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502 i Nr 201, poz. 1540. 



roku składa oświadczenie mieszkaniowe, którego wzór określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia.”; 

 
3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 6. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas przyznanego równoważnika wydaje się, 
jeżeli policjant przestał spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, uległy zmianie jego 
uprawnienia do liczby norm zaludnienia oraz w razie przeniesienia policjanta do służby w innej 
jednostce lub w razie ustania stosunku służbowego policjanta.”. 

 
 

§ 2. 
 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  
 
 
 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
i ADMINISTRACJI 

 
      w porozumieniu: 
MINISTER FINANSÓW 
 
 


