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g) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wro
cławiu - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla mia
st.a Wrocławia oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka 
i Zórawina; 

43) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Za
mościu: 

a) Sąd Rejonowy w Biłgoraju - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są
du, 

b) Sąd Rejonowy w Hrubieszowie - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są
du, 

c) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim - Wy
dział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właści 

wości tego sądu, 

d) Sąd Rejonowy w Zamościu - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są

du; 

44) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zie
lonej Górze: 

a) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - Wydział 

Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości 
tego sądu, 

b) Sąd Rejonowy w Nowej Soli - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego 
sądu, 

c) Sąd Rejonowy w Świebodzinie - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są
du, 

d) Sąd Rejonowy w Wolsztynie - Wydział Ksiąg 

Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są
du, 

e) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - Wydział 
Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości 
tego sądu, 

f) Sąd Rejonowy w Żaganiu - Wydział Ksiąg Wie
czystych - dla obszaru właściwości tego sądu, 

g) Sąd Rejonowy w Żarach - Wydział Ksiąg Wie
czystych - dla obszaru właściwości tego sądu. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia są
dów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz 
obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. Nr 53, 
poz. 230, z 1992 r. Nr 75, poz. 374, z 1993 r. Nr 16, 
poz. 73, z 1994 r. Nr 65, poz. 281 i Nr 136, poz. 709, 
z 1995 r. Nr 37, poz. 183, z 1996 r. Nr 3, poz. 22 i Nr 149, 
poz. 707, z 1997 r. Nr 67, poz. 432 i Nr 126, poz. 813 oraz 
z 1998 r. Nr 65, poz. 428). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, 
poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.Wojewoda i starosta powołują, odpowiednio 
w województwie lub powiecie, wojewódzki lub powia
towy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ra
townictwa. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o powiecie, 
rozumie się przez to również miasto na prawach po
wiatu. 

§ 2. 1. W skład wojewódzkiego zespołu do spraw 
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wchodzą: 

1) przewodniczący - wojewoda, 

2) zastępca - komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, 

3) członkowie: 

a) komendant wojewódzki Policji, 

b) wojewódzki inspektor obrony cywilnej, 

c) wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 

d) wojewódzki inspektor sanitarny, 

e) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

f) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. 

2. Przewodniczący, stosownie do potrzeb, może za
prosić do udziału w pracach zespołu inne osoby, 
w szczególności kierowników zespolonych służb, in-
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spekcji i straży wojewódzkich nie wymienionych w § 2 
ust. 1 pkt 3 oraz dyrektorów wydziałów urzędu woje
wódzkiego, a także kierowników wojewódzkich orga
nów administracji niezespolonej lub ich przedstawicieli. 

3. W sprawach dotyczących ochrony przeciwpoża 
rowej lub nadzwyczajnych zagrożeń występujących na 
terenie powiatu w posiedzeniu zespołu bierze udział 
starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) tego 
powiatu lub upoważniony przez niego członek zarządu 
powiatu . 

§ 3. 1. W skład powiatowego zespołu do spraw 
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wchodzą: 

1) przewodniczący - starosta, 

2) zastępca - komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej, 

3) _członkowie: 

a) komendant powiatowy Policji, 

b) powiatowy inspektor obrony cywilnej, 

c) powiatowy inspektor sanitarny, 

d) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

e) przedstawiciel wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska . 

2. Przewodniczący, stosownie do potrzeb, może za
prosić do udziału w pracach zespołu inne osoby, 
w szczególności kierowników powiatowych służb, in
spekcji i straży nie wymienionych w ust. 1 pkt 3 oraz kie
rowników jednostek organizacyjnych starostwa powia
towego, a także kierowników powiatowych organów 
administracji niezespolonej lub ich przedstawicieli . 

3. W sprawach dotyczących ochrony przeciwpoża
rowej lub nadzwyczajnych zagrożeń występujących na 
terenie gminy w posiedzeniu zespołu bierze udział 
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) tej gminy lub 
upoważniony przez niego członek zarządu gminy. 

§ 4. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności unie
możliwiających przewodniczącemu zespołu, o którym 
mowa w § 2 lub § 3, sprawowanie jego funkcji , powie
rza on kierowanie pracami zespołu zastępcy, tj. odpo
wiednio komendantowi wojewódzkiemu lub komen
dantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożli
wiających sprawowanie obowiązków przez zastępcę, 
przewodniczący może wyznaczyć spośród członków 
zespołu osobę pełniącą obowiązki zastępcy. 

3. Członek zespołu może za zgodą przewodniczące
go wyznaczyć swego stałego zastępcę do udziału 
w pracach zespołu. 

§ 5. 1. Wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw 
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa działają 

w oparciu o plany pracy zatwierdzone przez przewod
n iczących tych zespołów. 

2. W przypadkach wymagających natychmiastowej 
analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania 
działaniami krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze
go, przewodniczący może zarządzić posiedzenie zespo
łu w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczaj
nego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska na ob
szarze województwa lub powiatu, wojewódzkie i po
wiatowe zespoły do spraw ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa pełnią funkcję sztabów wojewody i sta
rosty. 

4. Szczegółowe zasady bieżących prac zespołu oraz 
działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ży
cia, zdrowia lub środowiska określa regulamin ustalo
ny przez przewodniczącego . 

5. Obsługę kancelaryjno-biurową zespołów zapew
nia odpowiednio urząd wojewódzki i starostwo powia
towe. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania okręgowych inspektorów kolejnictwa jako organów administra
cji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, 
z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, 

poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111 , poz. 726 oraz 
z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, 
co następuje: 


