
Druk nr 3291
Warszawa, 23 wrze nia 2004 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Komisja Obrony Narodowej

OBN-020-3-04

Pan
Józef Oleksy
Marsza ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

             Szanowny Panie Marsza ku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Obrony
Narodowej wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu uzasadnienie zawiera
o wiadczenie o zgodno ci projektu z prawem Unii Europejskiej.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy zosta
upowa niony pose  Jan Sie ko.

Przewodnicz cy Komisji

(-) Stanis aw Janas



projekt

Ustawa

z dnia ........... 2004 r.

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si  Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z pó n. zm.1)), wprowadza si

nast puj ce zmiany:

Art. 1

1) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na sfinansowanie realizacji zada  zleconych z zakresu administracji rz dowej,

okre lonych w art. 16 ust. 2 pkt 2 - 4, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 - 3, art. 24 ust. 6 i 7,

art. 32 ust. 2, art. 32a ust. 1, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2, art. 53 ust. 3 pkt 3 i ust. 4b

oraz art. 87 ust. 5, oraz pokrycie kosztów zwi zanych z obs ug  tych zada  Minister

Obrony Narodowej przekazuje dotacje ustalane corocznie w cz ci bud etu pa stwa,

której jest dysponentem.”;

2) w art. 24 uchyla si  ust. 8;

3) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakwaterowanie w kwaterach internatowych jest odp atne na zasadach

okre lonych w art. 36, z tym e op aty za u ywanie lokalu i op aty po rednie dzieli

si  proporcjonalnie na ilo  osób zamieszkuj cych w tej kwaterze, z zastrze eniem

ust. 4a.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuj  brzmienie:

„1) o nierzowi, w zale no ci od zajmowanego stanowiska s u bowego, przys uguje

norma powierzchni u ytkowej podstawowej:

a) od 5 do 10 m2 dla zajmuj cych stanowiska s u bowe do stopnia etatowego

kapitana (kapitana marynarki) w cznie,

                                                          
1) Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74,

poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944,
Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.



b) od 7 do 12 m2 dla zajmuj cych stanowiska s u bowe od stopnia etatowego

majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pu kownika

(komandora) w cznie,

c) od 12 do 20 m2 dla zajmuj cych stanowiska s u bowe od stopnia etatowego

genera a brygady (kontradmira a) do stopnia etatowego genera a (admira a),

2) op at  za korzystanie z internatu wnosi si  za zajmowan  powierzchni  u ytkow ,

w wysoko ci okre lonej na podstawie sporz dzonej kalkulacji kosztów utrzymania

1 m2 powierzchni u ytkowej, z uwzgl dnieniem procentu wykorzystania miejsc

internatowych za rok ubieg y, z zastrze eniem pkt 3 i ust. 4a,”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek o nierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-3, mo na mu

przydzieli  miejsce w internacie o wi kszej powierzchni u ytkowej podstawowej ni

powierzchnia maksymalna, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Za powierzchni  u ytkow

podstawow  wi ksz  ni  maksymalna jej wielko  okre lon  w ust. 3 pkt 1 o nierz

wnosi op at  w pe nej wysoko ci. Op at  wylicza si  jako iloczyn powierzchni

u ytkowej podstawowej faktycznie zajmowanej ponad wielko  maksymaln

w poszczególnych przedzia ach, wska nika 1,66 oraz kosztów utrzymania 1m2

powierzchni u ytkowej bez ulg.”,

d) po ust. 4 dodaje si  ust. 4a – 4c w brzmieniu:

„4a. Z  op at  za  zakwaterowanie  tymczasowe  w  internatach  lub  kwaterach

internatowych zwolnieni s o nierze, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-3,

którzy posiadaj  cz onków rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2.

 4b. Op aty, o których mowa w ust. 4a, pokrywa si  z dotacji bud etowej, o której

mowa w art. 19 ust. 4.

„4c W przypadku rezygnacji o nierza s u by sta ej z zamieszkiwania w lokalu

mieszkalnym zaproponowanym przez Agencj , w miejscowo ci, w której zajmuje

stanowisko s u bowe lub w miejscowo ci pobliskiej, o nierz wnosi op at  za

korzystnie z internatu lub kwatery internatowej w pe nej wysoko ci.”.

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je eli Agencja nie dysponuje wolnymi miejscami w internacie lub nie posiada

internatu w miejscowo ci, w której o nierz o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-3,

zajmuje stanowisko s u bowe lub w miejscowo ci pobliskiej, do o nierzy

zajmuj cych kwatery internatowe stosuje si  ust. 3, 4a i 4b.”.

Art. 2

Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.












