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Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w spra-
wie przydzia∏u, opró˝niania lokali mieszkalnych i tym-
czasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej oraz norm zaludnienia lokali
mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898, z 2005 r. Nr 57,
poz. 499 oraz z 2006 r. Nr 189, poz. 1397) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w ust. 3:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zajmujàcemu stanowisko s∏u˝bowe zaszere-
gowane w grupach od 17 do 19 lub posiada-
jàcemu stopieƒ genera∏a — dwie dodatko-
we normy zaludnienia,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nieposiadajàcemu cz∏onków rodziny, o któ-
rych mowa w art. 93 ustawy — dwie normy

zaludnienia, a ponadto, w przypadku zajmo-
wania stanowiska s∏u˝bowego zaszerego-
wanego w grupach od 17 do 19 lub posiada-
nia stopnia genera∏a — jedna dodatkowa
norma zaludnienia,”;

2) w § 15 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej
i Komendant Centralnego OÊrodka Szkole-
nia Stra˝y Granicznej — w stosunku do
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w pod-
leg∏ych im komórkach i jednostkach organi-
zacyjnych, z zastrze˝eniem pkt 5,”,

b) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) Komendant OÊrodka Szkoleƒ Specjalistycz-
nych Stra˝y Granicznej — w stosunku do
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w pod-
leg∏ych mu komórkach organizacyjnych,
a tak˝e w stosunku do funkcjonariuszy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w Placówce Stra˝y Granicz-
nej w Jeleniej Górze Sudeckiego Oddzia∏u
Stra˝y Granicznej oraz w Placówkach Stra˝y
Granicznej w Lubaniu i w Zgorzelcu Nad-
odrzaƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej,

6) Komendant Nadodrzaƒskiego Oddzia∏u
Stra˝y Granicznej — w stosunku do funkcjo-
nariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Archiwum
Stra˝y Granicznej,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 grudnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przydzia∏u, opró˝niania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater
przeznaczonych dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.


