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153 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 kwietnia 1992 r. 

Nr 36 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. 

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 
30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, 
poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 
190 i Nr 34, poz. 198 oraż z 1991 r. Nr 115, poz. 496) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W tabeli czynszów za lokale mieszkalne, stanowią
cej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale 

mieszkalne i użytkowe (Dz. U. Nr 40, poz. 230, z 1988 r. Nr 
42,poz. 330, z1989r. Nr67, poz. 409,z1990r. Nr51 , poz. 
304 i z 1991 r. Nr 9, poz. 33), zdanie poprzedzające tabel~ 
otrzymuje brzmienie: "stawka bazowa czynszu za 1 m 
powierzchni użytkowej wynosi miesięcznie 1200 zł" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. O/szewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 6 kwietnia 1992 r. 

w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów 
szkół specjalnych . 

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. 
Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opiekunowie uczniów realizujących obowiązek 
szkolny w szkołach specjalnych korzystają z prawa do 

bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu 
kolejowego i samochodowego w regularnej komun ikacji 
otwartej oraz środkami komunikacji miejskiej od miejsca 
zamieszkania ucznia do szkoły na podstawie zaświadczenia 
według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia . 


