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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(druk nr 438)

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

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

Art. 45.
1. Przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokali mieszkalnych

pozostających w zasobach Agencji dokonuje organ egzekucyjny, na wniosek dyrektora
oddziału regionalnego Agencji, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Egzekucja wydatków związanych z przekwaterowaniem, o którym mowa w ust. 1,
następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

[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. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) lub
ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią
zamieszkałego,

4) emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy
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 opróżnienia lokalu
mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o wezwanie do
udziału w procesie gminy oraz określenie odszkodowania.]

<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.) 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
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narażenia życia lub zdrowia nie może prowadzić normalnej egzystencji, a w
szczególności nie jest zdolny do podjęcia żadnej pracy, wydanym nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed wykonywaniem przymusowego wykwaterowania,

5) emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy
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
opróżnienia lokalu mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu
socjalnego, o wezwanie do udziału w procesie gminy oraz określenie
odszkodowania.>


