
2) dla gminnej zawodowej stra˝y po˝arnej, te-
renowej s∏u˝by ratowniczej oraz innej jed-
nostki ratowniczej — teren ustalony w doku-
mencie okreÊlajàcym organizacj´ i szczegó-
∏owe zasady funkcjonowania jednostki,
a tak˝e obszar uzgodniony w porozumieniu
zawartym mi´dzy komendantem powiato-
wym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, w∏aÊciwym ze wzgl´du na teren dzia∏a-
nia, a osobami prawnymi lub fizycznymi
tworzàcymi t´ jednostk´,

3) dla powiatowej (miejskiej) zawodowej stra˝y
po˝arnej — teren powiatu (miasta), w któ-
rym zosta∏a utworzona, oraz obszar ustalony
mi´dzy starostami (prezydentami) sàsied-
nich powiatów (miast), w porozumieniu z ko-
mendantem powiatowym (miejskim) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwym ze
wzgl´du na teren dzia∏ania,

4) dla ochotniczej stra˝y po˝arnej — teren gmi-
ny, w której zosta∏a utworzona, oraz obszar
ustalony mi´dzy wójtami sàsiednich gmin,
w porozumieniu z komendantem powiato-
wym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, w∏aÊciwym ze wzgl´du na teren dzia∏a-
nia,

5) dla jednostek w∏àczonych do krajowego sys-
temu ratowniczo-gaÊniczego — teren powia-
tu, w którym jednostka ma swojà siedzib´.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dzia∏aƒ ratowniczych poza terenem w∏a-
snego dzia∏ania Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
wzywa jednostki wchodzàce w sk∏ad krajo-
wego systemu ratowniczo-gaÊniczego, two-
rzàce odwód operacyjny.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczba oraz rodzaj si∏ i Êrodków przeznaczo-
nych do udzielania pomocy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej przez jednostki, o których
mowa w ust. 2, sà okreÊlane na podstawie
powiatowego planu ratowniczego, w drodze
porozumienia zawartego mi´dzy komendan-
tem powiatowym (miejskim) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwym ze wzgl´du na
teren dzia∏ania, a osobami prawnymi lub fi-
zycznymi tworzàcymi t´ jednostk´.”;

3) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gdy potencja∏ ratowniczy krajowego systemu
ratowniczo-gaÊniczego na poziomie powiato-
wym jest niewystarczajàcy do przeprowadze-
nia dzia∏aƒ ratowniczych,”;

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyst´puje
o zwrot poniesionych kosztów do organu Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, który wezwa∏ jednost-
k´ do udzielenia pomocy, w terminie 30 dni od
dnia zakoƒczenia dzia∏ania ratowniczego,
przedk∏adajàc zestawienie poniesionych kosz-
tów.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Organ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o którym
mowa w § 5 ust. 2, zwraca koszty poniesione
przez jednostk´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zestawienia kosztów.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 11 lipca 2000 r.

o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów
okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci.

Na podstawie art. 15 § 2, art. 16 § 3 i 4 oraz art. 18
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77,
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r.
Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064, Nr 162, poz. 1118

i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 551 i Nr 50, poz. 580) oraz art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo praso-
we (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r.
Nr 90, poz. 999) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów
okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich sie-
dzib i obszarów w∏aÊciwoÊci (Dz. U. Nr 59, poz. 630)

w § 2 wyrazy „z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.” zast´puje si´
wyrazami „z dniem 1 stycznia 2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 lipca 2000 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Warszawie.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332,
z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´ przebieg dróg krajowych w mieÊcie
sto∏ecznym Warszawie wed∏ug za∏àcznika do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2000 r. (poz. 675)

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WARSZAWIE

Lp. Nr
drogi Przebieg ulicami Odcinek

1 2 3 4

1 2 Po∏czyƒska od granicy miasta do ul. Wolskiej
Wolska od ul. Po∏czyƒskiej do ul. Redutowej
Kasprzaka od ul. Wolskiej do al. Prymasa Tysiàclecia
al. Prymasa Tysiàclecia od ul. Kasprzaka do ronda Zes∏aƒców Syberyjskich
Al. Jerozolimskie od ronda Zes∏aƒców Syberyjskich do ul. M. Grzyma∏y-Soko-

∏owskiego
M. Grzyma∏y-Soko∏owskiego od Al. Jerozolimskich do ul. Bia∏obrzeskiej
Kopiƒska od ul. Bia∏obrzeskiej do ul. Grójeckiej
Wawelska od ul. Grójeckiej do al. Niepodleg∏oÊci
al. Armii Ludowej od al. Niepodleg∏oÊci do ul. Czerniakowskiej
Most ¸azienkowski
al. Stanów Zjednoczonych od Wa∏u Miedzeszyƒskiego do ul. Ostrobramskiej
Ostrobramska od al. Stanów Zjednoczonych do ul. P∏owieckiej
P∏owiecka od ul. Ostrobramskiej do ul. Czecha
Czecha od ul. P∏owieckiej do granicy miasta

2 7 Pu∏kowa od granicy miasta do ul. Pstrowskiego
Wybrze˝e Gdyƒskie od ul. Pstrowskiego do mostu Gdaƒskiego
Wybrze˝e Gdaƒskie od mostu Gdaƒskiego do mostu Âlàsko-Dàbrowskiego
Wybrze˝e KoÊciuszkowskie od mostu Âlàsko-Dàbrowskiego do mostu Poniatowskiego


