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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 29 grudnia 1997 r. 

w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 3 § 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierp
nia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych 
(Dz. U. Nr 117, poz. 753) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się następujące wojskowe sądy okrę
gowe i określa ich siedziby oraz obszary właściwości: 

1) Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu - dla woje
wództw objętych właściwością wojskowych są
dów garnizonowych w Bydgoszczy, Gdyni, Pozna
niu, Szczecinie i Wrocławiu, 

2) Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie - dla wo
jewództw objętych właściwością wojskowych są
dów garnizonowych w Krakowie, Lublinie, Olszty
nie i Warszawie. 

2. Tworzy się następujące wojskowe sądy garnizo
nowe i określa ich siedziby oraz obszary właściwości: 

1) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy - dla 
województw: bydgoskiego, konińskiego, pilskiego, 
płockiego, toruńskiego i włocławskiego, 

2) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni - dla woje
wództw: gdańskiego i słupskiego, 

3) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie - dla wo
jewództw: bielskiego, częstochowskiego, katowic
kiego, kieleckiego, krakowskiego, nowosądeckiego 
i tarnowskiego, 

4) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie - dla wo
jewództw: chełmskiego, krośnieńskiego, lubelskie
go, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego 
i zamojskiego, 

5) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie - dla wo
jewództw: ciechanowskiego, elbląskiego, łomżyń
skiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego, 

6) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu - dla wo
jewództw: gorzowskiego, leszczyńskiego, poznań
skiego i zielonogórskiego, 

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. 

§ 2. Tworzy się Wydział Zamiejscowy w Zielonej 
Górze Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu 
dla rozpoznawania spraw z województwa zielonogór
skiego. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Na
rodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia 
i zniesienia sądów wojskowych oraz określenia ich sie
dzi b i obsza rów właściwości (Dz. U. Nr 23, poz.1 06). 

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 23 grudnia 1997 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej 
z Policją. 

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 
Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 128, poz. 602 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Państwowa Straż Rybacka współdziała z Pol icją 
w sprawach zapobiegania i zwalczania nielegalnego 
połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych 
wodach śródlądowych oraz zwalczania obrotu niele
galnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami. 

§ Z. Współdziałanie, o któ~y'm mowa w §1, polega 
na: 

1) podejmowaniu wspólnych działań, w tym organi
zowaniu wspólnych akcji i patroli, mających na ce
lu zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków i mi
nogów w obwodach rybackich, obrębach ochron
nych i hodowlanych, 

2) udzielaniu pomocy Policji w akcjach przez nią pro
wadzonych na obszarach obwodów rybackich, ob
rębów ochronnych i hodowlanych, 
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3) podejmowaniu wspólnych działań mających na ce
lu zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi ry
bami, rakami i minogami, 

4) wymianie informacji, zwłaszcza co do miejsca, cza
su i rodzaju prowadzonych działań oraz ich wyni
ków, 

5) udziale strażników Państwowej Straży Rybackiej 
i policjantów we wspólnie organizowanych szkole
niach. 

§ 3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Rybackiej i komendant wojewódzki (stołeczny) Poli
cji: 

1) uzgadniają ramowy plan współdziałania w zakresie 
realizacji zadań wymienionych w § 1 i 2, ustalając 
szczegółowe kierunki, priorytety i sposoby ich wy
konania, a także pokrywania kosztów z tym związa
nych, 

2) dokonują, co najmniej raz w roku, analizy i oceny 
współdziałania w zakresie realizacji zadań wymie
nionych w § 1 i 2. 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
J. Janiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 12 grudnia 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych 
oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, 
poz. 680) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady 
przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych, o których 
mowa wart. 76 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań
stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, 
z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680), zwanej da
lej "ustawą", normy zaludnienia tych lokali oraz szcze
gółowe zasady przydziału i opróżniania tymczasowych 
kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej, zwanych dalej "strażakami". 

§ 2. Str(,!żakowi mianowanemu na stałe przydziela 
się lokal mieszkalny w miejscowości, w której pełni 
służbę, lub w miejscowości pobliskiej w rozumieniu 
art.}4 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 81 ustawy. 

§ 3. 1. Norma zaludnienia przysługująca strażakowi 
wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej. 

2. Powierzchnią mieszkalną w rozumieniu rozpo
rządzenia jest powierzchnia pokoi. 

3. Przy przydzielaniu strażakom lokali mieszkalnych 
uwzględnia się następujące normy zaludnienia: 

1) dla strażaków posiadających rodziny - po jednej 
normie zaludnienia dla strażaka i każdego członka 
jego rodziny wymienionego wart. 75 ustawy, z za
strzeżeniem pkt 2 i 3, 

2) dla strażaków powołanych na stanowiska służbowe 
zaszeregowane w grupach od 00 do 02 oraz ko
mendantów wojewódzkich Państwowej Straży Po
żarnej - trzy normy zaludnienia, 

3) dla strażaków mianowanych na stanowiska zasze
regowane w grupie od 03 do 10 - dwie normy za
ludnienia. 

4. Bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatko
wo jedna norma zaludnienia należna ich przyszłemu 
dziecku. 

5. W razie zbiegu uprawnień strażaka i członków je
go rodziny do n"orm zaludnienia z różnych tytułów, 
uwzględnia się normy zaludnienia tylko z jednego tytu
łu. 

§ 4. 1. Strażakowi przydziela się lokal mieszkalny 
o powierzchni mieszkalnej qdpowiadającej liczbie 
przysługujących norm zaludnienia, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5. 

2. Strażakom samotnym: 

1) wymienionym w § 3 ust. 3 pkt 2 - przysługuje lo
kai o powierzchni mieszkalnej od 21 do 30 m 2, 

2) pozostałym bez względu na grupę zaszeregowania 
- przysługuje lokal o powierzchni mieszkalnej od 
14 do 20 m2 . 

3. Strażakowi może być przydzielony lokal o po
wierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej 
zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pi
semną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem. Przydział 
takiego lokalu nie pozbawia strażaka prawa do uzyska
nia lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej 
przysługującym normom zaludnienia. 


