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Rozdz iał 6 

Szczegółowe warunki i tryb rozkwaterowania osób 
rozwiedzionych 

§ 30. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji do
konuje rozkwaterowania osób rozwiedzionych w wy
padkach zajmowania kwatery w budynku, o którym 
mowa wart. 55 ust. 2 pkt 1- 3. 

2. Rozkwaterowanie osób rozwiedzionych w wy
padkach, o których mowa w ust. 1, następuje z urzędu, 
jeżeli zajmowana kwatera jest niezbędna na zakwatero
wanie żołnierzy zawodowych. 

3. Rozkwaterowanie osób rozwiedzionych powin
no odbyć się równocześnie. W razie odmowy opusz
czenia kwatery przez osobę rozwiedzioną, dyrektor od
działu terenowego Agencji zarządza przymusowe prze
kwaterowanie, o którym mowa wart. 42 ust. 4. 

4. W razie zawarcia przez osobę uprawnioną do 
kwatery nowego związku małżeńskiego przed rozkwa
terowaniem, otrzymuje ona kwaterę stosownie do art. 
28 ust. 2 pkt 1 lit. a), a o poprawę warunków mieszka
niowych może ubiegać się na zasadach ogólnie obo
wiązujących. 

5. Przydział lokalu mieszkalnego w ramach rozkwa
terowania dla osoby rozwiedzionej, która nie zachowa
ła prawa do kwatery, może nastąpić w miejscowości 
pobliskiej, o której mowa wart. 22 ust. 6. 

§ 31. 1. Niedobór powierzchni mieszkalnej, o któ
rym mowa wart. 28 ust. 4, stanowi różnica między 
maksymalną powierzchnią mieszkalną przysługującą 
w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego 

rozwód a powierzchnią mieszkalną zajmowanej kwa
tery. 

2. Do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężne
go w zamian za rezygnację z kwatery, o którym mowa 
wart. 28 ust. 4, w wypadku określonym w ust. 1 przyj
muje się średnią cenę 1 m 2 powierzchni użytkowej 
ustaloną na podstawie art. 47 ust. 4, pomnożoną przez 
niedobór powierzchni mieszkalnej. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 32 . 1. Dyrektor oddziału rejonowego Agencji 
ustala średnią cenę 1 m 2 powierzchni użytkowej kwa
tery w danym garnizonie, o której mowa wart. 47 
ust. 4. 

2. Ustalenia średniej ceny 1 m 2 powierzchni użytko
wej kwatery dokonuje się co najmniej raz w roku. 

3. Ogłoszenia średniej ceny 1 m 2 powierzchni użyt
kowej kwatery dokonuje się w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danym garnizonie oraz informację w tej 
sprawie wywiesza się w siedzibie właściwego oddzia
łu terenowego Agencji. 

§ 33. Postanowienia organów wojskowych o roz
dziale kwater lub lokali mieszkalnych wydane przed 
dniem wejścia w życie ustawy na podstawie dotych
czas obowiązujących przepisów podlegają realizacji. 

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

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 3 czerwca 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin 
oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopa
da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, 
poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 10, poz. 56), art. 61 ust. 1 pkt 1 
i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie woj
skowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, 
poz. 31 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 10, poz. 36 oraz 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnie
rzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, 
poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 1, poz. 1) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Obrony Naro
dowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
28 grudnia 1994 r. w sprawie świadczeń zdrowot
nych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emery
tów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 3, poz. 15) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 7 lit. a) skreśla się wyrazy "którzy speł
niali warunki wymagane do uzyskania emerytury 
wojskowej albo których śmierć pozostaje w związ
ku ze służbą wojskową"; 
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2) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej,"; 

3) w § 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : 

,,5) rozwiedzionemu współmałżonkowi żołnierza 

zawodowego (emeryta lub rencisty wojskowe
go), który ma prawo do alimentów z jego stro
ny, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową."; 

4) w § 14 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) dla osób wymienionych w § 11 pkt 5 - za
świadczenie odpowiednio dowódcy jednostki 
wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, lub 
szefa wojskowego biura emerytalnego wypła
cającego zaopatrzenie, stwierdzające prawo do 
alimentów na podstawie przedłożonego wyro
ku lub ugody sądowej." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po uptywie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: S. Oobrzański 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 23 maja 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. 

Na podstawie art . 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet
nia 1993 r. o normal izacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 
i z 1995 r. Nr 95, poz. 471) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. 
w sprawie obowiązku stosowania Po lskich Norm 
(Dz. U. Nr 40, poz. 152 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 3 
i Nr 127, poz. 611) w załączniku "Wykaz Polskich 
Norm do obowiązkowego stosowania" wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w dziale 12 "Produkty spożywcze": 

a) poz. 24 otrzymuje brzmienie: 

,,24. PN-91/A-82001 Mięso w tuszach , półtu 
szach i ćwierćtuszach -wraz ze zmianą PN
A-82001/A 1: 1995", 

b) dodaje się poz. 27a, 27b, 27c i 28a w brzmieniu: 

,,27a. PN-A-82005:1996 Cielęcina - Części za
sadnicze 

27b. PN-A-82006:1996 Baranina - Części za
sadnicze 

27c. PN-A-82008:1996 Przetwory mięsne pacz
kowane, 

28a. PN-A-82300:1995 Wyroby garmażeryjne 
niemięsne" , 

c) poz. 32 i 33 otrzymują brzmienie: 

,,32. PN-90/A-85802 Tłuszcze zwierzęce jadalne 
topione - z wyłączeniem p. 5.2. 

33. PN-84/A-85803 Tłuszcze zwierzęce jadalne. 
Metody badań - z wyłączeniem rozdz. 1 
i 12", 

d) po poz. 35 dodaje się grupę 1214 w brzmieniu: 

"Grupa 1214. Jelita 

35a. PN-A-85702:1996 Mięso i przetwory mięsne 
- Osłonki naturalne " , 

e) dodaje się poz. 40b, 40c i 40d w brzmieniu: 

,,40b. PN-A-86523:1995 Produkty drobiarskie -
Podroby drobiowe 

40c. PN-A-86525:1996 Produkty drobiarskie -
Konserwy drobiowe 
wspólne 

Wymagan ia 

40d. PN-A-86526:1995 Produkty drobiarskie -
Wędliny drobiowe - Wymagania wspól -
ne", 

f) w poz. 41 numer normy "PN-81/A-86002" zastę
puje się numerem "PN-A-86002:1995", 

g) poz. 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55 212 
otrzymują brzmienie: 


