
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 października 2016 r. 

Poz. 1735 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 6 października 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 1137), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 
2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich 
personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 722). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 722), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 6 października 2016 r. (poz. 1735) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 14 listopada 2000 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Zakwaterowanie stałe żołnierzy wojsk obcych i członków ich personelu cywilnego, przebywających na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, następuje w drodze nabycia praw do lokali mieszkalnych na podstawie odpowiednich 
umów cywilnoprawnych. 

2. Właściwe organy wojsk obcych nabywają prawa do lokali mieszkalnych we własnym zakresie. 

3. Dyrektorzy oddziałów rejonowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
1)

, na wniosek właściwych organów wojsk 
obcych, udzielają im pomocy w nabywaniu praw do lokali mieszkalnych. Pomoc ta nie może dotyczyć najmu lokali miesz-
kalnych przeznaczonych na zakwaterowanie stałe żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 1. Na zakwaterowanie tymczasowe żołnierzy wojsk obcych i członków ich personelu cywilnego, przebywających 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznacza się hotele garnizonowe i internaty garnizonowe. 

2. Na zakwaterowanie tymczasowe żołnierzy wojsk obcych i członków ich personelu cywilnego nie mogą być prze-
znaczone kwatery zastępcze i inne pomieszczenia znajdujące się poza internatami garnizonowymi, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz 

hoteli garnizonowych (Dz. U. poz. 103)
2). 

§ 3. Wysokość opłat za zakwaterowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, oblicza się według zasad określonych 
w przepisach dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 1. Na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy wojsk obcych i członków ich personelu cywilnego, przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznacza się wspólne kwatery stałe będące pomieszczeniami mieszkalnymi 
w budynkach położonych na gruntach pozostających w trwałym zarządzie jednostek wojskowych lub wykorzystywanych 
na cele obronności państwa na podstawie innego tytułu prawnego. 

2. Do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy wojsk obcych i członków ich personelu cywilnego stosuje się normy za-
kwaterowania we wspólnych kwaterach stałych, odnoszące się do żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, określone w odrębnych przepisach. 

§ 5. Żołnierze wojsk obcych i członkowie ich personelu cywilnego, uczestniczący w ćwiczeniach wojskowych odby-
wających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą biwakować na gruntach pozostających w trwałym zarządzie 
jednostek wojskowych lub wykorzystywanych na cele obronności państwa na podstawie innego tytułu prawnego. 

§ 6. 1.3) Wysokość opłat za zakwaterowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1, i biwakowanie, o którym mowa w § 5, obli-
cza się na podstawie średnich rocznych kosztów utrzymania danej nieruchomości. 

                                                           
1) Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614), Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa oraz Agencja Mienia Wojskowego zostały z dniem 1 października 2015 r. połączone przez przejęcie Agencji Mienia 
Wojskowego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową; na podstawie art. 121 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Woj-
skowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z dniem 1 października 2015 r. otrzymała nazwę Agencja Mienia Wojskowego. 

2) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 48 i 50 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143), która weszła w życie z dniem 1 lipca 
2010 r. 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywają-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 722), które weszło w życie z dniem 10 czerwca 2015 r. 
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2. Średnie roczne koszty utrzymania, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie kosztów osobowych i materia-

łowych związanych z eksploatacją i konserwacją nieruchomości oraz kosztów infrastruktury, w tym opłat i podatków uisz-
czanych z tytułu korzystania z nieruchomości, kosztów zużytej energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz wody, kosztów 
utylizacji odpadów, opłat związanych z ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową oraz kosztów ochrony nierucho-
mości. 

3. (uchylony).4) 

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, oblicza szef rejonowego zarządu infrastruktury wojskowej administrują-
cy nieruchomością, w której następuje zakwaterowanie zbiorowe lub w której biwakują żołnierze wojsk obcych 
i członkowie ich personelu cywilnego. 

§ 6a.
5) Zakwaterowanie żołnierzy wojsk Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i członków ich personelu cy-

wilnego wydzielonych do wzmocnienia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej realizowane jest w formie: 

1) zakwaterowania zbiorowego na zasadach jak dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych 
w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 207); 

2) zakwaterowania biwakowego na poligonach na zasadach jak podczas szkolenia poligonowego Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6). 

                                                           
4) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 grudnia 2000 r. 
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