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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 10 marca 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do 
spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy 

Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. 

Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 
12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 
142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251 i z 1991 r. 
Nr 32, poz. 131) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości 
miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz 
powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejo
nowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszo
wie (Dz. U. Nr 50, poz. 296 i Nr 90, poz. 533) w § 1 wprowa-
dza się następujące zmiany: -

1) w ust. 1 - w województwie warszawskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. a) wyrazy "dla miast Legionowo i Serock" 
zastępuje się wyrazami "dla miasta Legionowa", 

- lit. b) wyrazy "dla miast: Nowy Dwór Mazowiecki 
i Zakroczym" zastępuje się wyrazami "dla miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) po wyrazach "dla dzielnicy" dodaje się 

wyraz ,,-gminy", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Góra Kalwaria, 

Konstancin-Jeziorna i Piaseczno oraz", 
c) w pkt 3: 

- lit a) otrzymuje brzmienie: 
"a) Kolegium Warszawa-Ochota dla dzielnicy

-gminy Warszawa-Ochota i dzielnicy-gminy 
Warszawa-Ursus oraz gminy Raszyn", 

- lit. b) i c) po wyrazach "dla dzielnicy" dodaje się 
wyraz ,,-gminy", 

- lit. d) po wyrazach "dla dzielnicy" dodaj~ się 
wyraz ,,-gminy", a po wyrazach "Warszawa-Zoli
borz" skreśla się przecinek oraz wyrazy .. miasta 
Łomianki", 

d) w pkt 4: 
- lit. a) i b) po wyrazach "dla dzielnicy" dodaje się 

wyraz .. -gminy", 

2) w ust. 2 - w województwie bialskopodlaskim: 
a) w pkt 1 lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Łosice oraz", 
b) w pkt 2 lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Parczew 

oraz", 

3) w ust. 3 - w województwie białostockim : 

a) w pkt 1: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Białystok, Choroszcz, 

Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków i Zabłu
dów" zastępuje się wyrazami .. dla miasta Białys
tok", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: ł;,apy i Suraż 
oraz", 

- lit. c) skreśla się wyrazy "miast Knyszyn i Mońki 
oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) po wyrazie "Orla" dodaje się przecinek 

i wyraz "Rudka", 
- lit. c) wyrazy "dla miast: Drohiczyn i Siemiatycze" 

zastępuje się wyrazami "dla miasta Siemiatycze", 

c) w pkt 3: 
- lit. a) skreśla się wyrazy .. miasta Dąbrowa Biało

stocka oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "mia~ta Sokółka oraz", 

4) w ust. 4 - w województwie bielskim: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Andrychów 

oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Kalwaria Ze

brzydowska i Wadowice oraz", 
5) w ust. 5 - w województwie bydgoskim: 

a) w pkt 1: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Bydgoszcz, Koronowo 

i Solec Kujawski" zastępuje się wyrazami "dla 
miasta Bydgoszcz", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Mrocza i Nakło 
nad Notecią oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Brusy, Chojnice i Czersk" 

zastępuje się wyrazami "dla miasta Chojnice", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Kamień Krajeński, 

Sępólno Krajeńskie i Więcbork oraz", 

6) w ust. 6 - w województwie ciechanowskim: 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Żuromin oraz", 

7) w ust. 7 - w województwie częstochowskim : 

a) w pkt 1: 
- lit. a) otrzymuje brzmienie: 

.. a) Kolegium w Częstochowie - dla miasta 
Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Gidie, 
Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kono
piska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, 
Poczesna, Rędziny i Starcza", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Kłobuck i Pajęcz
no oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast Koniecpol 

i Szczekociny oraz", 
- lit. b) wyrazy "dla miast: Koziegłowy, Myszków 

i Żarki" zastępuje się wyrazami "dla miasta Mysz
ków", 

8) w ust. 8 - w województwie elbląskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. a) wyrazy "dla miast: Braniewo, Frombork 
i Młynary" zastępuje się wyrazami "dla miasta 
Braniewo", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Orneta i Pieniężno 
oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Elbląg, Pasłęk i Tolkmic

ko" zastępuje się wyrazami "dla miasta Elbląg", 
- lit. b) wyrazy "dla miasta Nowy Dwór Gdański" 

zastępuje się wyrazami "dla miasta Krynica Mors
ka", 

c) w pkt 3 lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Kisielice, 
Prabuty i Susz oraz", 

d) w pkt 4: 
- lit. a) wyrazy "dla miast Malbork i Nowy Staw" 

zastępuje się wyrazami "dla miasta Malbork", 
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- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Dzierzgoń i Sztum 
oraz", 

9) w ust. 10 - w województwie gorzowskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Drezdenko 
i Strzelce Krajeńskie oraz", 

- lit. c) skreśla się wyrazy "miasta Witnica oraz", 
b) w pkt 2: 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Międzychód 
oraz" , 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Międzyrzecz, 
Skwierzyna i Trzciel oraz", 

- lit. c) skreśla się wyrazy "miasta Sulęcin oraz", 
c) w pkt 3: 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Dębno oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Barlinek i Myś-

libórz oraz", 
d) w pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

"b) Kolegium w Słubicach dla gmin: Ośno Lubus
ki e, Rzepin i Słubice", 

1 O) w ust. 11 - w województwie katowickim: 
a) w pkt·3 lit. a) otrzymuje brzmienie: . 

"a) Kolegium w Rybniku - dla miasta Rybnik oraz 
gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jej
kowice, Kornowac, Lyski i Świerklany", 

b) w pkt 4 lit. b) po wyrazach "oraz gmin:" dodaje się 
wyrazy "Krupski Młyn", 

11) w ust. 12 - w województwie krakowskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) Kolegium Kraków- Krowodrza w Krakowie 

- dla części miasta w granicach ustalonych 
dla dzielnicy Krowodrza przed dniem wejścia 
w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz.95,Nr32,poz. 191,Nr34,poz. 199, Nr 
43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 
17, poz. 78) oraz gmin: Wielka Wieś i Zie
lonki", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Krzeszowice 
oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) Kolegium Kraków-Nowa Huta w Krakowie 
- dla części miasta w granicach ustalonych 
dla dzielnicy Nowa Huta przed dniem wejś
cia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz.95,Nr32,poz. 191,Nr34, poz. 199,Nr 
43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 
17, poz. 78)", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Proszowice 
oraz", 

c) w pkt 3: 
- lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) Kolegium Kraków-Podgórze w Krakowie 
- dla części miasta w granicach ustalonych 
dla dzielnicy Podgórze przed dniem wejścia 
w życie ustawy ż dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz.95,Nr32,poz. 191,Nr34,poz. 199, Nr 
43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 
17, poz. 78):', 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Skawina oraz", 

- lit. c) skreśla się wyrazy " miast: Niepołomice 
i Wieliczka oraz", 

d) w pkt 4: 
- lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) Kolegium Kraków-Śródmieście w Krakowie 
- dla części l)1iasta w granicach ustalonych 
dla dzielnicy Sródmieście przed dniem wejś
cia w życie ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz. 95,Nr32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 
43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 
17, poz. 78)", 

lit. b) skreśla się wyrazy " miast: Skała i Słomniki 
oraz", 

12) w ust. 13 - w województwie krośnieńskim : 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Lesko oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Ustrzyki Dolne 

oraz", 

13) w ust. 14 - w województwie leszczyńskim : 

a) w pkt 1: 
- lit. a) wyrazy " dla miast: Leszno, Osieczna i Ry

dzyna" zastępuje się wyrazami " dla miasta Lesz-
no", 

- lit. b) skreśla się wyrazy " miast: Szlichtyngowa 
i Wschowa oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) skreśla się wyrazy " miast: Góra i Wąsosz 

oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Bojanowo, Jut

rosin, Kobylin, Miejska Górka i Rawicz oraz" , 
14) w ust. 15 - w województwie lubelskim: 

a) w pkt 1: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Bychawa oraz", 
- lit. c) skreśla się wyrazy "miasta Łęczna oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Kazimierz Dolny, Nałę

czów i Puławy" zastępuje się wyrazami "dla 
miasta Puławy", 

- lit. b) wyrazy "dla miast: Dęblin i Ryki" zastępuje 
się wyrazami "dla miasta Dęblin" , 

15) w ust. 16 - w województwie łomżyńskim: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Kolno i Stawiski" zastępuje 

się wyrazami "dla miasta Kolno", 
- lit. b) wyrazy "dla miast: Jedwabne, Łomża i Nowo

gród" zastępuje się wyrazami "dla miasta Łomża", 
16) w ust. 17 - w województwie łódzkim: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) przy Sądzie Rejonowym w Łodzi : 

a) Kolegium Łódź-Bałuty w Łodzi - dla części 
miasta w granicach ustalonych dla dzielnicy 
Bałuty przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto
rialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 
191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, 
poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 11 0, poz. 
473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 
499 oraz z-1993 r. Nr 17, poz. 78), 

b) Kolegium Łódź-Górna w Łodzi - dla części 
miasta w granicach ustalonych dla dzielnicy 
Górna przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto
rialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 
191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, 
poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 11 0, poz. 
473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 
499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) , 

c) Kolegium Łódź- Polesie w Łodzi - dla części 
miasta w granicach ustalonych dla dzielnicy 
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Polesie przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto
rialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 
191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, 
poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 11 O, poz. 
473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 
499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78), 

d) Kolegium Łódź-Śródmieście w Łodzi - dla 
części miasta w granicach ustalonych dla 
dzielnicy Śródmieście przed dniem wejścia 
w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz.95,Nr32,poz. 191, Nr34,poz. 199,Nr 
43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, 
poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 
17, poz. 78), 

e) Kolegium Łódź-Widzew w Łodzi - dla czę
ści miasta w granicach ustalonych dla dziel
nicy Widzew przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, 
poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 
89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, 
poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, 
poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) oraz 
gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna", 

b) w pkt 2 lit. b) wyrazy "dla miast: Aleksandrów 
Łódzki, Głowno, Stryków i Zgierz" zastępuje się 
wyrazami "dla miast: Głowno i Zgierz", 

17) w ust. 18 - w województwie olsztyń~kim: 
a) w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) Kolegium w Bartoszycach - dla miast: Bar
toszyce i Górowo Iławeckie oraz gmin: Bar
toszyce, Górowo Iławeckie i Sępopoi", 

b) w pkt 2 lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Biskupiec, 
Bisztynek i Jeziorany oraz", 

c) w pkt 3 lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Morąg oraz", 
18) w ust. 19 - w województwie opolskim: 

a) w pkt 1: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Baborów, Głub

czyce i Kietrz oraz", 
- lit. b) wyrazy "dla miast: Kędzierzyn-Koźle 

i Zdzieszowice" zastępuje się wyrazami "dla mia
sta Kędzierzyn-Koźle", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Byczyna, Klucz

bork i Wołczyn oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Namysłów oraz", 

c) w pkt 3: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Gogolin i Krap

kowice oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Kolonowskie, 

Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie 
oraz", 

19) w ust. 20 - w województwie ostrołęckim: 
- lit. b) wyrazy "dla miast: Chorzele i Przasnysz" 

zastępuje się wyrazami "dla miasta Przasnysz", 
20) w ust. 21 - w województwie pilskim: 

- lit. a) wyrazy "dla miast: Czarnków i Wronki" za
stępuje się wyrazami "dla miasta Czarnków", a po 
wyrazach "oraz gmin: Czarnków" dodaje się wyraz 
"Drawsko,", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Krzyż, Trzcianka 
i Wieleń oraz", po wyrazie "gmin:" skreśla się wyraz 
"Drawsko," a po wyrazie "Krzyż" skreśla się przeci
nek i dodaje wyraz "Wielkopolski,", 

21) w ust. 23 - w województwie poznańskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Grodzisk Wielko
polski, Rakoniewice, Stęszew iWielichowo 
oraz", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Buk, Lwówek, 
Nowy Tomyśl i Opalenica oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Oborniki oraz", 
- lit. b) wyrazy "dla miast: Obrzycko, Ostroróg, 

Pniewy, Sieraków i Szamotuły" zastępuje się 
wyrazami "dla miasta Obrzycko", 

22) w ust. 24 - w województwie radomskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Biąłobrzegi i Wy
śmierzyce oraz", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Grójec, Mogiel
nica, Nowe Miasto nad Pilicą i Warka oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Iłża i Lipsko oraz", 

a po wyrazie "Ciepielów" skreśla się przecinek 
i wyraz "Iłża", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Zwoleń oraz", 
c) w pkt 3: 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Drzewica i Przy
sucha oraz", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Szydłowiec 
oraz", a po wyrazie "Jastrząb" dodaje się przeci
nek i wyraz "Mirów", 

23) w ust. 25 - w województwie sieradzkim: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Łask oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Poddębice oraz", 

24) w ust. 26 - w województwie słupskim: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Bytów oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Miastko oraz", 

25) w ust. 27 - w województwie suwalskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Gołdap oraz", 
- lit. c) skreśla się wyrazy "miasta Olecko oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) wyrazy "dla miast: Giżycko, Mikołajki i Ryn" 

zastępuje się wyrazami "dla miasta Giżycko", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Węgorzewo 

oraz", 

26) w ust. 28 --.: w województwie szczedńskim: 
a) w pkt 1: 

- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Goleniów i Ma
szew o oraz", 

- lit. b) skreśla się wyrazy "miast: Dobra i Nowo
gard oraz", 

b) w pkt 2: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Cedynia, Chojna, 

Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój oraz", 
- lit. b) skreśla się wyrazy "miasta Gryfino oraz", 

c) w pkt 3: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Lipiany i Pyrzyce 

oraz", 
- lit. b) wyrazy "dla miast: Chociwel, Dobrzany, 

lńsko, Stargard Szczeciński i Suchań" zastępuje 
się wyrazami "dla miasta Stargard Szczeciński", 

d) w pkt 4 lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Nowe 
Warpno i Police oraz", 

27) w ust. 29 - w województwie tarnobrzeskim: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miasta Opatów.oraz", 
- lit. bj skreśla się wyrazy "miast: Połaniec i Staszów 

oraz", 
28) w ust. 30 - w województwie wałbrzyskim : 

a) w pkt 1: 
- lit. a) skreśla się wyrazy "miast: Bystrzyca Kłodz

ka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie 
oraz", 




