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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 czerwca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego,
przys∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwater sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 368, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konser-
wacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego, przy-
s∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwa-
ter sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U.
Nr 37, poz. 165, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Stawka ekwiwalentu konserwacyjnego
w 2003 r. wynosi 60,08 z∏ za 1 m2 po-
wierzchni mieszkalnej.

2. Stawka, o której mowa w ust. 1, mo˝e okre-
sowo podlegaç waloryzacji o wskaênik
okreÊlony w ustawie bud˝etowej.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Stawka równowa˝nika mieszkaniowego za
1 m2 powierzchni mieszkalnej w 2003 r.
wynosi dla kwater i lokali mieszkalnych:

1) wyposa˝onych w centralne ogrzewanie:

a) bez pieca kàpielowego — 12,67 z∏,

b) z piecem kàpielowym — 13,53 z∏,

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi
— 15,88 z∏.

2. Stawka, o której mowa w ust. 1, mo˝e okre-
sowo podlegaç waloryzacji o wskaênik
okreÊlony w ustawie bud˝etowej.”;

3) w § 11 uchyla si´ ust. 2;

4) uchyla si´ § 12.

§ 2. Stawki ekwiwalentu konserwacyjnego i równo-
wa˝nika mieszkaniowego okreÊlone w rozporzàdzeniu
przys∏ugujà od dnia 1 stycznia 2003 r.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
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.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1997 r. Nr 52, poz. 331, z 1998 r. Nr 45, poz. 275,
z 1999 r. Nr 22, poz. 203, z 2000 r. Nr 44, poz. 511, z 2001 r.
Nr 43, poz. 484 oraz z 2002 r. Nr 80, poz. 727.


