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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 paêdziernika 2000 r. (poz. 1021)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH OBJ¢TYCH OP¸ATÑ CELNÑ DODATKOWÑ

Kod PCN Wyszczególnienie

0603 Kwiaty ci´te i pàki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdob-
niczych, Êwie˝e, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przy-
gotowane:

0603 10 — Âwie˝e:
0603 10 50 — — Chryzantemy:
0603 10 50 1 — — — Od 1 czerwca do 31 paêdziernika
0603 10 50 9 — — — Od 1 listopada do 31 maja

1022

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 paêdziernika 2000 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,
poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70
i Nr 48, poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia kwatery, zwany dalej „dyrektorem”, do-
konuje rozkwaterowania osób rozwiedzionych w przy-
padku zajmowania kwatery w budynkach, o których
mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1—3 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

§ 2. 1. Rozkwaterowanie osób rozwiedzionych od-
bywa si´ równoczeÊnie. W tym celu dyrektor wydaje
decyzj´ o zwolnieniu kwatery zajmowanej przez te oso-
by.

2. Po uprawomocnieniu si´ decyzji o zwolnieniu
kwatery dyrektor:

1) wydaje decyzj´ o przydziale kwatery osobie, która
zachowa∏a prawo do kwatery,

2) zawiera umow´ najmu lokalu mieszkalnego z oso-
bà, która nie zachowa∏a prawa do kwatery.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, zawiera poucze-
nie, ̋ e w przypadku odmowy zwolnienia kwatery w ter-

minie okreÊlonym w tej decyzji, dyrektor zarzàdzi przy-
musowe przekwaterowanie.

§ 3. 1. W razie zawarcia przez osob´, która zacho-
wa∏a prawo do kwatery, nowego zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go przed rozkwaterowaniem, osobie tej przys∏uguje
kwatera zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez
nià w dniu uprawomocnienia si´ wyroku orzekajàcego
rozwód.

2. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego w ramach rozkwa-
terowania dla osoby rozwiedzionej, która nie zachowa-
∏a prawa do kwatery, nast´puje w miejscowoÊci, w któ-
rej znajduje si´ dotychczas zajmowana kwatera, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w ust. 2, mo˝e nastàpiç w miejscowoÊci pobliskiej.

4. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa kwatery i lokalu
mieszkalnego powinna byç zbli˝ona do powierzchni
kwatery zajmowanej przed rozkwaterowaniem.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65,
poz. 320 i z 2000 r. Nr 49, poz. 575).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski


