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z gazami technicznymi, powinny byç usytuowane na
zewnàtrz wykopów, pomieszczeƒ lub urzàdzeƒ, w któ-
rych prace te sà wykonywane.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 35. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Pracy
i Opieki Spo∏ecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada

1954 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy
spawaniu i ci´ciu metali (Dz. U. Nr 51, poz. 259).

§ 36. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6
miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
§ 23, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 18 miesi´cy od
dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2000 r.

w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i szczegó∏owe warunki:

a) administrowania kwaterami lub lokalami miesz-
kalnymi przez Agencj´,

b) przydzielania, zwalniania i zamiany kwater (loka-
li mieszkalnych),

c) wykonywania przeglàdów, remontów i konser-
wacji kwater (lokali mieszkalnych),

d) zakres napraw obcià˝ajàcych osob´ zajmujàcà
kwater´ (lokal mieszkalny),

2) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach prze-
kwaterowania ̋ o∏nierzy i innych osób zamieszkujà-
cych w kwaterach lub lokalach mieszkalnych oraz
ustalania kosztów przekwaterowania.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej 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),

2) Agencja — Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà.

§ 2. 1. Zasób mieszkaniowy Agencji w garnizonie
przeznaczony do przydzia∏ów i zamian stanowià kwa-
tery i lokale:

1) oddane do u˝ytku w ramach budownictwa realizo-
wanego przez Agencj´,

2) zakupione od innych przedsi´biorców,

3) uzyskane w drodze dokonanych modernizacji,

4) zwolnione przez osoby dotychczas zajmujàce kwa-
ter´ lub lokal mieszkalny.

2. Z zasobu mieszkaniowego pochodzàcego z bu-
downictwa i zakupów, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, wydziela si´ w garnizonach:

1) Warszawa — 5% kwater do dyspozycji dowódcy
Garnizonu Warszawa,

2) b´dàcych siedzibami dowództw rodzajów si∏ zbroj-
nych i okr´gów wojskowych, z wyjàtkiem Garnizo-
nu Warszawa — 3% kwater do dyspozycji odpo-
wiednio dowódców rodzajów si∏ zbrojnych i okr´-
gów wojskowych,

3) pozosta∏ych — po dwie kwatery do dyspozycji do-
wódców garnizonów.

3. Decyzj´ o przydziale kwatery, o której mowa
w ust. 2, wydaje dyrektor oddzia∏u terenowego Agen-
cji na wniosek w∏aÊciwego dowódcy, bez wzgl´du na
list´ kolejnoÊci przydzia∏u kwater.

4. Kwatery, o których mowa w ust. 2, nie przydzie-
lone przez okres jednego miesiàca od dnia oddania
tych kwater do u˝ytku, podlegajà przydzia∏owi zgodnie
z listà kolejnoÊci przydzia∏u kwater.

§ 3. 1. Przydzia∏ kwater, o których mowa w § 2 ust. 1,
odbywa si´, z zastrze˝eniem § 2 ust. 3, wed∏ug nast´-
pujàcych sposobów:

1) w pierwszej kolejnoÊci — przeznaczajàc na ten cel
co najmniej 80% zasobu mieszkaniowego w skali
roku, zaspokaja si´ potrzeby mieszkaniowe ˝o∏nie-
rzy zawodowych w s∏u˝bie sta∏ej:
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a) nie posiadajàcych kwatery w garnizonie,

b) oczekujàcych na popraw´ warunków mieszka-
niowych,

c) oczekujàcych na przydzia∏ kwatery zast´pczej,

2) pozosta∏y zasób mieszkaniowy przeznacza si´ na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych:

a) osób uprawnionych nie b´dàcych ˝o∏nierzami
zawodowymi, oczekujàcych na przydzia∏ kwate-
ry lub popraw´ warunków mieszkaniowych,

b) osób oczekujàcych na przekwaterowanie lub
rozkwaterowanie,

c) osób, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy.

2. ˚o∏nierze zawodowi — piloci przenoszeni do no-
wego miejsca pe∏nienia s∏u˝by na stanowiska, na któ-
rych wykonuje si´ loty, otrzymujà przydzia∏ kwater po-
za kolejnoÊcià wynikajàcà z list.

§ 4. 1. W celu otrzymania kwatery ˝o∏nierz zawodo-
wy sk∏ada do dyrektora oddzia∏u terenowego Agencji,
w∏aÊciwego dla miejsca pe∏nienia czynnej s∏u˝by woj-
skowej, wniosek o przydzia∏ kwatery lub o popraw´
warunków mieszkaniowych albo przydzia∏ kwatery za-
st´pczej, zaopiniowany przez dowódc´ jednostki woj-
skowej, w której pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà.

2. Osoby uprawnione do kwatery, nie b´dàce ˝o∏-
nierzami zawodowymi, sk∏adajà wnioski, o których
mowa w ust. 1, do organu Agencji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania.

3. Osoba uprawniona do kwatery mo˝e ubiegaç si´
o popraw´ warunków mieszkaniowych, je˝eli zajmo-
wana przez nià kwatera posiada powierzchni´ miesz-
kalnà mniejszà od minimalnej nale˝nej powierzchni.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegajà
rejestracji w kolejnoÊci wp∏ywu.

5. Wniosek osoby, o której mowa w art. 29 ust. 2
ustawy, o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Minister Obrony Narodowej rozpatruje po zaopiniowa-
niu przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej.

§ 5. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji, w ko-
lejnoÊci otrzymanych wniosków, o których mowa w § 4
ust. 1, sporzàdza i uaktualnia co roku, do dnia 31 paê-
dziernika dla ka˝dego garnizonu, wst´pne listy kolejno-
Êci przydzia∏u kwater, zwane dalej „wst´pnymi lista-
mi”, z podzia∏em na ˝o∏nierzy zawodowych nie posia-
dajàcych kwater w garnizonie, oczekujàcych na popra-
w´ warunków mieszkaniowych oraz oczekujàcych na
przydzia∏ kwatery zast´pczej.

2. Przy ustalaniu wst´pnej listy ̋ o∏nierzom zawodo-
wym nie posiadajàcym kwatery w garnizonie uwzgl´d-
nia si´ okres oczekiwania na przydzia∏ kwatery w po-
przednim garnizonie oraz okres studiów dziennych
w szkole wy˝szej w kraju lub za granicà.

3. Wst´pne listy przekazuje si´ dowódcy garnizonu,
który zasi´ga w tej sprawie opinii dowódców jednostek
wojskowych, a dowódca Garnizonu Warszawa — do-
wódców uprawnionych do wyznaczania ˝o∏nierzy za-
wodowych na stanowiska s∏u˝bowe.

4. Dowódca garnizonu, w terminie trzydziestu dni
od dnia otrzymania wst´pnych list, w pisemnej opinii,
mo˝e zaproponowaç przesuni´cie osób uj´tych na
tych listach na pozycj´ wy˝szà. Dokonane przesuni´cia
wymagajà pisemnego uzasadnienia.

5. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji uwzgl´d-
nia zmiany dokonane przez dowódc´ garnizonu we
wst´pnych listach i na tej podstawie sporzàdza osta-
tecznà list´ przydzia∏u kwater, zwanà dalej „ostatecznà
listà”.

§ 6. 1. Niezale˝nie od list, o których mowa w § 5
ust. 1, dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji sporzà-
dza dla ka˝dego garnizonu, w terminie do dnia 31 paê-
dziernika ka˝dego roku, wst´pne listy dla osób okreÊlo-
nych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b).

2. Listy, o których mowa w ust. 1, dotyczàce osób
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a), dyrektor oddzia-
∏u terenowego Agencji przekazuje do zaopiniowania,
w terminie trzydziestu dni, organizacjom by∏ych ̋ o∏nie-
rzy zawodowych.

3. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji, po up∏y-
wie trzydziestu dni od dnia przekazania wst´pnej listy
do zaopiniowania, sporzàdza ostatecznà list´.

§ 7. 1. Listy, o których mowa w § 5 i 6, podaje si´ do
wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty w danym
garnizonie oraz wywiesza si´ w siedzibie w∏aÊciwego
oddzia∏u terenowego Agencji, nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia ka˝dego roku.

2. Listy, o których mowa w ust. 1, stanowià podsta-
w´ przydzia∏u kwater lub zawarcia umowy najmu,
w miar´ pozyskiwania odpowiednich kwater lub lokali
mieszkalnych.

3. W przypadku odmowy przyj´cia zaproponowanej
do przydzia∏u kwatery odpowiadajàcej przys∏ugujàcej
nale˝nej powierzchni mieszkalnej, osoba uprawniona
mo˝e otrzymaç w danym roku kalendarzowym dodat-
kowo tylko jednà innà propozycj´ przydzia∏u kwatery.

4. Propozycja przydzia∏u kwatery dokonana do koƒ-
ca danego roku stanowi podstaw´ do realizacji przy-
dzia∏u.

§ 8. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji, na
wniosek osoby uprawnionej, mo˝e przydzieliç jej innà
kwater´, je˝eli zajmowana przez nià kwatera posiada
powierzchni´ mieszkalnà wi´kszà lub równà po-
wierzchni przys∏ugujàcej tej osobie.

2. W przypadku zamiany nie majà zastosowania
normy powierzchni, o których mowa w odr´bnych
przepisach.
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§ 9. 1. Osoba uprawniona do kwatery lub najemca
lokalu mieszkalnego mo˝e dokonaç, za zezwoleniem
dyrektora oddzia∏u terenowego Agencji, zamiany zaj-
mowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego na innà
kwater´ lub lokal mieszkalny nie b´dàcy w zasobach
mieszkaniowych Agencji.

2. Zezwolenia na zamian´ kwatery lub lokalu miesz-
kalnego nie udziela si´ w przypadku, gdy:

1) zamiana dotyczy kwatery, o której mowa w art. 55
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, a osoba ubiegajàca si´ o za-
mian´ nie spe∏nia warunków wymaganych do zaj-
mowania takiej kwatery,

2) o zamian´ ubiega si´ osoba, która na podstawie
art. 41 ustawy jest obowiàzana do zwolnienia kwa-
tery lub lokalu mieszkalnego,

3) w wyniku zamiany osoba uprawniona do kwatery
uzyska∏aby kwater´ lub lokal mieszkalny mniejszy
od minimalnej przys∏ugujàcej jej powierzchni
mieszkalnej,

4) osoba uprawniona do osobnej kwatery sta∏ej z∏o˝y-
∏a wniosek o wyp∏at´ ekwiwalentu w zamian za re-
zygnacj´ z kwatery.

§ 10. 1. Podstaw´ zaj´cia kwatery lub lokalu miesz-
kalnego stanowi wydana decyzja o przydziale lub za-
warta umowa najmu oraz protokó∏ zdawczo-odbiorczy.

2. Przekazanie kwatery lub lokalu mieszkalnego
osobie uprawnionej lub najemcy nast´puje na podsta-
wie protoko∏u zdawczo-odbiorczego.

3. Osoba otrzymujàca przydzia∏ kwatery lub najem-
ca lokalu mieszkalnego sà obowiàzani zwolniç po-
przednio zajmowanà kwater´ lub lokal mieszkalny nie
póêniej ni˝ w terminie trzydziestu dni od dnia, w któ-
rym wydana o przydziale kwatery decyzja sta∏a si´
ostateczna, lub od dnia podpisania umowy najmu.

§ 11. 1. Od dnia wydania decyzji o przydziale kwa-
tery lub podpisania umowy najmu osoba uprawniona
lub najemca sà obowiàzani uiszczaç czynsz z góry i po-
zosta∏e op∏aty z do∏u, p∏atne do dnia pi´tnastego ka˝-
dego miesiàca w oddziale terenowym Agencji lub na
wskazany rachunek bankowy.

2. Osoba uprawniona do kwatery lub najemca sà
obowiàzani powiadomiç w ciàgu siedmiu dni organ
Agencji, który wyda∏ decyzj´ o przydziale kwatery lub
zawar∏ umow´ najmu lokalu mieszkalnego, o wszel-
kich zmianach majàcych wp∏yw na wysokoÊç czynszu
i op∏at, o których mowa w art. 36 i 44 ustawy, oraz
uprawnieniach do zajmowania kwatery lub lokalu
mieszkalnego.

§ 12. Do obowiàzków Agencji w zakresie utrzyma-
nia stanu technicznego kwater i lokali mieszkalnych na-
le˝y w szczególnoÊci:

1) utrzymywanie w nale˝ytym stanie oraz porzàdku
i czystoÊci pomieszczeƒ i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
wspólnego u˝ytku mieszkaƒców oraz otoczenia bu-

dynków, w których znajdujà si´ kwatery i lokale
mieszkalne,

2) dokonywanie napraw budynków oraz ich pomiesz-
czeƒ i urzàdzeƒ, a tak˝e przywracanie poprzednie-
go stanu budynków uszkodzonych niezale˝nie od
przyczyn, z tym ˝e osoba uprawniona lub najemca
sà obowiàzani do pokrycia kosztów napraw uszko-
dzeƒ powsta∏ych z ich winy,

3) dokonywanie napraw kwater lub lokali mieszkal-
nych, napraw lub wymiany instalacji i elementów
wyposa˝enia technicznego w zakresie nie obcià˝a-
jàcym osoby uprawnionej do kwatery lub najemcy,
a w szczególnoÊci:

a) napraw i wymiany wewn´trznej instalacji wodo-
ciàgowej, gazowej i ciep∏ej wody, bez urzàdzeƒ
odbiorczych, a tak˝e napraw i wymiany we-
wn´trznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elek-
trycznej oraz anteny zbiorczej, z wyjàtkiem
osprz´tu,

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej
i drzwiowej, wbudowanych mebli oraz pod∏óg,
posadzek i wyk∏adzin pod∏ogowych, a tak˝e tyn-
ków,

4) dokonywanie napraw polegajàcych na usuwaniu
usterek wynik∏ych z niew∏aÊciwego wykonawstwa
budowlanego lub wad materia∏ów budowlanych.

§ 13. Osoba zajmujàca kwater´ i najemca lokalu
mieszkalnego obowiàzani sà do naprawy, je˝eli uszko-
dzenia zosta∏y przez nich spowodowane, oraz do kon-
serwacji:

1) pod∏óg, posadzek, wyk∏adzin pod∏ogowych oraz
Êciennych ok∏adzin ceramicznych, szklanych i in-
nych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,

2) okien i drzwi,

3) wbudowanych mebli,

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody
przep∏ywowej (gazowych, elektrycznych i w´glo-
wych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików,
mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek
wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych
oraz innych urzàdzeƒ sanitarnych, w które lokal jest
wyposa˝ony, ∏àcznie z ich wymianà,

5) osprz´tu i zabezpieczeƒ instalacji elektrycznej, z wy-
jàtkiem wymiany przewodów oraz osprz´tu anteny
zbiorczej,

6) pieców w´glowych i akumulacyjnych,

7) eta˝owego centralnego ogrzewania, a w wypadku
gdy zosta∏o ono zainstalowane na koszt osoby
uprawnionej lub najemcy — tak˝e jego wymiana,

8) przewodów odp∏ywowych urzàdzeƒ sanitarnych,
a˝ do pionów zbiorczych, w tym niezw∏oczne usu-
wanie ich niedro˝noÊci,



Dziennik Ustaw Nr 40 — 2609 — Poz. 471 i 472

9) innych elementów wyposa˝enia kwatery lub lokalu
mieszkalnego i pomieszczeƒ przynale˝nych,
w szczególnoÊci przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz napraw´
uszkodzeƒ tynków Êcian i sufitów,

b) malowanie okien i drzwi, wbudowanych mebli,
urzàdzeƒ kuchennych, sanitarnych i grzewczych,
w celu ich zabezpieczenia przed korozjà.

§ 14. 1. Konserwacji i napraw w kwaterach funkcyj-
nych dokonuje i finansuje z w∏asnych Êrodków oddzia∏
terenowy Agencji.

2. Decyzj´ o sposobie zagospodarowania czasowo
wolnej kwatery funkcyjnej podejmuje dyrektor oddzia-
∏u rejonowego Agencji.

§ 15. Decyzj´ o przeznaczeniu kwatery na cele nie-
mieszkalne podejmuje, na wniosek dyrektora oddzia∏u
rejonowego, Prezes Agencji.

§ 16. 1. Decyzje, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2
ustawy, wydaje dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji
w∏aÊciwy dla miejsca po∏o˝enia kwatery, okreÊlajàc ter-
min tego zwolnienia.

2. Po uprawomocnieniu si´ decyzji o zwolnieniu
kwatery, je˝eli osoba zajmujàca t´ kwater´ jej nie zwol-
ni∏a, dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji wyst´puje
do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszcz´cie po-
st´powania egzekucyjnego.

§ 17. 1. Umow´ najmu lokalu mieszkalnego wypo-
wiada dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji w∏aÊciwy
dla miejsca po∏o˝enia tego lokalu.

2. Je˝eli pomimo up∏ywu terminu wypowiedzenia
najemca lokalu mieszkalnego nie zwolni∏ tego lokalu,
dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji wszczyna egze-
kucj´ w celu opró˝nienia lokalu mieszkalnego.

§ 18. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji, który
podjà∏ czynnoÊci okreÊlone w § 16 ust. 2, niezale˝nie od
kosztów egzekucyjnych, ustala koszty przekwaterowa-
nia, na które sk∏adajà si´ koszty wynikajàce z § 19.

§ 19. 1. W razie zwolnienia kwatery lub lokalu
mieszkalnego oddzia∏ terenowy Agencji dokonuje ko-
misyjnie, w obecnoÊci osoby zajmujàcej kwater´ lub
najemcy, oceny procentowego zu˝ycia zainstalowa-
nych urzàdzeƒ.

2. Osoba zwalniajàca kwater´ lub lokal mieszkalny
jest obowiàzana pokryç koszty:

1) zu˝ycia ponadnormatywnego urzàdzeƒ w wysoko-
Êci wynikajàcej z ró˝nicy ich stanu technicznego na
dzieƒ zaj´cia i zwolnienia, wed∏ug ich wartoÊci na
dzieƒ zwolnienia i ustalonego procentowego zu˝y-
cia,

2) wykonania robót malarskich wed∏ug i na zasadach
okreÊlonych dla obliczania ekwiwalentu konserwa-
cyjnego za wykonanie tych robót albo wykonaç je
we w∏asnym zakresie.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie do-
tyczy osób okreÊlonych w art. 22 ust. 1 i 3 oraz w art. 23
ust. 1 i 2 ustawy.

4. Za wymienione elementy wyposa˝enia lub do-
konane ulepszenia kwatery albo lokalu mieszkalnego
dokonane przez osob´ uprawnionà lub najemc´
w okresie ich u˝ytkowania nale˝y si´ zwrot kwoty od-
powiadajàcej ró˝nicy ich wartoÊci, wed∏ug stanu
w dniu obj´cia kwatery lub lokalu mieszkalnego oraz
w dniu jej zwolnienia. Kwot´ nale˝nà osobie uprawnio-
nej lub najemcy oblicza si´ wed∏ug cen obowiàzujà-
cych w dniu rozliczenia.

5. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji mo˝e ˝à-
daç usuni´cia ulepszeƒ wprowadzonych przez osob´
uprawnionà lub najemc´ i przywrócenia stanu po-
przedniego, je˝eli nie naruszy to substancji kwatery al-
bo lokalu mieszkalnego. Kwot´ nale˝nà osobie upraw-
nionej do kwatery lub najemcy oblicza si´ wed∏ug cen
obowiàzujàcych w dniu rozliczenia.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz
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z dnia 15 maja 2000 r.

w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Stowarzyszeniu Aposto∏ów Bo˝ego Mi∏osierdzia „Faustinum”
w Krakowie-¸agiewnikach.

Na podstawie art. 10 w zwiàzku z art. 34 ust. 3 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Paƒstwa do Ko-
Êcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz.
459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r.


