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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu sprzeda˝y osobnych kwater sta∏ych

Na podstawie art. 58 ust. 8 w zwiàzku z art. 84a
ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb sprzeda˝y osobom, o których mowa w art. 84a

ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej da-
lej „ustawà”, osobnych kwater sta∏ych i lokali miesz-
kalnych zlokalizowanych w nieruchomoÊciach, b´dà-
cych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa i przekazanych Zarzà-
dowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji, zwanemu dalej „Zarzà-
dem”.

§ 2. 1. Dyrektor Zarzàdu sporzàdza w terminie do
dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku plan sprzeda˝y kwater
i lokali mieszkalnych na rok nast´pny, zwany dalej
„rocznym planem sprzeda˝y”.

2. Dyrektor Zarzàdu przekazuje roczny plan sprze-
da˝y zatwierdzony przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych w∏aÊciwemu staroÊcie, w celu

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) 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,
Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.



zniesienia trwa∏ego zarzàdu ustanowionego na rzecz jed-
nostek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

3. Z dniem uprawomocnienia si´ decyzji o wyga-
Êni´ciu trwa∏ego zarzàdu nast´puje przej´cie nierucho-
moÊci przez Zarzàd, w celu sprzeda˝y w imieniu Skar-
bu Paƒstwa kwater i lokali mieszkalnych zajmowanych
przez osoby, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Na podstawie zatwierdzonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych rocznego planu
sprzeda˝y Dyrektor Zarzàdu ustala wykaz budynków,
o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, zwany dalej
„wykazem”.

2. Po wykonaniu czynnoÊci, o których mowa w § 2,
Dyrektor Zarzàdu, w trybie i na zasadach obowiàzujà-
cych przy sprzeda˝y lokali mieszkalnych Skarbu
Paƒstwa, zleca wycen´ wartoÊci rynkowej kwater i lo-
kali mieszkalnych uj´tych w rocznym planie sprzeda˝y
oraz udzia∏u u∏amkowego we w∏asnoÊci lub u˝ytkowa-
niu wieczystym gruntu przypadajàcego na danà kwate-
r´ lub lokal mieszkalny.

3. Wykaz powinien zawieraç elementy okreÊlone
w art. 35 ust. 2 pkt 1—4, 6, 7 i 9—11 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póên. zm.3)), zwanej
dalej „ustawà o gospodarce nieruchomoÊciami”.

4. Wykaz wywiesza si´ na okres 30 dni w siedzibie
Zarzàdu, a osoby, które na podstawie decyzji o przy-
dziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony zajmu-
jà kwater´ lub lokal mieszkalny w budynku wymienio-
nym w tym wykazie, zawiadamia si´ na piÊmie o prze-
znaczeniu kwatery lub lokalu mieszkalnego do sprze-
da˝y. Informacj´ o wywieszeniu wykazu podaje si´ do
publicznej wiadomoÊci przez og∏oszenie w prasie lo-
kalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyj´ty w da-
nej miejscowoÊci.

5. Osoby zainteresowane kupnem zajmowanej
kwatery lub lokalu mieszkalnego sk∏adajà do Dyrekto-
ra Zarzàdu wniosek o nabycie zajmowanej kwatery lub
lokalu mieszkalnego.

§ 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3
ust. 5, Dyrektor Zarzàdu:

1) spisuje z nabywcà kwatery lub lokalu mieszkalnego
protokó∏ uzgodnieƒ;

2) przekazuje do biura notarialnego, w terminie okre-
Êlonym w protokole uzgodnieƒ, dokumenty nie-
zb´dne do sporzàdzenia aktu notarialnego;

3) ustala termin sporzàdzenia aktu notarialnego;

4) zawiadamia osoby zainteresowane o terminie
i miejscu sporzàdzenia aktu notarialnego.

§ 5. Akt notarialny sprzeda˝y kwatery lub lokalu
mieszkalnego oraz udzia∏u u∏amkowego we w∏asnoÊci
lub u˝ytkowaniu wieczystym gruntu przypadajàcego
na kwater´ lub lokal mieszkalny w imieniu Skarbu Paƒ-
stwa podpisuje Dyrektor Zarzàdu.

§ 6. 1. Poza wniesieniem równowartoÊci ceny kwa-
tery lub lokalu mieszkalnego nabywca ponosi koszty
op∏aty notarialnej oraz za∏o˝enia ksi´gi wieczystej.

2. Op∏aty z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego gruntu
ustala si´ wed∏ug stawek procentowych, okreÊlonych
w art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.

§ 7. Dyrektor Zarzàdu nie mo˝e zawrzeç z nabywcà
umowy sprzeda˝y kwatery lub lokalu mieszkalnego do
czasu uregulowania przez nabywc´ zobowiàzaƒ finan-
sowych wynikajàcych z tytu∏u dotychczasowego zaj-
mowania kwatery lub lokalu mieszkalnego.

§ 8. 1. W przypadku sprzeda˝y kwatery lub lokalu
mieszkalnego na raty, nabywca najpóêniej w dniu spo-
rzàdzenia aktu notarialnego wnosi pierwszà rat´, nie
mniejszà ni˝ 20% ceny sprzeda˝y, ustalonej zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w art. 58 i 59 ustawy. Pozosta-
∏à kwot´ ceny sprzeda˝y nabywca wnosi na wskazane
konto bankowe, w równych ratach rocznych, przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat. Niesp∏acona cz´Êç nale˝-
noÊci z tytu∏u nabycia kwatery lub lokalu mieszkalnego
na raty podlega zabezpieczeniu hipotekà.

2. Nale˝noÊç z tytu∏u sprzeda˝y kwatery lub lokalu
mieszkalnego roz∏o˝ona na raty podlega oprocentowa-
niu w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 8 grudnia
1999 r. w sprawie wysokoÊci oprocentowania odroczo-
nej lub roz∏o˝onej na raty nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda-
˝y mienia z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
szczegó∏owych kryteriów niestosowania oprocento-
wania oraz ustalenia innych ni˝ pieniàdz mierników
wartoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej (Dz. U. Nr 102,
poz. 1189).

§ 9. W przypadku sprzeda˝y nabytej kwatery lub lo-
kalu mieszkalnego obcià˝onych hipotekà sprzedajàcy
jest zobowiàzany do sp∏aty wierzytelnoÊci zabezpie-
czonych hipotekà, najpóêniej w dniu sporzàdzenia ak-
tu notarialnego sprzeda˝y nabytej kwatery lub lokalu
mieszkalnego.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9540 — Poz. 1376

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,
poz. 874 i Nr 124, poz. 1152.


