
Druk nr 3389-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

o komisyjnym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(druk nr 3291)

Sejm na 90 posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r. – zgodnie z artykułem 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3389 do
Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
1 grudnia  2004 r.

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 7 po lit. a) dodać lit. a1) i a2) w brzmieniu:

„a1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na
podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z
zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa mieszkaniowa, o której
mowa w art. 47, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej
renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku
pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej
w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z
tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.”,

a2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie śmierci żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci mieszkał w
kwaterze, żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci nie otrzymał decyzji o
prawie zamieszkiwania, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art.
24 ust. 5 pkt 3, oraz żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę
wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, który do
dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego śmierć
pozostaje w związku ze służbą wojskową, wspólnie zamieszkałym z nim



małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom
przysposabiającym przysługuje:

1) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47:

a) w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących
zmarłemu żołnierzowi w dniu śmierci, o ile w dniu śmierci spełniał
warunki do uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej,

b) w wysokości 80% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego,
obliczonej według zasad określonych w art. 47, o ile śmierć
żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową,

2) lokal zamienny, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach
mieszkaniowych - za ich zgodą.”;”;

- posłowie: Z.Dziewulski, R.Beger, J.Cepil, M.Aszkiełowicz, K.Filipek, K.Wójcik,
W.Czechowski, M.Wiśniowiecka, A.Grzesik, A.Lis, L.Sułek, J.Łączny,
L.Kuropatwiński, R.Rochnowska, T.Wojtkowiak, T.Szukała, J.Sieńko

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 2

2) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie:

„12) w art. 47:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) żołnierzowi zawodowemu, zwolnionemu z zawodowej służby

wojskowej, przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem
okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok
przyjmuje się jako rok pełny,

2) żołnierzowi służby stałej, zwolnionemu z zawodowej służby
wojskowej, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej, w
przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej
służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy lub któremu
przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do
emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45%
wartości przysługującego lokalu mieszkalnego,”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę

wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej
zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, któremu przyznano
wojskową rentę inwalidzką, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek
wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub
wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których
przysługują świadczenia odszkodowawcze, przed nabyciem prawa
do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45%
wartości przysługującego lokalu mieszkalnego,”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:



„2. Odprawę mieszkaniową wypłaca się na podstawie umowy zawartej
między dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a osobą uprawnioną
zwalniającą kwaterę, w przypadku jej zajmowania. Zawarcie umowy
następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną jednego z
następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub
do wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ
emerytalny,

2) zaświadczenia o przyczynach zwolnienia z zawodowej służby
wojskowej wydanego przez dowódcę jednostki wojskowej, w
której żołnierz służby stałej pełnił zawodową służbę wojskową,
jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał
uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej,

3) zaświadczenia o związku śmierci żołnierza zawodowego ze służbą
wojskową wydanego przez właściwy organ wojskowy,

4) decyzji, o której mowa w ust. 5, wraz z zaświadczeniem o
wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za
długoletnią służbę wojskową, wydanym przez właściwy organ
wojskowy, jaką żołnierz zawodowy będzie posiadał w ostatnim
dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3.W przypadku śmierci żołnierza zawodowego odprawę mieszkaniową
oblicza się, przyjmując wysługę lat, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
ustaloną na dzień jego śmierci, i wypłaca wspólnie zamieszkałym:
małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom
przysposabiającym, w wysokości nie niższej niż 45% wartości
przysługującego lokalu mieszkalnego.”;”;

- posłowie: Z.Dziewulski, R.Beger, J.Cepil, M.Aszkiełowicz, K.Filipek, K.Wójcik,
W.Czechowski, M.Wiśniowiecka, A.Grzesik, A.Lis, L.Sułek, J.Łączny,
L.Kuropatwiński, R.Rochnowska, T.Wojtkowiak, T.Szukała, J.Sieńko

- przyjąć

3) w art. 1 dodać pkt 13a w brzmieniu:

„13a) w art. 55:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca
2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3,”,

b) ust. 3  otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnych przypadkach lokale mieszkalne położone w budynku
oddanym do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r. mogą być zbyte po
uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.”; ”;

- poseł M.Muszyński w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

- przyjąć

4) w art. 1 dodać pkt 14a w brzmieniu:

„14a) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. 1. W przypadku, gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie jest możliwa ze
względu na nieuregulowany stan prawny związanej z nim



nieruchomości gruntowej lub inne ciążące na tym lokalu wady prawne,
a przeszkody te nie zostały usunięte do dnia 1 stycznia 2007 r., to osoba
uprawniona do zakupu tego lokalu uzyskuje z tym dniem uprawnienia
do odprawy mieszkaniowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1, ust.
2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 6-8, art. 42 ust. 1 i 3, art. 45 oraz art. 47 stosuje
się, a także przepisy art. 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 stosuje się
odpowiednio.”;”;

- posłowie: Z.Dziewulski, R.Beger, J.Cepil, M.Aszkiełowicz, K.Filipek, K.Wójcik,
W.Czechowski, M.Wiśniowiecka, A.Grzesik, A.Lis, L.Sułek, J.Łączny,
L.Kuropatwiński, R.Rochnowska, T.Wojtkowiak, T.Szukała, J.Sieńko

- przyjąć

Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek spowoduje konsekwencję w postaci
konieczności zmian redakcyjnych i numeracji przepisów ustawy.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2004 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Obrony Narodowej

 /-/ Jan Sieńko  /-/ Stanisław Janas




