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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 28 września 1995 r. 

w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 
1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. 
Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Tworzy się następujące ośrodki zamiejscowe 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwane dalej 
"ośrodkami zamiejscowymi", oraz określa się ich sie
dziby i obszary właściwości : 

1) Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku - dla obsza
ru województw: białostockiego, łomżyńskiego 

i suwalskiego, 

2) Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku - dla obszaru 
województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskie
go, słupskiego i toruńskiego, 

3) Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą 
w Gliwicach - dla obszaru województw: bielskie
go, częstochowskiego i katowickiego, 

4) Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie - dla obszaru 
województw: kieleckiego, krakowskiego, nowosą
deckiego i tarnowskiego, 

5) Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie - dla obszaru 
województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, 
lubelskiego, radomskiego i zamojskiego, 

6) Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi - dla obszaru wo
jewództw: kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, 
płockiego, sieradzkiego, skierniewickiego i wło
cławskiego, 

7) Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu - dla obszaru 
województw: gorzowskiego, konińskiego, leszczyń
skiego, pilskiego, poznańskiego i zielonogórskiego, 

8) Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie - dla obszaru 
województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rze
szowskiego i tarnobrzeskiego, 

9) Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie - dla obszaru 
województw: koszalińskiego i szczecińskiego, 

10) Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu - dla obsza
ru województw: jeleniogórskiego, legnickiego, 
opolskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego. 

§ 2. Ośrodki zamiejscowe są właściwe w spra
wach, o których mowa wart. 16 i 17 ustawy z dnia 11 
maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 
z zakresu działania: 

1) organów administracji publicznej mających siedzi
bę na terenie województw objętych właściwością 
ośrodków zamiejscowych określoną w § 1, 

2) Prezesa Głównego Urzędu Ceł w postępowaniu 
odwoławczym w sprawach załatwianych w I in
stancji przez organy celne mające siedzibę na tere
nie województw objętych właściwością ośrodków 
zamiejscowych określoną w § 1, 

3) kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w sprawach osób zamieszka
łych na terenie województw objętych właściwo
ścią ośrodków zamiejscowych określoną w § 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
października 1995 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączn iki można nabywać na podstawie nadesłanego za mówienia w Wydzia le Wydawnictw i Poligrafii 
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Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n 1, 02-903 Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Departament Prawny, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, P-29. 

Skład, druk i kolportaż : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, 
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-l, tel. 694-67-50, 694-67-52 i 694-67-03, telefaks (22) 694-62-06. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospoda rstwa Pomocniczego URM, Warszawa, ul. Powsińska 69n1. 

Zam.563 fN!C/95 ISSN 0867-3411 Cena 48 gr (4 800 zł) 




