
11) zwo∏ywania i urzàdzania zgromadzeƒ bez zgody
zarzàdcy lub przewoênika kolejowego.

§ 3. W pociàgach i innych pojazdach kolejowych
zabrania si´ ponadto:

1) przejazdu osób nieuprawnionych pociàgiem towa-
rowym lub innym pojazdem kolejowym nieprze-
znaczonym dla podró˝nych;

2) wchodzenia bez zgody przewoênika kolejowego 
do pociàgów i wagonów niedost´pnych dla ogó∏u
podró˝nych, a w szczególnoÊci do pociàgów nad-
zwyczajnych, wagonów s∏u˝bowych oraz do wa-
gonów na torach postojowych;

3) wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin ste-
rowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamia-
nia tych pojazdów;

4) nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymy-
wania pociàgu, w szczególnoÊci przy u˝yciu ha-
mulca awaryjnego;

5) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, pod-
czas jazdy, z niew∏aÊciwej strony oraz w miejscach
do tego nieprzeznaczonych;

6) zajmowania miejsc w wagonie przed podstawie-
niem pociàgu lub wagonu na tor przy peronie od-
jazdowym;

7) wyrzucania przedmiotów na zewnàtrz;

8) dokonywania zmian oznaczeƒ wagonów lub po-
mieszczeƒ w wagonach;

9) umieszczania na miejscach do siedzenia, le˝enia
lub spania nóg w obuwiu, zwierzàt lub przedmio-
tów mogàcych uszkodziç lub zanieczyÊciç te miej-
sca;

10) podczas jazdy:

a) wychylania si´ z okien,

b) otwierania zewn´trznych drzwi wagonów,

c) zatrzymywania si´ na pomostach mi´dzy wago-
nami,

d) przechodzenia z jednego wagonu do drugiego,
gdy wagony nie sà po∏àczone ze sobà przejÊcia-
mi ochronnymi, 

e) przebywania na stopniach wagonu;

11) korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje
odpowiednie og∏oszenie, w szczególnoÊci podczas
postoju pociàgu na stacjach i przystankach;

12) podró˝nym pozostawania w wagonach po przyby-
ciu pociàgu do stacji koƒcowej.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w spra-
wie przepisów porzàdkowych obowiàzujàcych na ob-
szarze kolejowym, w pociàgach i innych kolejowych
pojazdach szynowych (Dz. U. Nr 30, poz. 351).

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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2638

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie uprawnieƒ i obowiàzków dowódców jednostek wojskowych w zakresie sk∏adania wniosków
o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

Na podstawie art. 24 ust. 9 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) uprawnienia i obowiàzki dowódców jednostek
wojskowych w zakresie sk∏adania wniosków o wy-
danie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym na czas pe∏nienia obowiàzków na
danym stanowisku s∏u˝bowym;

2) terminy sk∏adania wniosków przez dowódców jed-
nostek wojskowych do dyrektorów oddzia∏ów re-
gionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 

———————
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, Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.



3) wzory dokumentów sporzàdzanych przez dowód-
ców jednostek wojskowych w sprawach zakwate-
rowania ˝o∏nierzy zawodowych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ˝o∏nierzu zawodowym bez bli˝szego okreÊlenia —
nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierza pe∏niàcego za-
wodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu
na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej;

2) dowódcy jednostki wojskowej — nale˝y przez to
rozumieç dowódc´ jednostki wojskowej, w której
˝o∏nierz zawodowy jest wyznaczony lub ostatnio
by∏ wyznaczony na stanowisko s∏u˝bowe;

3) dyrektorze oddzia∏u regionalnego — nale˝y przez
to rozumieç dyrektora oddzia∏u regionalnego Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej, w∏aÊciwego dla
garnizonu, w którym stacjonuje jednostka wojsko-
wa, w której ˝o∏nierz zawodowy jest wyznaczony
na stanowisko s∏u˝bowe;

4) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji lub rozkazu o wy-
znaczeniu ˝o∏nierza zawodowego na stanowisko s∏u˝-
bowe w tej jednostce, sk∏ada do dyrektora oddzia∏u re-
gionalnego wniosek o wydanie decyzji o prawie za-
mieszkiwania w lokalu mieszkalnym na czas pe∏nienia
obowiàzków na tym stanowisku, wed∏ug wzoru okre-
Êlonego w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Dowódca jednostki wojskowej, któremu ˝o∏nierz
zawodowy dor´czy∏ wniosek, o którym mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawiadamia o tym dyrek-
tora oddzia∏u regionalnego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, za∏àczajàc wniosek
˝o∏nierza zawodowego.

§ 4. 1. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia
dyrektora oddzia∏u regionalnego o zmianie stanowi-
ska s∏u˝bowego zajmowanego przez ˝o∏nierza zawo-
dowego w tej samej jednostce wojskowej, je˝eli wy-
znaczenie na nowe stanowisko s∏u˝bowe powoduje
zmian´ przys∏ugujàcych ˝o∏nierzowi zawodowemu

uprawnieƒ do powierzchni u˝ytkowej podstawowej
lokalu mieszkalnego.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, do-
wódca jednostki wojskowej dokonuje w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji lub rozkazu o wy-
znaczeniu ˝o∏nierza zawodowego na stanowisko s∏u˝-
bowe w tej jednostce, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia
dyrektora oddzia∏u regionalnego o:

1) zwolnieniu ˝o∏nierza zawodowego ze stanowiska
s∏u˝bowego w jednostce wojskowej, wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia;

2) zwolnieniu ˝o∏nierza zawodowego z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia;

3) wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego ˝o∏nierza za-
wodowego, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àcz-
niku nr 6 do rozporzàdzenia;

4) zmianie przys∏ugujàcych ˝o∏nierzowi zawodowe-
mu uprawnieƒ do powierzchni u˝ytkowej podsta-
wowej lokalu mieszkalnego, wynikajàcej z sytuacji
rodzinnej, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 7 do
rozporzàdzenia.

2. Zawiadomieƒ, o których mowa w ust. 1, dowód-
ca jednostki wojskowej dokonuje w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia okolicznoÊci powodujàcych obowià-
zek zawiadomienia.

§ 6. W przypadku z∏o˝enia przez ˝o∏nierza zawodo-
wego wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 4 usta-
wy, do dowódcy jednostki wojskowej, dowódca ten
niezw∏ocznie przesy∏a wniosek ˝o∏nierza dyrektorowi
oddzia∏u regionalnego.

§ 7. Przepisy § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 1—3
i ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏nierza zawodo-
wego pe∏niàcego zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na pod-
stawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej.

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

Dziennik Ustaw Nr 264 — 18577 — Poz. 2638

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 grudnia 2004 r. (poz. 2638)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

...................................
(piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej) (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 
ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
w ...................................................................

WNIOSEK

o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zast´pczej, 
kwaterze internatowej*

I.   Stwierdzam, ˝e:

Pan (Pani) ...................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

PESEL .........................................................................................................................................................................

jest ˝o∏nierzem pe∏niàcym zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej/

s∏u˝by terminowej* oraz zosta∏ wyznaczony decyzjà / rozkazem* nr ............................. z dnia ..........................

...................... na stanowisko s∏u˝bowe ....................................................................................................................
(nazwa organu) 

w Jednostce Wojskowej Nr ............................. w ............................................................ zaszeregowane do
stopnia etatowego ................................................ w garnizonie ........................................................................... .

II.  Wnosz´ o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania zgodnie z przepisami 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.).

III. Informuj´, ˝e Pan (Pani) ............................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

posiada nast´pujàcych cz∏onków rodziny, których uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu powierzchni u˝ytkowej pod-

stawowej lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt II:

imi´ i nazwisko data urodzenia pokrewieƒstwo stan cywilny

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

...................................
(piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej) (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 

ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...............................................................

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, ˝e Pan (Pani) ..........................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

PESEL ...............................................................................................................................................................................

pe∏niàcy(a) zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej w Jednostce Woj-

skowej Nr .......................................................... w ..........................................................................................................

na stanowisku s∏u˝bowym ......................................................................... zaszeregowanym do stopnia etatowego

...................................................................................... wystàpi∏(a) z wnioskiem, o którym mowa w art. 24 ust. 5

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.).

Za∏.: wniosek ˝o∏nierza

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

...................................
(piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej) (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 

ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...............................................................

Zawiadomienie o zmianie uprawnieƒ
do powierzchni u˝ytkowej podstawowej

Zawiadamiam, ˝e Pan (Pani) ..........................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

PESEL ...............................................................................................................................................................................

pe∏niàcy(a) zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej w Jednostce

Wojskowej Nr ................................ w .........................................................................................., decyzjà / rozkazem*

nr ...................................................................................... z dnia ....................................................................................
(nazwa organu)

zosta∏(a) wyznaczony(a) na stanowisko s∏u˝bowe ...................................................., zaszeregowane do stopnia

etatowego ............................................................................., co powoduje zmian´ przys∏ugujàcych ˝o∏nierzowi

zawodowemu uprawnieƒ do powierzchni u˝ytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego.

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr  4

WZÓR

...................................
(piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej) (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 

ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...............................................................

Zawiadomienie o zwolnieniu ze stanowiska s∏u˝bowego

Zawiadamiam, ˝e Pan (Pani) ..........................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

PESEL ...............................................................................................................................................................................

pe∏niàcy(a) zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej/ s∏u˝by terminowej*

w Jednostce Wojskowej Nr ............................................................... w ...................................................................,

decyzjà / rozkazem* nr ....................................................................................................................................................
(nazwa organu) 

z dnia ................................................... zosta∏(a) zwolniony(a) z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego z dniem

........................................................................ 

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr  5

WZÓR

...................................
(piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej) (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 

ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...............................................................

Zawiadomienie o zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej

Zawiadamiam, ˝e Pan (Pani) ..........................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

PESEL ...............................................................................................................................................................................

pe∏niàcy(a) zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej/ s∏u˝by terminowej*

w Jednostce Wojskowej Nr ............................................... w ...................................................................................,

decyzjà / rozkazem* nr .................................................................................................................................................... 
(nazwa organu)

z dnia ........................................................................................ zosta∏(a) zwolniony(a) z zawodowej s∏u˝by wojsko-

wej z dniem ..................................................................................................................................................................... 

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 264 — 18582 — Poz. 2638



Za∏àcznik nr  6

WZÓR

...................................
(piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej) (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 

ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...............................................................

Zawiadomienie o wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego 
zawodowej s∏u˝by wojskowej

Zawiadamiam, ˝e stosunek s∏u˝bowy Pana (Pani) .......................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko) 

PESEL ...............................................................................................................................................................................

pe∏niàcego(cej) zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej/s∏u˝by termino-

wej* w Jednostce Wojskowej Nr .............................................. w ...............................................................................,

wygas∏ z dniem .........................................., na podstawie decyzji / rozkazu* nr .......................................................... 
(nazwa organu)

z dnia ...............................

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR

...................................
piecz´ç pod∏u˝na jednostki wojskowej (miejscowoÊç i data)

DYREKTOR 

ODDZIA¸U  REGIONALNEGO 

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...............................................................

Zawiadomienie o zmianie uprawnieƒ
do powierzchni u˝ytkowej podstawowej

Zawiadamiam, ˝e z powodu ...........................................................................................................................................
(wyszczególniç powód wynikajàcy z sytuacji rodzinnej ˝o∏nierza)

z dniem .................................................................. uleg∏y zmianie uprawnienia do powierzchni u˝ytkowej podsta-

wowej lokalu mieszkalnego Pana (Pani) .......................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

PESEL ...............................................................................................................................................................................

pe∏niàcego(cej) zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej w Jednostce

Wojskowej Nr .................................................... w .........................................................................................................

mp.
(okràg∏a piecz´ç urz´dowa (piecz´ç i podpis dowódcy jednostki wojskowej)

jednostki wojskowej)
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