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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. ustawę

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 1.
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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.”;
2) w art. 48b:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„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.”,
b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„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.”;
3) w art. 58:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej, o której mowa w art. 56, stosuje się pomniejszenia o:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i
Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.

2
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.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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