
Na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 368, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla iloÊç norm powierzch-
ni u˝ytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego przy-
s∏ugujàcych ˝o∏nierzom s∏u˝by sta∏ej.

§ 2. W zale˝noÊci od zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego ustala si´ iloÊç norm powierzchni u˝ytko-
wej podstawowej lokalu mieszkalnego przys∏ugujà-
cych ˝o∏nierzowi s∏u˝by sta∏ej, zajmujàcemu stanowi-
sko s∏u˝bowe o stopniu etatowym:

1) od genera∏a brygady (kontradmira∏a) do genera∏a
(admira∏a) — trzy normy o ∏àcznej powierzchni od
21 do 30 m2;

2) od majora (komandora podporucznika) do pu∏-
kownika (komandora) — dwie normy o ∏àcznej po-
wierzchni od 14 do 20 m2;

3) do kapitana (kapitana marynarki) w∏àcznie — jed-
na norma o powierzchni od 7 do 10 m2.

§ 3. Przy ustalaniu powierzchni u˝ytkowej podsta-
wowej lokalu mieszkalnego ˝o∏nierzowi s∏u˝by sta∏ej
uwzgl´dnia si´ równie˝ jednà norm´ na ka˝dego
cz∏onka rodziny, o którym mowa w art. 26 ust. 2 usta-
wy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z. A. Towpik

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada
1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla
osób uprawnionych do kwater wojskowych (Dz. U. Nr 96,
poz. 1130), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia na podstawie art. 29 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151,
poz. 1596).
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1913

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie norm powierzchni u˝ytkowej podstawowej przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom s∏u˝by sta∏ej

———————
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, z 2003 r. Nr 80, poz. 718,
Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

1914

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych 
przy transporcie zwierzàt

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880
i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb potwierdzania posia-
danych przez kierowców i konwojentów kwalifika-
cji niezb´dnych przy transporcie zwierzàt;

2) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego kwalifika-
cje, o których mowa w pkt 1; 

3) szczegó∏owy program szkolenia;

4) sposób:

a) powo∏ywania komisji egzaminacyjnych,

b) przeprowadzania egzaminu.

§ 2. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w∏aÊciwy dla
miejsca zatrudnienia osób ubiegajàcych si´ o potwier-
dzenie kwalifikacji niezb´dnych przy transporcie zwie-
rzàt, wystawia kierowcom i konwojentom zaÊwiadcze-
nie potwierdzajàce te kwalifikacje.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).


