DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.
Poz. 419
ROZPORZĄDZENIE
ministra obrony narodowej
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego
Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 207) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

tryb składania wniosków o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

2)

wzór wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

3)

wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.

§ 2. 1. Żołnierz zawodowy składa wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego do dyrektora oddziału
regionalnego Agencji Mienia Wojskowego właściwego dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Dane osobowe, rodzaj służby oraz dane dotyczące miejscowości pełnienia służby, stanowiska służbowego i jednostki
wojskowej podane przez żołnierza we wniosku poświadcza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.
§ 4. 1. Ustala się wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.
2. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. poz. 777), które na podstawie art. 136 ust. 1
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830) traci moc, w zakresie objętym niniejszym
rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. (poz. 419)

Załącznik nr 1

WZÓR
…………………………................
(stopień, imię i nazwisko żołnierza)

..................................
(miejscowość i data)

…………………………………………
(adres zamieszkania, do korespondencji*)

DYREKTOR
ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

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

WNIOSEK
Wnoszę o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.
I. Oświadczam, że ja: ............................................................................................................................ ,
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

PESEL: ............................................................................................................................................... ,
jestem żołnierzem służby stałej/kontraktowej*.
Zgodnie z decyzją/rozkazem* nr ........................................, z dnia ................................................... ,
wydaną/wydanym* przez ............................................................................................., pełnię służbę:
– w miejscowości ............................................................................................................................... ,
– na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego ............................................... ,
– w Jednostce Wojskowej nr ..................................... w .................................................................... .
mp.
(okrągła pieczęć urzędowa
jednostki wojskowej)

Poświadczam zgodność danych zawartych
w pkt I z posiadanymi dokumentami
..............................................................................................................
(podpis dowódcy jednostki wojskowej)

II. Jednocześnie oświadczam, że:
1. Następujących członków mojej rodziny uwzględnia się przy ustalaniu powierzchni użytkowej
podstawowej lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207):
imię i nazwisko

PESEL

data urodzenia

pokrewieństwo

stan cywilny

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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2. Ja lub mój małżonek:
1) nie otrzymałem(-łam)/otrzymałem(-łam)* ekwiwalent(-tu) pieniężny(-nego) w zamian za
rezygnację z kwatery wypłaconego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia
30 czerwca 2004 r.;
2) nie otrzymałem(-łam)/otrzymałem(-łam)* odprawę(-wy) mieszkaniową(-wej) wypłaconą(-nej)
albo zrealizowaną(-nej) w formie rzeczowej na podstawie przepisów obowiązujących do
dnia 30 czerwca 2010 r.;
3) nie nabyłem(-łam)/nabyłem(-łam)* lokal(u) mieszkalny(ego) od Skarbu Państwa, Agencji
lub jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia
w cenie nabycia;
4) nie otrzymałem(-łam)/otrzymałem(-łam)* pomoc(-cy) finansową(-wej) w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r.;
5) nie nabyłem(-łam)/nabyłem(-łam)* od Agencji (w tym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)
własnościowe(-wego) spółdzielcze(-czego) prawo(-wa) do lokalu mieszkalnego;
6) nie posiadam/posiadam* lokal(-lu) mieszkalny(-nego) w miejscowości ...................................
wybudowany(-nego) lub nabyty(-tego) z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa
w punktach 1–5.
3. Mój/moja* małżonek/małżonka* ...................................... nie jest/jest* żołnierzem zawodowym,
pełniącym służbę w miejscowości .................................................................................................. .
4. Dotychczas uprawnienie do zakwaterowania było/jest* zrealizowane w następujący sposób:
1) przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego w ...............................................................
przy ul. ................................................................................... m. ............................................*;
2) przydział miejsca w internacie/kwaterze internatowej* w .........................................................
przy ul. ................................................................................... m. ............................................*;
3) wypłata świadczenia mieszkaniowego w miejscowości .........................................................*;
4) wypłata świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu
mieszkalnego w miejscowości ................................................................................................*;
5) wypłata zryczałtowanego ekwiwalentu za rezygnację z prawa do zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym w miejscowości .................................................................................................*.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Mienia Wojskowego danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), do celów związanych
z realizacją niniejszego wniosku.

_________________
* Niepotrzebne skreślić.

............................................................................
(podpis żołnierza zawodowego)

Pouczenie
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej żołnierz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora Oddziału
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w ……………………. o zmianie uprawnień oraz innych
okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania.
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Załącznik nr 2

WZÓR

......................................
(miejscowość)

.................................
(data)

......................................
(nazwa i adres organu)

.....................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

....................................................................
(adres)

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

Decyzja nr ....................
z dnia ......................
o przydziale kwatery/lokalu mieszkalnego*
Na podstawie art. .........................1) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207) przyznaję Panu/Pani*
.....................................................................................................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

prawo do zakwaterowania w kwaterze/lokalu mieszkalnym* nr ...............................................
przy ul. ...................................................................... w .............................................................
o powierzchni użytkowej .............. m2 i powierzchni użytkowej podstawowej .................. m2,
na czas pełnienia służby w miejscowości ................................................................................. .
1. Lokal mieszkalny obejmuje .............................. pokój (pokoje), kuchnię, przedpokój, w.c.
i łazienkę oraz pomieszczenia przynależne: ...................................................................... .*
(piwnica, schowek itp.)

2. Lokal mieszkalny jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną,
gazową, centralnego ogrzewania*.
3. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego uwzględniono
następujące osoby:
......................................................... – osoba, której przyznano prawo do zakwaterowania,
(imię i nazwisko)

......................................................... – ..................................................................................,
(pokrewieństwo)

......................................................... – ..................................................................................,
......................................................... – ...................................................................................
oraz normę przysługującą przyszłemu dziecku.*
Na wniosek żołnierza/za zgodą żołnierza* wydano decyzję o prawie do zakwaterowania
w kwaterze/lokalu mieszkalnym* o powierzchni użytkowej podstawowej mniejszej/większej*
od przysługującej.
Przydział kwatery/lokalu mieszkalnego* został zrealizowany w miejscowości, w której
żołnierz pełni służbę/w miejscowości pobliskiej/za zgodą żołnierza w miejscowości
dalszej niż pobliska*.
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UZASADNIENIE2)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pouczenia
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem
dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w .................................. w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przekazanie kwatery lub lokalu mieszkalnego nastąpi na podstawie protokołu przekazania i przyjęcia
kwatery lub lokalu mieszkalnego.
Opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie z tytułu zajmowania tego lokalu będą
naliczane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Żołnierz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji
Mienia Wojskowego w ………………………….. o zmianie uprawnień oraz innych okolicznościach
mających wpływ na prawo do zakwaterowania.

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
W .........................................................................
(pieczęć herbowa)

.............................................................................
(podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

_________________
* Niepotrzebne skreślić.
1)
2)

Należy wpisać właściwą podstawę prawną decyzji wynikającą z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnieniu należy podać stan faktyczny i prawny zgodnie z art. 107 § 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

