
Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przekazywania
przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej mie-
nia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, towarzystwom budownic-
twa spo∏ecznego utworzonym przez t´ Agencj´.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Agencji — nale˝y przez to rozumieç Wojskowà
Agencj´ Mieszkaniowà;

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

§ 2. 1. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji, na
polecenie Prezesa Agencji, wskazuje nieruchomoÊci
lub ich cz´Êci, które mogà byç przekazane towarzy-
stwom budownictwa spo∏ecznego utworzonym przez
Agencj´.

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla wy-
magania, jakie muszà spe∏niaç nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci, aby mog∏y byç przekazane towarzystwom bu-
downictwa spo∏ecznego utworzonym przez Agencj´,
w tym w szczególnoÊci:

1) okreÊla miejscowoÊci, w których muszà byç po∏o-
˝one nieruchomoÊci lub ich cz´Êci;

2) mo˝e okreÊlaç powierzchni´ nieruchomoÊci lub
ich cz´Êci oraz rodzaj obiektów i urzàdzeƒ bu-
dowlanych, jakie mogà znajdowaç si´ na grun-
cie;

3) zawiera ustalenie, ˝e wskazywane nieruchomoÊci
lub ich cz´Êci muszà byç przeznaczone w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo mieszkaniowe, a w przypadku
braku takiego planu — ustalenie, ˝e w stosunku

do wskazanych nieruchomoÊci lub ich cz´Êci zo-
sta∏a wydana ostateczna decyzja o warunkach za-
budowy.

§ 3. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji,
wskazujàc nieruchomoÊci lub ich cz´Êci, które mogà
byç przekazane towarzystwom budownictwa spo∏ecz-
nego utworzonym przez Agencj´, przedk∏ada Prezeso-
wi Agencji:

1) odpis ksi´gi wieczystej dla nieruchomoÊci;

2) wyrys z operatu ewidencyjnego, obejmujàcy
dzia∏k´ gruntu wchodzàcego w sk∏ad nierucho-
moÊci;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, dotyczàce nieruchomoÊci
lub jej cz´Êci, a w przypadku braku takiego planu
— odpis ostatecznej decyzji o warunkach zabudo-
wy;

4) operat szacunkowy okreÊlajàcy wartoÊç rynkowà
nieruchomoÊci;

5) ostatecznà decyzj´ zatwierdzajàcà podzia∏ nieru-
chomoÊci, je˝eli nie zosta∏ on uwidoczniony
w ksi´dze wieczystej.

§ 4. Przekazanie nieruchomoÊci lub ich cz´Êci to-
warzystwom budownictwa spo∏ecznego utworzonym
przez Agencj´ nast´puje w drodze umowy zawartej
w formie aktu notarialnego.

§ 5. WartoÊç przekazywanej nieruchomoÊci lub jej
cz´Êci ustala si´ w wysokoÊci równej wartoÊci rynko-
wej, okreÊlonej przez rzeczoznawc´ majàtkowego
w operacie szacunkowym, o którym mowa w § 3
pkt 4.

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

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie trybu przekazywania mienia przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
towarzystwom budownictwa spo∏ecznego utworzonym przez t´ Agencj´


