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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego,
przys∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwater sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 w zwiàz-
ku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-

kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
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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 i Nr 81, poz. 877) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu
konserwacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowe-
go, przys∏ugujàcych osobom uprawnionym do osob-
nych kwater sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych
(Dz. U. Nr 158, poz. 816, z 1997 r. Nr 146, poz. 987,
z 1998 r. Nr 67, poz. 442, z 1999 r. Nr 57, poz. 606
i z 2000 r. Nr 65, poz. 780) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Stawka ekwiwalentu konserwacyjnego wy-
nosi 58,73 z∏ za 1 m2 powierzchni mieszkal-
nej.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Stawka równowa˝nika mieszkaniowego za
1 m2 powierzchni mieszkalnej wynosi dla
kwater i lokali mieszkalnych:

1) wyposa˝onych w centralne ogrzewanie:

a) bez pieca kàpielowego — 12,39 z∏,

b) z piecem kàpielowym — 13,23 z∏,

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi —
15,52 z∏.”

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
przy ustalaniu wysokoÊci ekwiwalentu konserwacyjne-
go oraz równowa˝nika pieni´˝nego przys∏ugujàcych
od dnia 1 stycznia 2001 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki


