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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 paêdziernika 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci oraz trybu przyznawania Êwiadczenia finansowego 
na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,



poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48,
poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877
i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
ustalania wysokoÊci Êwiadczenia finansowego umo˝li-
wiajàcego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalne-
go, zwanego dalej „Êwiadczeniem finansowym”, oraz
tryb przyznawania tego Êwiadczenia.

§ 2. 1. Decyzj´ o przyznaniu i wysokoÊci Êwiadcze-
nia finansowego wydaje dyrektor oddzia∏u terenowe-
go Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej
„Agencjà”, w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie wynaj´-
tego lokalu mieszkalnego.

2. Do wniosku o przyznanie Êwiadczenia finanso-
wego do∏àcza si´:

1) umow´ najmu albo podnajmu lokalu mieszkalne-
go, która powinna okreÊlaç:

a) powierzchni´ u˝ytkowà lokalu mieszkalnego,

b) wysokoÊç czynszu i terminy jego p∏atnoÊci,

c) czas trwania umowy,

d) stron´ umowy, która ponosi op∏aty za energi´
elektrycznà i cieplnà, gaz, wod´ oraz inne Êwiad-
czenia,

2) zaÊwiadczenie o zwolnieniu kwatery przez ̋ o∏nierza
zawodowego w s∏u˝bie sta∏ej, je˝eli jà posiada∏.

§ 3. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1, ustala i og∏asza Êrednie koszty
najmu 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalne-
go w danym garnizonie, bez uwzgl´dnienia op∏at
i Êwiadczeƒ, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d),
zwane dalej „Êrednimi kosztami najmu”.

2. Ârednie koszty najmu ustala si´ na podstawie
rynkowych stawek czynszu za najem lokali mieszkal-
nych stosowanych w danym garnizonie.

3. Ustalenia i og∏oszenia Êrednich kosztów najmu
dokonuje si´ co najmniej raz w roku.

4. Og∏oszenia Êrednich kosztów najmu dokonuje
si´ w sposób zwyczajowo przyj´ty w danym garnizonie
oraz informacj´ w tej sprawie wywiesza si´ w siedzibie
w∏aÊciwego oddzia∏u terenowego Agencji.

§ 4. 1. Przy ustalaniu wysokoÊci Êwiadczenia finan-
sowego uwzgl´dnia si´:

1) powierzchni´ u˝ytkowà lokalu  mieszkalnego, którà
oblicza si´ przez pomno˝enie:

a) iloÊci tytu∏ów do norm powierzchni mieszkalnej
przys∏ugujàcych ˝o∏nierzowi zawodowemu
w s∏u˝bie sta∏ej albo

b) liczby cz∏onków rodziny ˝o∏nierza zawodowego
w s∏u˝bie kontraktowej, o których mowa w art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz tego ˝o∏nierza

— przez 8 m2 powierzchni mieszkalnej i wskaênik
1,66,

2) wysokoÊç czynszu, op∏at i innych Êwiadczeƒ, jakie
˝o∏nierz zawodowy uiszcza∏by, gdyby lokal miesz-
kalny by∏ osobnà kwaterà sta∏à.

2. WysokoÊç Êwiadczenia finansowego oblicza si´
przez pomno˝enie powierzchni u˝ytkowej wyliczonej
w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 1 przez Êrednie koszty
najmu, a nast´pnie odj´cie czynszu, op∏at i innych
Êwiadczeƒ, jakie ˝o∏nierz zawodowy uiszcza∏by, gdyby
lokal mieszkalny by∏ osobnà kwaterà sta∏à.

3. Nie odejmuje si´ op∏at i innych Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, je˝eli umowa najmu albo podnaj-
mu przewiduje, ˝e ˝o∏nierz zawodowy b´dzie uiszcza∏
op∏aty i inne Êwiadczenia okreÊlone w § 2 ust. 2 pkt 1
lit. d) niezale˝nie od czynszu ustalonego w tej umowie.

4. WysokoÊç Êwiadczenia finansowego nie mo˝e
byç wy˝sza od czynszu okreÊlonego w umowie najmu
albo podnajmu.

§ 5. 1. Âwiadczenie finansowe wyp∏aca si´ w termi-
nie do 10 dnia ka˝dego miesiàca, bez wzgl´du na ter-
min p∏atnoÊci czynszu okreÊlony w umowie najmu al-
bo podnajmu.

2. W przypadku gdy ˝o∏nierz zawodowy utraci∏
uprawnienie do Êwiadczenia finansowego albo prze-
sta∏ faktycznie zamieszkiwaç w wynaj´tym lub podna-
j´tym lokalu mieszkalnym, jest obowiàzany do zwro-
tu odpowiedniej cz´Êci otrzymanego Êwiadczenia, li-
czàc od dnia, w którym utraci∏ uprawnienie lub opu-
Êci∏ lokal.

§ 6. 1. Agencja mo˝e wyp∏acaç ̋ o∏nierzom zawodo-
wym Êwiadczenie finansowe poprzez oddzia∏y gospo-
darcze jednostek wojskowych.

2. Szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w spra-
wach, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà porozumie-
nia zawarte mi´dzy w∏aÊciwymi organami Agencji i or-
ganami wojskowymi.

§ 7. Do zawartych umów najmu albo podnajmu
oraz ustaleƒ wysokoÊci Êwiadczenia finansowego, jak
równie˝ spraw wszcz´tych, a niezakoƒczonych wyda-
niem ostatecznej decyzji przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, stosuje si´ odpowiednio przepisy roz-
porzàdzenia, o którym mowa w § 8.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miej-
scowoÊci, w której pe∏nià czynnà s∏u˝b´ wojskowà ˝o∏-
nierze zawodowi, i szczegó∏owych zasad ustalania wy-
sokoÊci oraz trybu przyznawania Êwiadczenia finanso-
wego umo˝liwiajàcego pokrycie kosztów najmu lokalu
mieszkalnego (Dz. U. Nr 23, poz. 107, z 1998 r. Nr 121,
poz. 792 i z 2001 r. Nr 118, poz. 1265).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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