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pisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654, 
z 1996 r. Nr 56, poz. 257 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, 
Nr 68, poz. 439 i Nr 111, poz. 723). 

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio 
do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, 

o których mowa w § 1, zajmowanych przez osoby nie 
będące policjantami. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 

747 
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 15 października 1997 r. 

w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących si, w budynkach b,dących własnością Skarbu 
Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale. 

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie reguluje warunki najmu lokali 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących 
własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarzą
dzie Straży Granicznej, przydzielonych funkcjonariu 
szom Straży Granicznej na podstawie decyzji admini
stracyjnej właściwego organu, określonego w przepi
sach zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szcze
gółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zalud
nienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater 
przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 

(Monitor Polski Nr 76, poz. 711) oraz zasady obliczania 
czynszu najmu za te lokale. 

§ 2. Do najmu lokalu, o którym mowa w § 1, oraz do 
obliczania czynszu najmu za ten lokal stosuje się prze
pisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654, 
z 1996 r. Nr 56, poz. 257 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, 
Nr 68, poz. 439 i Nr 111, poz. 723). 

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio 
do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, 
o których mowa w § 1, zajmowanych przez osoby nie 
będące funkcjonariuszami Straży Granicznej. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 

748 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 8 października 1997 r. 

w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 
i z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 
i Nr 121, poz. 769) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się obowiązek sporządzania i prze
kazywania sprawozdań statystycznych na formula
rzach oznaczonych symbolami: 

1) MZ-02 półroczny, roczny meldunek telefoniczny 
o personelu medycznym i bazie służby zdrowia, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do za
rządzenia, 

2) MZ-06 Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej 
w placówkach oświatowo-wychowawczych, we
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarzą
dzenia, 


