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7) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie - dla 
województw koszalińskiego i szczecińskiego, 

8) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie - dla 
województw bialskopodlaskiego, białostockiego, 

łódzkiego, piotrkowskiego, radomskiego, siedlec
kiego, skierniewickiego i warszawskiego; 

9) Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu - dla 
województw jeleniogórskiego, kaliskiego, legnic
kiego, opolskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego 
i wrocławskiego . 

3. Z dniem 1 lipca 1996 r. tworzy się Wydział Za
miejscowy w Zielonej Górze Wojskowego Sądu Garni
zonowego w Poznaniu dla rozpoznawania spraw z wo
jewództwa zielonogórskiego. 

§ 2. 1. Z dniem 30 czerwca 1996 r. znosi się nastę
pujące wojskowe sądy okręgowe i równorzędne: 

1) Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni; 

2) Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy; 

3) Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu; 

4) Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w War
szawie; 

5) Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu. 

2. Z dniem 30 czerwca 1996 r. znosi się następujące 
wojskowe sądy garnizonowe: 

1) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach; 

2) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie; 

3) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi; 

4) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 20 lutego 1996 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną 
służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania 

świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i art. 49 ust. 6 ustawy 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbroj
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) 
zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, 
w której żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę 

wojskową 

§ 1. 1. Żołnierzowi zawodowemu, spełniającemu 
warunki określone wart. 48 ust. 1 ustawy z dnia 22 
czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433), zwanej 
dalej "ustawą", przysługuje zwrot kosztów dojazdu 
najdogodniejszym publicznym środkiem transportu, 
w wysokości ceny miesięcznego biletu imiennego na 
ten środek. 

2. Jeżeli żołnierz zawodowy dojeżdża środkiem 
transportu kolejowego, przysługuje mu zwrot kosz
tów dojazdu w wysokości ceny miesięcznego biletu 
imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu oso
bowego. 

3. Jeżeli żołnierz zawodowy dojeżdża prywatnym 
pojazdem mechanicznym, zwrotu dokonuje się 

w wysokości ceny kolejowego imiennego biletu mie
sięcznego na przejazd w klasie drugiej pociągu oso
bowego, przewidzianej dla odległości drogowej mię
dzy miejscowością, w której żołnierz zamieszkuje, 
a miejscowością, w której pełni czynną służbę woj
skową· 

§ 2. 1. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje, jeżeli: 

1) żołnierz zawodowy w służbie stałej odmówił przy
jęcia osobnej kwatery stałej w miejscowości, 
w której pełni czynną służbę wojskową, przydzielo
nej zgodnie z przysługującymi normami po
wierzchni mieszkalnej, 

2) organy wojskowe wykupiły uprawnienia do bez
płatnego przejazdu środkami publicznego trans
portu zbiorowego lub zapewniają nieodpłatny 
przewóz. 

i Nie podlegają zwrotowi koszty dojazdu od i do 
stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której 
żołnierz zawodowy dojeżdża, oraz w miejscowości, 
w której pełni czynną służbę wojskową. 

§ 3. 1. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje dyrektor 
oddziału terenowego (Oddziału Rejonowego Garnizo
nu Warszawa) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwa-


