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Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 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 Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm 
zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału 
i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych 
dla policjantów (Dz. U. Nr 105, poz. 884 oraz z 2007 r. 
Nr 123, poz. 856) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.  Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi 
według norm zaludnienia:

1)  dla policjanta posiadającego rodzinę — po 
jednej normie zaludnienia dla policjanta 

i każdego członka jego rodziny, o którym 
mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

2)  dla policjanta samotnego — dwie normy 
zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)  dla policjanta powołanego lub mianowa-
nego na stanowisko służbowe zaszerego-
wane w grupie od 14 do 16 — trzy normy 
zaludnienia;

4)  dla policjanta powołanego lub mianowa-
nego na stanowisko służbowe zaszerego-
wane w grupie od 9 do 13a — dwie normy 
zaludnienia.”;

2) uchyla się § 9.

§ 2. Przepis § 2 rozporządzenia wymienionego 
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-
niem, stosuje się przy ustalaniu norm zaludnienia 
przysługujących policjantowi pełniącemu służbę na 
stanowisku zaszeregowanym do grupy:

1) 9, 10, 14 lub 15 — od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) 13a lub 14a — od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia 
lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
łowego 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 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. 
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i 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, Nr 201, 
poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz 
z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, 
Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.
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