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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 paêdziernika 2005 r.

w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi 
przez Zarzàd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 1a w zwiàzku z art. 84a
ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasób mieszkaniowy b´dàcy w dyspozycji Zarzàdu
Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji;

2) sposób i szczegó∏owe warunki:

a) gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez
Zarzàd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji,

b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania
w lokalach mieszkalnych, w tym w kwaterach
zast´pczych i kwaterach internatowych,

c) wykonywania przeglàdów technicznych, kon-
serwacji i remontów lokali mieszkalnych i po-
mieszczeƒ przeznaczonych do wspólnego u˝yt-
ku oraz terminy wykonania tych czynnoÊci,

d) wykonywania napraw lokali mieszkalnych ob-
cià˝ajàcych Zarzàd Zasobów Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji,

e) zwalniania lokali mieszkalnych, w tym kwater
zast´pczych i kwater internatowych;

3) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach przy-
musowego przekwaterowania lub wykwaterowa-
nia osób zamieszkujàcych w lokalach mieszkal-
nych oraz ustalania kosztów tych czynnoÊci;

4) wzory dokumentów stanowiàcych podstaw´ do
zamieszkania w lokalu mieszkalnym, kwaterze za-
st´pczej, kwaterze internatowej i internacie oraz
ich zwalniania i rozliczania. 

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) Zarzàd — Zarzàd Zasobów Mieszkaniowych Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.

§ 2. 1. Zasób mieszkaniowy b´dàcy w dyspozycji
Zarzàdu stanowià lokale mieszkalne:

1) pozostajàce w trwa∏ym zarzàdzie Zarzàdu;

2) niewyodr´bnione, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci loka-
li (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r.
Nr 141, poz. 1492), stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa reprezentowanego przez Zarzàd, znajdu-
jàce si´ w budynkach wspólnot mieszkaniowych; 

3) u˝yczone przez jednostki samorzàdu terytorialne-
go; 

4) w odniesieniu do których Skarb Paƒstwa reprezen-
towany przez Zarzàd posiada spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu; 

5) w stosunku do których Zarzàdowi przys∏uguje pra-
wo najmu, leasingu albo inny tytu∏ prawny upraw-
niajàcy do dysponowania lokalem mieszkalnym.

2. Zarzàd gospodaruje lokalami mieszkalnymi,
o których mowa w ust. 1, poprzez:

1) prowadzenie obs∏ugi administracyjnej i eksploata-
cyjnej lokali mieszkalnych;

2) zasiedlanie i zwalnianie lokali mieszkalnych, w tym
kwater zast´pczych i kwater internatowych; 

3) ustalanie op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych,
w tym kwater zast´pczych i kwater internatowych,
oraz op∏at poÊrednich ponoszonych z tytu∏u ich
zajmowania, pobieranie tych op∏at, a tak˝e rozli-
czanie op∏at poÊrednich;

4) wykonywanie przeglàdów technicznych, napraw,
konserwacji i remontów lokali mieszkalnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a tak˝e pomiesz-
czeƒ s∏u˝àcych do wspólnego u˝ytku w budyn-
kach, których prawo w∏asnoÊci przys∏uguje wy-
∏àcznie Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu
przez Zarzàd;

5) dokonywanie zmiany struktury oraz uk∏adu funk-
cjonalnego lokali mieszkalnych;

6) ustalanie kosztów napraw uszkodzeƒ i wymiany
wyposa˝enia lokali mieszkalnych oraz znajdujà-
cych si´ w nich urzàdzeƒ, a tak˝e pomieszczeƒ
i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do wspólnego u˝ytku;

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).



7) wydawanie decyzji w sprawie opró˝nienia lokalu
mieszkalnego oraz op∏at i odszkodowania za u˝y-
wanie lokalu mieszkalnego;

8) zarzàdzanie przymusowego przekwaterowania lub
wykwaterowania z lokalu mieszkalnego.

§ 3. 1. Dyrektor Zarzàdu w miar´ pozyskiwania
przez Zarzàd wolnych lokali mieszkalnych, które sta∏y
si´ zb´dne, na zakwaterowanie osób, o których mowa
w art. 84a ust. 1 pkt 1—3 ustawy, sporzàdza i przedsta-
wia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych
wykazy wolnych lokali mieszkalnych, które mogà byç
przekazane do dyspozycji kierowników jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez
tego ministra, w celu ich zasiedlenia na zasadach
okreÊlonych w przepisach:

1) rozdzia∏u 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.2)); 

2) rozdzia∏u 12 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1399, z póên. zm.3));

3) rozdzia∏u 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230, z póên. zm.4));

4) rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712
i Nr 210, poz. 2135). 

2. Z osobà, która otrzyma∏a przydzia∏ lokalu miesz-
kalnego, przekazanego przez Zarzàd do dyspozycji kie-
rownika jednostki organizacyjnej podleg∏ej lub nadzo-
rowanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, Dyrektor Zarzàdu zawiera umow´ najmu
tego lokalu na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266), uwzgl´dniajàc
treÊç wydanej decyzji administracyjnej o przydziale lo-
kalu mieszkalnego.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do osób,
które otrzyma∏y przydzia∏ lokalu mieszkalnego prze-
znaczonego na zakwaterowanie tymczasowe. 

4. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2, Dy-
rektor Zarzàdu mo˝e dokonaç zamiany lokalu miesz-
kalnego zajmowanego przez tà osob´, je˝eli lokal ten,
z uwzgl´dnieniem cz∏onków rodziny uwzgl´dnionych
przy przydziale lokalu mieszkalnego i norm zaludnie-
nia, posiada powierzchni´ u˝ytkowà podstawowà
wi´kszà lub równà takiej powierzchni przys∏ugujàcej
tej osobie.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zgodnego wniosku co najmniej dwóch osób,
o których mowa w ust. 2, o zamian´ zajmowanych
przez nich lokali mieszkalnych.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje si´, je˝eli w sto-
sunku do osoby, która z∏o˝y∏a wniosek o zamian´ loka-
lu mieszkalnego, zosta∏a wydana decyzja o zwolnieniu
lub opró˝nieniu zajmowanego przez nià lokalu miesz-
kalnego.

§ 4. 1. W stosunku do osób, o których mowa
w art. 84a ust. 1 pkt 1—3 ustawy, Dyrektor Zarzàdu
wydaje:

1) decyzj´ o prawie zamieszkiwania w lokalu miesz-
kalnym — wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) decyzj´ o prawie zamieszkiwania w kwaterze za-
st´pczej — wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 2 do rozporzàdzenia;

3) decyzj´ o prawie zamieszkiwania w kwaterze inter-
natowej — wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 3 do rozporzàdzenia;

4) skierowanie do zamieszkiwania w internacie —
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

2. Wydanie decyzji lub skierowania, o których mo-
wa w ust. 1, nast´puje na wniosek osoby, o której mo-
wa w art. 84a ust. 1 pkt 1—3 ustawy.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, sà rejestro-
wane w kolejnoÊci wp∏ywu.

4. Na wniosek osoby, w stosunku do której zosta∏a
wydana decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrek-
tor Zarzàdu mo˝e dokonaç zamiany lokalu mieszkal-
nego zajmowanego przez t´ osob´, je˝eli lokal ten,
z uwzgl´dnieniem cz∏onków rodziny uwzgl´dnionych
przy ustaleniu przys∏ugujàcej powierzchni u˝ytkowej
podstawowej i norm tej powierzchni, posiada po-
wierzchni´ u˝ytkowà podstawowà wi´kszà lub równà
takiej powierzchni przys∏ugujàcej tej osobie.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zgodnego wniosku co najmniej dwóch osób,
w stosunku do których zosta∏a wydana decyzja, o któ-
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365
i Nr 169, poz. 1411.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836
i Nr 164, poz. 1365.



rej mowa w ust. 1 pkt 1, o zamian´ zajmowanych
przez nich lokali mieszkalnych.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje si´, je˝eli osoba,
która z∏o˝y∏a wniosek o zamian´ lokalu mieszkalnego,
jest obowiàzana do opuszczenia zajmowanego lokalu
mieszkalnego na podstawie art. 41 ust. 1—5 lub art. 44
ustawy albo zamiana dotyczy kwatery, a osoba, która
z∏o˝y∏a wniosek o zamian´, nie spe∏nia warunków do
jej zajmowania.

§ 5. 1. Protokó∏ przyj´cia/zdania lokalu mieszkalne-
go, kwatery zast´pczej, kwatery internatowej i miejsca
w internacie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,
zwany dalej „protoko∏em przyj´cia/zdania” sporzàdza
przedstawiciel Zarzàdu i osoba, której wydano decyzj´
o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym,
w tym w kwaterze zast´pczej lub kwaterze internato-
wej, albo skierowanie do zamieszkiwania w interna-
cie.

2. Przedstawicielem Zarzàdu, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç osoba, która posiada:

1) uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w rozumie-
niu przepisów rozdzia∏u 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.5)) oraz 

2) pisemne upowa˝nienie Dyrektora Zarzàdu do spo-
rzàdzania protoko∏ów przyj´cia/zdania.

3. Sporzàdzenie protoko∏u przyj´cia/zdania nast´-
puje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela
Zarzàdu z osobà, której wydano decyzj´ o prawie za-
mieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwate-
rze zast´pczej lub kwaterze internatowej, albo skiero-
wanie do zamieszkiwania w internacie.

4. Wzór protoko∏u przyj´cia/zdania lokalu miesz-
kalnego i kwatery zast´pczej okreÊla za∏àcznik nr 5 do
rozporzàdzenia.

5. Wzór protoko∏u przyj´cia/zdania kwatery inter-
natowej i miejsca w internacie okreÊla za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. W budynkach, w których wszystkie lokale
mieszkalne sà lokalami mieszkalnymi, o których mo-
wa w § 2 ust. 1 pkt 1, Zarzàd wykonuje kontrole okre-
sowe w sposób i w terminach okreÊlonych w art. 62
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonuje si´
wed∏ug harmonogramu ustalonego przez Dyrektora
Zarzàdu.

3. W razie stwierdzenia usterek w trakcie kontroli,
o której mowa w ust. 1, Zarzàd wykonuje naprawy

tych usterek wynikajàce z protoko∏u kontroli okreso-
wej.

§ 7. 1. Zarzàd przeprowadza corocznie przeglàdy
stanu technicznego co najmniej 20 % lokali mieszkal-
nych i pomieszczeƒ s∏u˝àcych do wspólnego u˝ytku,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, wed∏ug harmono-
gramu ustalonego przez Dyrektora Zarzàdu. Przeglàdy
te mogà byç dokonywane przez osoby spe∏niajàce wa-
runki okreÊlone w § 5 ust. 2.

2. Je˝eli w trakcie przeglàdu, o którym mowa
w ust. 1, stwierdzono wprowadzenie w lokalu miesz-
kalnym zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 usta-
wy, albo uszkodzenia, o których mowa w art. 32 ust. 4
ustawy, Dyrektor Zarzàdu podejmuje, wynikajàce
z odr´bnych przepisów, czynnoÊci zmierzajàce do
przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 8. 1. W budynkach, w których wszystkie lokale
mieszkalne sà lokalami mieszkalnymi, o których mo-
wa w § 2 ust. 1 pkt 1, Zarzàd wykonuje naprawy, kon-
serwacj´ i remonty pionów instalacji wodnej, kanali-
zacyjnej, cieplnej, elektrycznej i gazowej, w∏àcznie do
zaworów odcinajàcych dop∏yw do lokalu mieszkalne-
go wody zimnej, ciep∏ej wody u˝ytkowej, energii elek-
trycznej i gazu.

2. Je˝eli zawory, o których mowa w ust. 1, sà
umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Zarzàd wy-
konuje naprawy, konserwacj´ i remonty odpowied-
nich instalacji do miejsca ich rozga∏´zienia s∏u˝àcego
doprowadzeniu wody zimnej, ciep∏ej wody u˝ytkowej,
energii elektrycznej i gazu do lokalu mieszkalnego.

3. W budynkach, w których wszystkie lokale miesz-
kalne sà lokalami mieszkalnymi, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, Zarzàd wykonuje równie˝ naprawy,
konserwacj´ i remonty pomieszczeƒ przeznaczonych
do wspólnego u˝ytku i ich wyposa˝enia, a tak˝e in-
nych ni˝ wymienione w ust. 1 instalacji i urzàdzeƒ
znajdujàcych si´ w tych pomieszczeniach.

4. Konserwacj´ instalacji, urzàdzeƒ i pomieszczeƒ,
o których mowa w ust. 1 i 3, Zarzàd wykonuje nie rza-
dziej ni˝ co pi´ç lat, a ich remont — w przypadkach
uzasadnionych ich stanem technicznym. 

§ 9. 1. W lokalach mieszkalnych, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Zarzàd wykonuje naprawy i kon-
serwacj´:

1) instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i ga-
zowej, bez urzàdzeƒ odbiorczych;

2) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnika-
mi;

3) instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej lub radio-
wej albo telewizji kablowej, bez osprz´tu;

4) instalacji domofonowej bez osprz´tu;
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5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.



5) przyrzàdów pomiarowych wody, energii cieplnej,
Êcieków, energii elektrycznej i gazu zamontowa-
nych na potrzeby danego lokalu mieszkalnego.

2. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 i 2, Zarzàd dokonuje wymiany:

1) okien,

2) drzwi zewn´trznych i wewn´trznych,

3) pod∏óg i posadzek,

4) tynków Êcian i sufitów,

5) wbudowanych mebli,

6) balkonów i loggi

— stanowiàcych wyposa˝enie lokalu mieszkalnego
zgodne z projektem architektoniczno-budowlanym.

3. Konserwacj´, o której mowa w ust. 1, Zarzàd
wykonuje nie rzadziej ni˝ raz na rok, a wymiany, o któ-
rej mowa w ust. 2, dokonuje w przypadkach uzasad-
nionych stanem technicznym poszczególnych ele-
mentów wyposa˝enia lokalu mieszkalnego. 

4. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2
ust. 1, Zarzàd wykonuje remonty w przypadku przygo-
towania tych lokali do zasiedlenia. 

5. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 i 2, Zarzàd wykonuje remonty w przypad-
ku  poddania remontowi ca∏ego budynku albo jego in-
stalacji, o których mowa w ust. 1, nie cz´Êciej ni˝ raz
na dziesi´ç lat, w zakresie przewidzianym w dokumen-
tacji technicznej danego remontu.

§ 10. 1. Zdanie lokalu mieszkalnego i kwatery za-
st´pczej nast´puje protoko∏em przyj´cia/zdania spo-
rzàdzonym wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku
nr 5 do rozporzàdzenia, a kwatery internatowej i miej-
sca w internacie — protoko∏em przyj´cia/zdania spo-
rzàdzonym wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku
nr 6 do rozporzàdzenia.

2. Protokó∏ przyj´cia/zdania sporzàdza przedstawi-
ciel Zarzàdu spe∏niajàcy warunki okreÊlone w § 5
ust. 2 i osoba, której wydano decyzj´ o prawie za-
mieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwate-
rze zast´pczej lub kwaterze internatowej, albo skiero-
wanie do zamieszkiwania w internacie.

3. Sporzàdzenie protoko∏u przyj´cia/zdania nast´-
puje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela
Zarzàdu z osobà, której wydano decyzj´ o prawie za-
mieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwate-
rze zast´pczej lub kwaterze internatowej, albo skiero-
wanie do zamieszkiwania w internacie.

4. W dniu sporzàdzenia protoko∏u przyj´cia/zdania
zwalniany lokal mieszkalny, w tym kwatera zast´p-
cza lub kwatera internatowa oraz pomieszczenia 

przynale˝ne powinny byç opró˝nione ze wszystkich
rzeczy niestanowiàcych wyposa˝enia lokalu albo kwa-
tery.

5. Po sporzàdzeniu protoko∏u przyj´cia/zdania
przedstawiciel Zarzàdu odbiera klucze od osoby zdajà-
cej lokal mieszkalny, w tym kwater´ zast´pczà lub
kwater´ internatowà, oraz oplombowuje drzwi wej-
Êciowe do lokalu albo kwatery.

§ 11. 1. Je˝eli w trakcie sporzàdzania protoko∏u
przyj´cia/zdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, stwier-
dzono wprowadzenie w lokalu mieszkalnym, w tym
w kwaterze zast´pczej lub kwaterze internatowej,
zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, albo
uszkodzenia, o których mowa w art. 32 ust. 4 usta-
wy, Dyrektor Zarzàdu pisemnie nakazuje osobie 
posiadajàcej tytu∏ prawny do zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym, w tym w kwaterze zast´pczej lub kwa-
terze internatowej, w wyznaczonym terminie, odpo-
wiednio przywrócenie stanu poprzedniego albo 
napraw´ powsta∏ych uszkodzeƒ. Nakaz ten dor´cza
si´ takiej osobie za pisemnym potwierdzeniem od-
bioru.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
Dyrektor Zarzàdu zarzàdza sprawdzenie wykonania
nakazu. Sprawdzenia mo˝e dokonaç przedstawi-
ciel Zarzàdu spe∏niajàcy warunki okreÊlone w § 5
ust. 2.

3. Je˝eli pomimo up∏ywu wyznaczonego terminu
osoba posiadajàca tytu∏ prawny do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zast´pczej
lub kwaterze internatowej, nie wykona∏a nakazu,
o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarzàdu mo˝e za-
rzàdziç wykonanie nakazanych robót przez Zarzàd, 
obcià˝ajàc ich kosztami t´ osob´.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—3,
podpisanie protoko∏u przyj´cia/zdania i odebranie klu-
czy od osoby, o której mowa w ust. 1, nast´puje po
wykonaniu nakazanych robót.

§ 12. 1. Zwolnienie lokalu mieszkalnego, w przy-
padkach okreÊlonych w art. 41 ust. 1—5 ustawy, nast´-
puje w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym de-
cyzja o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mo-
wa w art. 42 ust. 1 ustawy, sta∏a si´ ostateczna.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby, której prawo do zamieszkiwania w lo-
kalu mieszkalnym wygas∏o, Dyrektor Zarzàdu mo˝e
przed∏u˝yç termin, o którym mowa w ust. 1, do trzech
miesi´cy.

§ 13. 1. Wzór decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkal-
nego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, okreÊla
za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Wzór wezwania do opuszczenia lokalu mieszkal-
nego, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, okreÊla
za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.
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3. Wzór decyzji w sprawie wysokoÊci op∏at i od-
szkodowaƒ, o której mowa w art. 41 ust. 8 ustawy,
okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

§ 14. 1. Przy ustalaniu kosztów wykwaterowania,
o którym mowa w art. 41 ust. 7, art. 44 i art. 48a ustawy,
oraz kosztów przekwaterowania, o którym mowa w art.
42 ust. 2 ustawy, stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968,
z póên. zm.6)) dotyczàce wydatków egzekucyjnych.

2. Wzór wniosku Dyrektora Zarzàdu, o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1 ustawy, okreÊla za∏àcznik nr 10 do
rozporzàdzenia.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.7)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

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

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych sta-
nowiàcych zasób mieszkaniowy Zarzàdu Zasobów Miesz-
kaniowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 141, poz. 1377), które w cz´Êci dotyczàcej
wykonania art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy utraci∏o moc
z dniem 11 marca 2005 r. w nast´pstwie wejÊcia w ˝ycie
art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 33, poz. 290), a w po-
zosta∏ej cz´Êci — z dniem 1 lipca 2005 r. 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,
Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 290).
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6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203 oraz
z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 172, poz. 1438 i Nr 183,
poz. 1538.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 4 paêdziernika 2005 r. (poz. 1764)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR
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