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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

(druk nr 620) 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.) 

 

Art. 24. 

1. Żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek poświadczony przez dowódcę jednostki 

wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, dyrektor oddziału regionalnego 

właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową, wydaje decyzję o 

przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. 

2. W przypadku przeniesienia żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej, dyspozycji lub 

wyznaczenia na stanowisko służbowe w innej miejscowości żołnierz ma prawo nadal 

zajmować kwaterę albo inny lokal mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale kwatery 

albo innego lokalu mieszkalnego, nie dłużej jednak niż do dnia: 

1) w którym kolejna decyzja o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego stała 

się ostateczna albo odmowy przyjęcia przydzielonej kolejnej kwatery albo innego 

lokalu mieszkalnego; 

2) ostatniego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje wypłata 

świadczenia mieszkaniowego; 

3) zwolnienia z czynnej służby wojskowej. 

3. W przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego 

lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego, zgodnie z uprawnieniem i wyborem 

dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze 

internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe. 

4. W przypadku zaistnienia możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo 

innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego informuje o tym żołnierza i za 

jego zgodą wyrażoną na piśmie, przydziela kwaterę albo inny lokal mieszkalny. Jeżeli 

żołnierzowi zawodowemu wypłaca się świadczenie mieszkaniowe, przydzielenie kwatery 

albo innego lokalu mieszkalnego może nastąpić po upływie miesiąca na koniec miesiąca 

kalendarzowego od dnia poinformowania żołnierza o możliwości zakwaterowania. Termin 

ten za zgodą żołnierza może zostać skrócony. 

5. Żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału 

regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do 

zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach 

obciążają żołnierza. 

Art. 26. 

1. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się stanowisko służbowe 

żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny. Norma powierzchni użytkowej 
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podstawowej, która przysługuje żołnierzowi z jednego tytułu, wynosi 8-12 m
2
. W 

przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m
2
. 

2. Struktura kwatery powinna obejmować: 

1) dla żołnierza samotnego - jeden pokój z kuchnią albo aneksem kuchennym; 

2) dla rodziny dwuosobowej - dwa pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym; 

3) dla rodziny trzyosobowej - trzy pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym; 

4) dla rodziny czteroosobowej lub większej - trzy albo cztery pokoje z kuchnią albo 

aneksem kuchennym. 

3. Członkami rodziny żołnierza zawodowego, których uwzględnia się przy ustalaniu 

przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej, są: 

1) małżonek; 

2) wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na 

podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, zwane dalej "dziećmi", do 

czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia 

ukończenia 25 roku życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz 

do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego. 

4. Żołnierzowi zawodowemu, który zawarł związek małżeński, przyznaje się dodatkową 

powierzchnię użytkową podstawową w wysokości jednej normy, jeżeli on i małżonek nie 

posiadają dzieci. 

5. Żołnierzowi zawodowemu, na wniosek lub za jego pisemną zgodą, dyrektor oddziału 

regionalnego może przydzielić kwaterę albo inny lokal mieszkalny o powierzchni 

użytkowej podstawowej mniejszej albo do 20 m
2
 większej niż wynikająca z 

przysługujących norm, o ile taka kwatera albo lokal mieszkalny nie jest niezbędny na 

zakwaterowanie żołnierza zawodowego o większej liczbie przysługujących mu norm. 

6. W przypadku gdy żołnierzami zawodowymi są oboje małżonkowie, przy ustalaniu 

powierzchni, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się normę korzystniejszą. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, ilość norm powierzchni 

użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym, uwzględniając stopień 

etatowy zajmowanego przez żołnierza zawodowego stanowiska służbowego z 

rozróżnieniem stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopni generałów (admirałów), 

oficerów starszych oraz pozostałych stanowisk służbowych, jak również stan rodzinny 

żołnierza zawodowego. 

Art. 29b. 

1. Osoby inne niż żołnierz zawodowy, które zamieszkują kwatery albo inne lokale 

mieszkalne, są obowiązane do ich opróżnienia w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia wezwania właściwego dyrektora oddziału regionalnego. Przepis art. 41 ust. 5 

stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku nieopróżnienia lokalu mieszkalnego w ustalonym terminie, dyrektor oddziału 

regionalnego kieruje do sądu powszechnego pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 3, również o wezwanie gminy do udziału w 

postępowaniu. 

3. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego może wskazać inny 

lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe, jeżeli potrzeby mieszkaniowe żołnierzy 

zawodowych są zaspokojone, a osoba obowiązana do opróżnienia lokalu mieszkalnego nie 

posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub nie jest uprawniona do takiego lokalu lub budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na podstawie odrębnych przepisów. 
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4. Jeżeli gmina nie wykonała wyroku sądowego w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego 

osobie uprawnionej, Agencji przysługuje roszczenie o odszkodowanie od gminy na 

podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

Art. 32. 

1. Dyrektor oddziału regionalnego jest obowiązany przekazać lokal mieszkalny 

wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprawnie działającymi 

instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia. 

2. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i 

urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji 

budżetowej. Remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, 

na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału regionalnego. 

<2a. Koszty remontu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz 

instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia, w przypadkach, o 

których mowa w art. 48b ust. 1 i 1a, ponoszą żołnierz zawodowy lub osoba, którzy 

dokonują zamiany.> 

3. Przekazanie i przyjęcie lokalu mieszkalnego następuje protokołem sporządzonym przez 

przedstawiciela Agencji i osobę uprawnioną, w którym określa się stan techniczny lokalu 

mieszkalnego oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych. Protokół ten jest 

podstawą rozliczeń dokonywanych przy opróżnieniu lokalu mieszkalnego. 

4. Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny jest obowiązana używać go zgodnie z 

przeznaczeniem i z należytą starannością. Koszty wymiany lub remontu wyposażenia i 

urządzeń technicznych zużytych w procesie eksploatacji kwater są pokrywane z dotacji 

budżetowej. 

5. Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny nie może dokonywać zmian naruszających 

strukturę lub konstrukcję lokalu mieszkalnego lub budynku. Nie wolno dokonywać 

ulepszeń standardu technicznego lokalu mieszkalnego. 

6. Osoba zajmująca lokal mieszkalny ponosi koszty: 

1) naprawy powstałych w trakcie zajmowania lokalu mieszkalnego uszkodzeń 

elementów i wyposażenia tego lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń 

technicznych; 

2) wymiany uszkodzonych w trakcie zajmowania lokalu mieszkalnego elementów i 

wyposażenia tego lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, 

których naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznie 

nieopłacalna. 

 

Art. 41. 

1. Żołnierz zawodowy wraz z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi jest obowiązany 

opróżnić lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, jeżeli: 

1) nie przysługuje mu prawo do zakwaterowania w związku ze skorzystaniem z 

uprawnień, o których mowa w art. 21 ust. 6; 

2) ostateczna decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego utraciła moc oraz w przypadkach, 

o których mowa w art. 24 ust. 2; 

3) żołnierz zawodowy i jego małżonek zajmują oddzielne lokale mieszkalne, z których 

jeden odpowiada co najmniej ich uprawnieniom; w takim przypadku przysługuje im 

prawo wyboru lokalu mieszkalnego; 
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4) żołnierz zawodowy i jego małżonek zajmują oddzielne miejsca w internacie albo 

kwaterze internatowej bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 21 ust. 10; w 

takim przypadku przysługuje im prawo wyboru miejsca w internacie albo kwaterze 

internatowej; 

5) utracił prawo do zakwaterowania na podstawie art. 21 ust. 9; 

6) otrzymuje świadczenie mieszkaniowe, o którym mowa w art. 48d; 

7) został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. 

2. Żołnierz zawodowy, który utracił prawo do zakwaterowania, jest obowiązany opróżnić 

lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo kwaterze internatowej wraz z osobami 

wspólnie z nim zamieszkującymi, w terminie trzydziestu dni od dnia utraty prawa do 

zakwaterowania, a w przypadku żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej, 

któremu przysługuje odprawa mieszkaniowa - w terminie trzydziestu dni od dnia jej 

wypłaty. 

3. Żołnierz zawodowy, który otrzymał odprawę mieszkaniową w trybie art. 47 ust. 5 jest 

obowiązany opróżnić lokal mieszkalny, miejsce w internacie lub kwaterze internatowej, w 

terminie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 

4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału 

regionalnego wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo w 

kwaterze internatowej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia wezwania. 

5. Za okres zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, internacie albo kwaterze internatowej do 

dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 4, żołnierz jest obowiązany uiszczać 

odszkodowanie w wysokości opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, miejsca w 

internacie albo kwaterze internatowej oraz opłaty pośrednie, a za okres od dnia doręczenia 

wezwania do dnia opróżnienia, odszkodowanie w wysokości 150 % opłaty za używanie 

lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwatery internatowej oraz opłaty 

pośrednie. Do odszkodowania należnego za zamieszkiwanie w internacie albo w kwaterze 

internatowej nie stosuje się przepisu art. 53 ust. 1. 

6. W przypadku nieopróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwatery 

internatowej w ustalonym terminie, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału 

regionalnego wydaje decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie 

albo kwaterze internatowej wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, z wyłączeniem 

przypadków, o których mowa w art. 45 ust. 3. 

7. Do nieuiszczonego odszkodowania, do dnia opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w 

internacie albo kwatery internatowej, stosuje się przepisy art. 37 

 

Art. 48b. 

1. Na wniosek żołnierza zawodowego dyrektor oddziału regionalnego właściwy dla 

garnizonu, w którym żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko służbowe, może 

dokonać zamiany lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego przez żołnierza 

zawodowego na inny lokal mieszkalny w tym garnizonie lub w miejscowości pobliskiej 

lub innej miejscowości niezasiedlony, albo zajmowany przez innego żołnierza 

zawodowego lub osobę inną niż żołnierz zawodowy. 

<1a. Dyrektor oddziału regionalnego właściwy ze względu na miejsce położenia lokalu 

mieszkalnego zajmowanego przez osobę inną niż żołnierz zawodowy może, na 

wniosek tej osoby, dokonać zamiany tego lokalu mieszkalnego na inny lokal 

mieszkalny, niezasiedlony albo zajmowany przez żołnierza zawodowego albo osobę 

inną niż żołnierz zawodowy.> 
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[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 24 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Koszty zamiany lokalu mieszkalnego ponoszą strony dokonujące zamiany. 

4. Zamiany lokalu mieszkalnego nie dokonuje się, jeżeli: 

1) kwaterę miałaby zajmować osoba inna niż żołnierz zawodowy; 

2) o zamianę ubiega się osoba, która na podstawie art. 41 jest obowiązana do 

opróżnienia lokalu mieszkalnego; 

3) osoba, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 

ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z późn. zm.), oczekująca na wypłatę 

ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery, nie wycofała złożonego 

wniosku o wypłatę tego ekwiwalentu.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 1a, do żołnierza zawodowego przepis 

art. 24 ust. 1 stosuje się odpowiednio, a z osobą inną niż żołnierz zawodowy dyrektor 

oddziału regionalnego właściwy ze względu na miejsce położenia lokalu 

mieszkalnego zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas, na jaki 

obowiązywał tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

3. Koszty zamiany lokalu mieszkalnego ponoszą żołnierz zawodowy lub osoba, o 

których mowa w ust. 1 i 1a. 

4. Zamiany lokalu mieszkalnego nie dokonuje się, jeżeli o zamianę ubiega się osoba, 

która na podstawie art. 29b lub art. 41 jest obowiązana do opróżnienia lokalu 

mieszkalnego.> 

 

Art. 56.  

Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera i kwatera internatowa, 

przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego 

ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony. 

 

Art. 58. 

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i wartości prawa własności 

lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego 

prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie 

lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę. 

[2. Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, w tym wartości prawa własności lub prawa 

użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, dla 

osoby uprawnionej, o której mowa w art. 56, stosuje się pomniejszenia o: 

1) 60 % - żołnierzom zawodowym służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury 

wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek 

wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez 

organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom 

wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom 

rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 3, wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, 

emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci, 

2) 30 % - osobom niewymienionym w pkt 1 
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- z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny nakładów 

poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem sprzedaży na 

przebudowę lub remont budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal mieszkalny.] 

<2. Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej, o której mowa 

w art. 56, stosuje się pomniejszenia o:  

1) 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, 

żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek 

wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego 

przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, 

emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej 

oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 3, wspólnie 

zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym 

w dniu jego śmierci,  

2) 90% – osobom niewymienionym w pkt 1  

– z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny 

nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem 

sprzedaży na modernizację budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal 

mieszkalny.> 

<2a. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do sprzedaży prawa własności 

lub użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego 

prawa, ułamkowej części gruntu przypadającej na sprzedawany lokal mieszkalny.> 

3. (uchylony). 

4. Do sprzedaży lokali mieszkalnych nie stosuje się pomniejszeń określonych w przepisach 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.
12)

). 

5. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu sprzedaży może być 

rozłożona na raty. Pierwszą ratę w wysokości 10 % należności wnosi się przed 

zawarciem umowy notarialnej, pozostałe raty można rozłożyć na okres do pięciu lat, 

oprocentowane w wysokości 5 % w stosunku rocznym od kwoty pozostałej do spłaty. 

Wierzytelność Agencji w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w 

tym w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu na sprzedawanym lokalu 

mieszkalnym. 

6. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 56, wraz z wnioskiem o sprzedaż lokalu 

mieszkalnego wnosi zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży 

przypadające na zbywany lokal. 

6a. Zryczałtowane koszty, o których mowa w ust. 6, ustala corocznie Prezes Agencji w 

terminie do 31 marca każdego roku na podstawie średnich kosztów poniesionych na ten 

cel przez Agencję w roku ubiegłym; koszty te nie są wliczane do należności z tytułu 

sprzedaży lokalu mieszkalnego, a w przypadku odstąpienia przez osobę uprawnioną od 

nabycia lokalu nie podlegają zwrotowi. Ustalone przez Prezesa Agencji zryczałtowane 

koszty obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. 

7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego. 

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb sprzedaży lokali 
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mieszkalnych, terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży tych lokali oraz wzór wniosku o 

nabycie lokalu mieszkalnego. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy uwzględnić sposób spłaty należności 

w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, a w odniesieniu do 

wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego - aby zawierał jedynie informacje niezbędne do 

dokonania jego sprzedaży. 

 


