
Dz.Urz.MS.97.4.42

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 września 1997 r.

w sprawie sposobu zarządzania lokalami i budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi dla 
funkcjonariuszy Służby Więziennej

(Dz. Urz. MS z dnia 7 października 1997 r.)

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 
Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sposób  zarządzania  lokalami  i  budynkami  mieszkalnymi  przeznaczonymi  dla 
funkcjonariuszy  Służby  Więziennej,  zwanych  dalej  "funkcjonariuszami",  jest  uzależniony  od 
tytułu prawnego, jaki ma jednostka organizacyjna Służby Więziennej,  zwana dalej  "jednostką 
organizacyjną", do dysponowania takimi lokalami lub budynkami.

§ 2. 1. Gospodarka  budynkami  i  lokalami  mieszkalnymi  pozostającymi  w  zarządzie 
jednostek organizacyjnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. 
Nr 30, poz. 127; zmiany: Dz. U. z 1991 r. Nr 103, poz. 446, Nr 107, poz. 464; z 1993 r. Nr 47, 
poz. 212, Nr 131, poz. 629; z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 
388, Nr 89, poz. 415, Nr 123, poz. 601; z 1995 r. Nr 99, poz. 486; z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, 
poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, Nr 54, poz. 
348 i Nr 68, poz. 435).

2. Wnioski  jednostek  organizacyjnych,  kierowane  do  właściwych  organów  rządowej 
administracji ogólnej w sprawach:
1) wygaśnięcia zarządu oraz przekazania nieruchomości na rzecz innej państwowej jednostki 

organizacyjnej  nie  mającej  osobowości  prawnej,  wymagają  akceptacji  Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej,

2) zmiany  sposobu  użytkowania  nieruchomości  lub  jej  rozbiórki,  wymagają  akceptacji 
kierownika jednostki nadrzędnej.

§ 3. 1. Administracja  budynkami  mieszkalnymi  będącymi  w  zarządzie  może  być 
wykonywana  bezpośrednio  przez  jednostkę  organizacyjną  albo  przez  utworzone  w tym celu 
gospodarstwo pomocnicze.

2. Jednostka  organizacyjna  może  także  zlecić  wykonywanie  administracji  innemu 
podmiotowi  gospodarczemu,  mającemu  kwalifikacje  w  tym  zakresie,  wybranemu  zgodnie  z 
zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 
Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645 oraz z 1995 r. Nr 99, poz. 488).

§ 4. 1. Do zarządu nieruchomością wspólną, w której większość udziałów posiada jednostka 
organizacyjna, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.



2. W przypadku  nieruchomości  wspólnych,  jednostkę  organizacyjną  (Skarb  Państwa)  we 
wspólnocie mieszkaniowej reprezentuje jej dyrektor lub upoważniony funkcjonariusz.

§ 5. W  stosunku  do  budynków  oraz  lokali  wynajętych  lub  użyczonych  jednostce 
organizacyjnej jej obowiązki wynikają z podpisanych umów i przepisów kodeksu cywilnego, a w 
przypadku lokali spółdzielczych - także z przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - prawo 
spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, Nr 133, poz. 654; z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110, Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 17, poz. 183) oraz postanowień zawartych w statucie 
spółdzielni.

§ 6. Do podstawowych obowiązków jednostek organizacyjnych zarządzających lokalami i 
budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi dla funkcjonariuszy należy:
1) określanie  warunków  i  przedmiotu  najmu  lokali  przydzielonych  na  podstawie  decyzji 

administracyjnej, protokolarne przekazywanie tych lokali lokatorom oraz pobieranie czynszu 
i innych należnych opłat,

2) regulowanie  zobowiązań  związanych  z  administrowanym  lokalem  lub  budynkiem 
mieszkalnym,

3) utrzymanie budynków, określonych w § 3, w należytym stanie technicznym i estetycznym, 
zapewnienie sprawnego działania istniejących w nich urządzeń i instalacji oraz utrzymanie 
należytego stanu porządku i czystości otoczenia,

4) ustalanie faktycznych kosztów zarządu lokalami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy,
5) prowadzenie  bieżącej  ewidencji  mieszkań  pozostających  w  dyspozycji  jednostki 

organizacyjnej  oraz  dokumentacji  techniczno-eksploatacyjnej  wymaganej  na  podstawie 
odrębnych przepisów,

6) udział  w  powołanych  organach  wspólnot  mieszkaniowych  w  przypadku  nieruchomości 
wspólnych,

7) wywiązywanie się z obowiązków członka spółdzielni mieszkaniowej, w tym uiszczanie opłat 
eksploatacyjnych oraz uzyskiwanie zgody spółdzielni na wynajęcie lokalu lub oddanie go w 
bezpłatne używanie,

8) współpraca z właścicielami oddającymi lokale i budynki do dyspozycji Służby Więziennej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


