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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery

Na podstawie art. 47 ust. 10 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb wyp∏aty ekwiwalentu w zamian za
rezygnacj´ z kwatery;

2) prowadzenie listy kolejnoÊci zawierania umów
o wyp∏at´ ekwiwalentu w zamian za rezygnacj´
z kwatery;

3) organ w∏aÊciwy w sprawach wyp∏aty ekwiwalentu
w zamian za rezygnacj´ z kwatery;

4) warunki pierwszeƒstwa wyp∏acania ekwiwalentu
w zamian za rezygnacj´ z kwatery.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) Agencja — Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà;

3) ekwiwalent — kwot´ przekazywanà w zamian za
rezygnacj´ z kwatery;

4) zasób Agencji — zasób mieszkaniowy pozostajàcy
we w∏adaniu Agencji;

5) zamieszkiwanie — przebywanie i korzystanie
z kwatery lub innego lokalu mieszkalnego na pod-
stawie tytu∏u prawnego.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718
i Nr 101, poz. 944.
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§ 3. Wyp∏at´ ekwiwalentu realizuje si´ na wniosek
osoby uprawnionej, zarejestrowany w oddziale rejono-
wym Agencji.

§ 4. 1. Prezes Agencji prowadzi list´ kolejnoÊci za-
rejestrowanych wniosków, zwanà dalej „listà”, wed∏ug
daty z∏o˝enia wniosku w oddziale rejonowym Agencji.

2. Lista jest jawna; wglàd do niej ma ka˝dy oczeku-
jàcy na wyp∏at´ ekwiwalentu.

3. Lista podlega aktualizacji do dnia 31 grudnia ka˝-
dego roku kalendarzowego.

§ 5. 1. Umowa o wyp∏at´ ekwiwalentu jest zawiera-
na mi´dzy osobà uprawnionà a dyrektorem oddzia∏u
rejonowego Agencji wed∏ug listy, z uwzgl´dnieniem
pierwszeƒstwa wyp∏acania ekwiwalentu.

2. Pierwszeƒstwo w wyp∏acaniu ekwiwalentu przy-
s∏uguje w nast´pujàcej kolejnoÊci osobom, które:

1) zamieszkiwa∏y przed dniem 15 stycznia 2003 r.
w zasobie wskazanym w art. 55 ust. 2 ustawy
w garnizonach, w których nie sà zaspokojone po-
trzeby mieszkaniowe ˝o∏nierzy zawodowych
w s∏u˝bie sta∏ej, i zamieszkujà w nim nadal oraz zo-
bowià˝à si´ do zwolnienia kwatery, z zastrze˝e-
niem § 12, a tak˝e zakoƒczy∏y s∏u˝b´ wojskowà;
przez niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe na-
le˝y rozumieç, ˝e w garnizonie nie wyst´puje wol-
ny zasób mieszkaniowy odpowiadajàcy uprawnie-
niom ˝o∏nierzy oczekujàcych na przydzia∏ kwatery;

2) nie otrzyma∏y przydzia∏u kwatery w czasie pe∏-
nienia s∏u˝by wojskowej i zakoƒczy∏y s∏u˝b´ woj-
skowà;

3) zwolni∏y kwater´ przed dniem 15 stycznia 2003 r.
i zakoƒczy∏y s∏u˝b´ wojskowà;

4) zwolni∏y kwater´ przed dniem 15 stycznia 2003 r.
i nadal pe∏nià s∏u˝b´ wojskowà.

3. W ramach grup uprawnionych, o których mowa
w ust. 2, o kolejnoÊci rozstrzyga data z∏o˝enia wniosku.

4. W razie zaistnienia szczególnego przypadku lo-
sowego Prezes Agencji, za akceptacjà Ministra Obrony
Narodowej, mo˝e wyraziç zgod´ na zawarcie umowy
o wyp∏at´ ekwiwalentu poza kolejnoÊcià wynikajàcà
z przepisu ust. 2 i 3.

§ 6. 1. Organem w∏aÊciwym do przyj´cia wniosku
˝o∏nierza zawodowego oraz zawarcia umowy o wyp∏a-
t´ ekwiwalentu jest dyrektor oddzia∏u rejonowego
Agencji, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pe∏nienia
s∏u˝by ˝o∏nierza.

2. Organem w∏aÊciwym do przyj´cia wniosku oso-
by uprawnionej nieb´dàcej ˝o∏nierzem zawodowym
oraz zawarcia umowy jest dyrektor oddzia∏u rejonowe-
go Agencji w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszki-
wania tej osoby.

§ 7. 1. Je˝eli po Êmierci osoby uprawnionej prawo
do kwatery nabywa wi´cej ni˝ jedna osoba, zawiera si´

jednà umow´ o wyp∏at´ ekwiwalentu z wszystkimi
osobami uprawnionymi.

2. Umow´ o wyp∏at´ ekwiwalentu w imieniu osób
niepe∏noletnich zawiera przedstawiciel ustawowy lub
kurator sàdowy.

§ 8. 1. Wys∏ug´ lat, o której mowa w art. 47 ust. 2
ustawy, w stosunku do ˝o∏nierza zawodowego po-
twierdza w∏aÊciwy dowódca (szef, dyrektor) jednostki
(instytucji) wojskowej w formie zaÊwiadczenia.

2. Wys∏ug´ lat, o której mowa w art. 47 ust. 3 usta-
wy, w stosunku do osoby uprawnionej nieb´dàcej ˝o∏-
nierzem zawodowym potwierdza w∏aÊciwy wojskowy
organ emerytalny w formie zaÊwiadczenia.

§ 9. Zabezpieczenie wyp∏aconego ekwiwalentu,
o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy, nast´puje po-
przez ustanowienie hipoteki albo wystawienie weksla
in blanco bez protestu por´czonego przez dwóch ˝y-
rantów.

§ 10. Do obliczenia wysokoÊci ekwiwalentu przys∏u-
gujàcego osobie, o której mowa w art. 87 ust. 2 usta-
wy, przyjmuje si´ ró˝nic´ mi´dzy zajmowanà po-
wierzchnià u˝ytkowà lokalu mieszkalnego, uzyskanego
i zajmowanego w wyniku przyznanej pomocy finanso-
wej, a powierzchnià przys∏ugujàcà w dniu zawarcia
umowy.

§ 11. 1. Osoba uprawniona, która ubiega si´ o za-
mian´ udzielonej pomocy finansowej na form´ bez-
zwrotnà lub o uzupe∏nienie udzielonej pomocy finan-
sowej na podstawie przepisów obowiàzujàcych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, sk∏ada pisemny wnio-
sek do dyrektora oddzia∏u rejonowego Agencji, w∏aÊci-
wego dla miejsca zaspokajania swoich potrzeb miesz-
kaniowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega rozpa-
trzeniu przez zawarcie umowy o wyp∏at´ ekwiwalentu.

3. Wniosek osoby, która zwróci∏a pomoc finansowà
w sytuacjach nieprzewidzianych w przepisach obowià-
zujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy lub bez
dope∏nienia warunków okreÊlonych tymi przepisami,
po rozpatrzeniu nie wywo∏uje skutków, o których mo-
wa w ust. 2, i podlega zwrotowi.

4. Zawarcie umowy na podstawie wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, odbywa si´ niezale˝nie od kolejno-
Êci okreÊlonej w § 5.

§ 12. 1. Osobie uprawnionej, o której mowa w § 5
ust. 2 pkt 1, ekwiwalentu nie wyp∏aca si´ do czasu prze-
kazania dotychczas zajmowanej kwatery do dyspozycji
Agencji.

2. W uzasadnionych przypadkach mo˝na wyp∏aciç
ekwiwalent, je˝eli osoba uprawniona zobowià˝e si´ do
zwolnienia zajmowanej kwatery w terminie do trzech
miesi´cy od dnia wyp∏aty ekwiwalentu. Umow´ takà
zawiera si´ w formie aktu notarialnego z zabezpiecze-
niem egzekucji — na koszt tej osoby.
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§ 13. Wyp∏ata ekwiwalentu nast´puje na rachunek
bankowy wskazany przez osob´ uprawnionà w termi-
nie okreÊlonym w umowie lub, w przypadku osób nie-
posiadajàcych rachunku bankowego, w innej uzgod-
nionej formie.

§ 14. Osobom uprawnionym, którym — na podsta-
wie dotychczas obowiàzujàcych przepisów — zaliczo-
no do czasu oczekiwania na wyp∏at´ ekwiwalentu
okres oczekiwania na przydzia∏ kwatery, zachowuje si´
ten okres.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 16 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie szcze-

gó∏owych warunków i trybu wyp∏aty ekwiwalentu pie-
ni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery (Dz. U.
Nr 124, poz. 818 oraz z 2000 r. Nr 110, poz. 1178), z wy-
jàtkiem przepisu § 2 ust. 3, który traci moc z dniem
31 grudnia 2003 r.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów § 4
ust. 1 i 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2003 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


