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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 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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USTAWA 

z dnia 23 stycznia 2009 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 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.1)) w art. 45 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„3. Do przymusowego wykwaterowania: 

1) kobiety w ciąży, 

2) małoletniego,  

3) niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.2)) 
lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i 
wspólnie z nią zamieszkałego, 

4) obłożnie chorego - osobę, która dysponuje dokumentem urzędowym lub 
zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym stan zdrowia, w którym chory 
bez narażenia życia lub zdrowia nie może prowadzić normalnej egzysten-
cji, a w szczególności nie jest zdolny do podjęcia żadnej pracy, wydanym 
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wykonywaniem przymusowego wykwa-
terowania, 

5) emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z po-
mocy społecznej 

 - nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 1 i 2. W tym przypadku dyrektor 
oddziału regionalnego Agencji występuje do sądu z pozwem o nakazanie o-
próżnienia lokalu mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania loka-
lu socjalnego, o wezwanie do udziału w procesie gminy oraz określenie od-
szkodowania.”. 

                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, 

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 
1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 225, poz. 1505. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, 
Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458.  
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Art. 2. 
Do spraw wszczętych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, i nie-
zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 /-/ Bronisław Komorowski 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


