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10) Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu - la obsza
ru województw: dolnośląskiego i opolskiego. 

§ 2. Ośrodki zamiejscowe są właściwe w sprawa.ch, 
o których mowa wart. 16 i 17 ustawy o Naczelnym Są
dzie 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 od
woławczym w sprawach załatwianych w pierwszej 
instancji przez organy celne mające siedzibę na te
renie województw objętych właściwością ośrod 
ków zamiejscowych określoną w § 1, 

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

§ 3. Sprawy, w których skargi zostały wniesione do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego lub jego ośrodka 
zamiejscowego przed dniem we1ścia w życie niniejsze
go rozporządzenia, podlegają rozpoznaniu według 
przepisÓw dotychczasowych. . 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie 
utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właści 
wości miejscowej i rzeczowej (Dz. U. Nr 112, poz. 541). 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. Kwaśniewski 

Prezes Rady Ministrów: 
J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 listopada 1998 r. 

w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu tery
torialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył. 

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy re
formujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wykaz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu tery to-

rialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, 
który je utworzył, stanowi załącznik do rozporządzenia. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 23 listopada 1998 r. (poz. 941) 

WYKAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WŁAŚCIWYCH DO PRZEJĘCIA UPRAWNIEŃ ORGANU, 

KTÓRY JE UTWORZYŁ 

I. Województwo dolnośląskie 

Jednostka samorządu 
terytorialnego właściwa 

Lp. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej Adres do przejęcia uprawnień 
organu, który utworzył 
zakład opieki zdrowotnej 

1 2 3 4 

1 Szpital Rejonowy ul. Szpitalna 16, 
59-920 Bogatynia Powiat zgorzelecki 

2 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny 
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny ul. Traugutta 116, 
Ratunkowej 50-420 Wrocław Samorząd województwa 


