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a) w Sàdzie Rejonowym w Bochni, obejmujàcy ob-
szar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Brzesku
i Bochni,

b) w Sàdzie Rejonowym w Tarnowie, obejmujàcy
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Dà-
browie Tarnowskiej i Tarnowie;

25) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Toru-
niu:
a) w Sàdzie Rejonowym w Lipnie, obejmujàcy ob-

szar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Lipnie
i Rypinie,

b) w Sàdzie Rejonowym w Wàbrzeênie, obejmujà-
cy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w Golubiu-Dobrzyniu i Wàbrzeênie,

c) w Sàdzie Rejonowym we W∏oc∏awku, obejmujà-
cy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w Radziejowie i W∏oc∏awku;

26) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego we
Wroc∏awiu
— w Sàdzie Rejonowym dla Wroc∏awia-Âródmie-

Êcia we Wroc∏awiu, obejmujàcy obszar w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w Trzebnicy, dla Wro-

c∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu, dla Wroc∏a-
wia-Krzyków we Wroc∏awiu i dla Wroc∏awia-
-ÂródmieÊcia we Wroc∏awiu;

27) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Za-
moÊciu
— w Sàdzie Rejonowym w ZamoÊciu, obejmujàcy

obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Hru-
bieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubel-
skim i ZamoÊciu.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia
sàdów pracy, sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz sà-
dów pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w sàdach okr´-
gowych i sàdów pracy w sàdach rejonowych (Dz. U.
Nr 166, poz. 1255, z 1999 r. Nr 26, poz. 238 i Nr 36,
poz. 357, z 2000 r. Nr 61, poz. 715, Nr 81, poz. 914
i Nr 119, poz. 1262 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 136).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia sàdów gospodarczych w sàdach okr´gowych i sàdach rejonowych oraz ustalenia ich
siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci.

Na podstawie art. 19 § 1 i 2, art. 191 oraz art. 271

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 i 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, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678,
Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314
i 1319) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sàdy okr´gowe i sàdy
rejonowe, w których tworzy si´ odr´bne jednostki or-
ganizacyjne do spraw gospodarczych (sàdy gospodar-
cze), oraz ustala si´ obszary ich w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej przez: 

1) przekazanie niektórym sàdom okr´gowym (sàdom
gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodar-
czych z w∏aÊciwoÊci innych sàdów okr´gowych,

2) przekazanie niektórym sàdom rejonowym (sàdom
gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodar-

czych, upad∏oÊciowych i uk∏adowych nale˝àcych
do w∏aÊciwoÊci innych sàdów rejonowych,

3) powierzenie prowadzenia Rejestru Zastawów nie-
którym sàdom rejonowym (sàdom gospodarczym)
dla obszarów w∏aÊciwoÊci innych sàdów rejono-
wych,

4) powierzenie prowadzenia Krajowego Rejestru Sà-
dowego niektórym sàdom rejonowym (sàdom go-
spodarczym) dla obszarów w∏aÊciwoÊci innych sà-
dów rejonowych. 

§ 2. 1. W sàdach okr´gowych tworzy si´ nast´pujà-
ce sàdy gospodarcze (wydzia∏y gospodarcze) oraz
ustala obszary ich w∏aÊciwoÊci miejscowej:

1) w Sàdzie Okr´gowym w Warszawie — sàd gospo-
darczy sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w P∏ocku oraz Sàdów Rejo-
nowych w: Grodzisku Mazowieckim, Legiono-
wie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku,
Pruszkowie i Wo∏ominie oraz Sàdu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w grani-
cach gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jezior-
na, Lesznowola, Piaseczno i Pra˝mów, z obsza-
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ru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Warsza-
wie,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-
darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
du Rejonowego dla miasta sto∏ecznego Warsza-
wy w Warszawie, z wy∏àczeniem cz´Êci gminy
Warszawa-Centrum okreÊlonej w statucie tej
gminy granicami administracyjnymi dzielnic
Wola i ˚oliborz, Sàdu Rejonowego dla Warsza-
wy-Mokotowa w Warszawie, z wy∏àczeniem
gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna,
Lesznowola, Piaseczno i Pra˝mów oraz Sàdu Re-
jonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, 

c) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-
darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
du Rejonowego dla Warszawy-ÂródmieÊcia
w Warszawie oraz dla cz´Êci gminy Warszawa-
-Centrum okreÊlonej w statucie tej gminy grani-
cami administracyjnymi dzielnic Wola i ˚oliborz
z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla
miasta sto∏ecznego Warszawy w Warszawie;

2) w Sàdzie Okr´gowym w Bia∏ymstoku
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w: Bia∏ymstoku, ¸om˝y i Suwa∏-
kach;

3) w Sàdzie Okr´gowym w Bielsku-Bia∏ej
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

4) w Sàdzie Okr´gowym w Bydgoszczy
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

5) w Sàdzie Okr´gowym w Cz´stochowie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

6) w Sàdzie Okr´gowym w Gdaƒsku
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w Gdaƒsku i Elblàgu;

7) w Sàdzie Okr´gowym w Gliwicach
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

8) w Sàdzie Okr´gowym w Jeleniej Górze 
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

9) w Sàdzie Okr´gowym w Katowicach — sàd gospo-
darczy sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Kato-
wicach i Mys∏owicach,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-
darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: B´dzinie, Dàbrowie Górni-

czej, Jaworznie, Miko∏owie, Pszczynie, Sosnow-
cu i Tychach,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — Odwo∏awczego —
do rozpoznawania w II instancji spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego Sàdu;

10) w Sàdzie Okr´gowym w Kielcach
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

11) w Sàdzie Okr´gowym w Koszalinie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w Koszalinie i S∏upsku;

12) w Sàdzie Okr´gowym w Krakowie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w: Krakowie, Nowym Sàczu i Tar-
nowie;

13) w Sàdzie Okr´gowym w Lublinie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach
i ZamoÊciu;

14) w Sàdzie Okr´gowym w ¸odzi
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w: Kaliszu, ¸odzi i Piotrkowie Try-
bunalskim;

15) w Sàdzie Okr´gowym w Olsztynie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

16) w Sàdzie Okr´gowym w Opolu
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

17) w Sàdzie Okr´gowym w Poznaniu — sàd gospo-
darczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych z obszaru miasta Poznania,
b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci te-
go Sàdu, z wy∏àczeniem spraw z obszaru miasta
Poznania;

18) w Sàdzie Okr´gowym w Rzeszowie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w KroÊnie i Rzeszowie;

19) w Sàdzie Okr´gowym w Szczecinie
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

20) w Sàdzie Okr´gowym w Âwidnicy 
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w Legnicy i Âwidnicy;
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21) w Sàdzie Okr´gowym w Toruniu
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

22) w Sàdzie Okr´gowym we Wroc∏awiu
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du;

23) w Sàdzie Okr´gowym w Zielonej Górze
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw gospodar-

czych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Okr´gowych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielo-
nej Górze.

2. Jednostki organizacyjne — wydzia∏y gospodar-
cze — majà swe siedziby w miastach b´dàcych siedzi-
bami sàdów okr´gowych, w których zosta∏y utworzo-
ne.

§ 3. 1. Z zastrze˝eniem przepisów ust. 2—18 w sà-
dach rejonowych majàcych siedziby w miastach b´dà-
cych siedzibà sàdów okr´gowych tworzy si´ sàdy go-
spodarcze (wydzia∏y gospodarcze) do spraw gospo-
darczych oraz do spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych.
Sàd gospodarczy (wydzia∏ gospodarczy) obejmuje ob-
szar w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego, w którego obsza-
rze zosta∏ utworzony.

2. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Warszawie tworzy si´ w Sàdzie Rejonowym dla mia-
sta sto∏ecznego Warszawy w Warszawie sàd gospodar-
czy sk∏adajàcy si´ z czterech wydzia∏ów:
1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-

czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim,
Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie
i w Wo∏ominie;

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla
Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie, dla cz´Êci
gminy Warszawa-Centrum okreÊlonej w statucie
tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic
Wola i ˚oliborz oraz gmin Warszawa-Bemowo
i Warszawa-Bielany z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie;

3) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszko-
wie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla
cz´Êci gminy Warszawa-Centrum okreÊlonej w sta-
tucie tej gminy granicami administracyjnymi dziel-
nicy Ochota oraz gmin: Warszawa-Ursus, Warsza-
wa-W∏ochy i Izabelin z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie;

4) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw upad∏oÊcio-
wych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Warszawie.

3. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Bydgoszczy tworzy si´ w Sàdzie Rejonowym w Byd-
goszczy sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wy-
dzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w okr´gu bydgoskim, z wy∏àczeniem miasta Byd-
goszcz, oraz spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych
z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Byd-
goszczy;

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru miasta Bydgoszcz.

4. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Gdaƒsku tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Gdaƒsku — sàd gospodar-
czy sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Gdaƒsku, z cz´Êci miasta
w granicach dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz i Nowy
Port, Malborku i Starogardzie Gdaƒskim,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-
darczych, obejmujàcego obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Gdaƒsku, z cz´Êci miasta
w granicach dzielnicy ÂródmieÊcie oraz gmin:
Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdaƒski,
Przywidz i Tràbki Wielkie, Kwidzynie i Tczewie
oraz spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych z ob-
szaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Gdaƒ-
sku;

2) w Sàdzie Rejonowym w Gdyni — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach,
KoÊcierzynie, Sopocie i Wejherowie.

5. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Gliwicach tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Gliwicach — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Gliwicach,
Lubliƒcu i Tarnowskich Górach oraz spraw upad∏o-
Êciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
du Okr´gowego w Gliwicach;

2) w Sàdzie Rejonowym w Rybniku — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Jastrz´biu-Zdroju,
Raciborzu, Rybniku i Wodzis∏awiu Âlàskim;

3) w Sàdzie Rejonowym w Zabrzu — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w Rudzie Âlàskiej i Za-
brzu.

6. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Katowicach tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w B´dzinie — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w B´dzinie i Sosnow-
cu;

2) w Sàdzie Rejonowym w Bytomiu — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Bytomiu i Chorzo-
wie;

3) w Sàdzie Rejonowym w Dàbrowie Górniczej — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodarczych z ob-
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szaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Dàbro-
wie Górniczej i Jaworznie;

4) w Sàdzie Rejonowym w Katowicach — sàd gospo-
darczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w Katowicach i Mys∏owicach,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw upad∏o-
Êciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Katowicach;

5) w Sàdzie Rejonowym w Tychach — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Miko∏owie, Pszczynie
i Tychach.

7. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Krakowie tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Chrzanowie — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Chrzanowie, Mie-
chowie i Olkuszu;

2) w Sàdzie Rejonowym dla Krakowa-ÂródmieÊcia
w Krakowie sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´
z trzech wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych z obszaru miasta Krakowa w granicach
ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza
i ÂródmieÊcie,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
z wy∏àczeniem cz´Êci miasta w granicach ustalo-
nych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla
Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-
-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Âródmie-
Êcia w Krakowie, z wy∏àczeniem cz´Êci miasta
w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy
ÂródmieÊcie, i w MyÊlenicach,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw upad∏o-
Êciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Krakowie;

3) w Sàdzie Rejonowym w Wadowicach — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: OÊwi´cimiu,
Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

8. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w KroÊnie tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w KroÊnie — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Brzozowie, JaÊle,
KroÊnie, Lesku i Sanoku oraz spraw upad∏oÊcio-
wych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w KroÊnie;

2) w Sàdzie Rejonowym w PrzemyÊlu — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Jaros∏awiu, Luba-
czowie, PrzemyÊlu i Przeworsku.

9. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Lublinie tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Bia∏ej Podlaskiej — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodarczych z ob-
szaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Bia∏ej
Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim;

2) w Sàdzie Rejonowym w Che∏mie — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Che∏mie i W∏oda-
wie;

3) w Sàdzie Rejonowym w Lublinie — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: KraÊniku, Lubarto-
wie, Lublinie, ¸ukowie, Opolu Lubelskim i Pu∏a-
wach oraz spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych
z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Lubli-
nie.

10. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w ¸om˝y tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w ¸om˝y — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: ¸om˝y, Wysokiem
Mazowieckiem i Zambrowie oraz spraw upad∏o-
Êciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
du Okr´gowego w ¸om˝y;

2) w Sàdzie Rejonowym w Ostro∏´ce — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Ostro∏´ce, Ostro-
wi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pu∏tusku i Wyszko-
wie.

11. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w ¸odzi tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym dla ¸odzi-ÂródmieÊcia w ¸o-
dzi — sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wy-
dzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych: dla ¸odzi-ÂródmieÊcia w ¸odzi z cz´Êci
miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla
dzielnicy ÂródmieÊcie, dla ¸odzi-Widzewa w ¸o-
dzi z gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, Sà-
dów Rejonowych w: Kutnie, ¸asku, ¸´czycy, Pa-
bianicach i Zgierzu oraz spraw upad∏oÊciowych
i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´-
gowego w ¸odzi,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych: dla ¸odzi-ÂródmieÊcia w ¸odzi z cz´Êci
miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla
dzielnic Ba∏uty i Polesie oraz dla ¸odzi-Widzewa
w ¸odzi z cz´Êci miasta w granicach ustalonych
tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew;

2) w Sàdzie Rejonowym w Skierniewicach — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Brzezinach,
¸owiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach;

3) w Sàdzie Rejonowym w Sieradzu — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Sieradzu, Wielu-
niu i Zduƒskiej Woli.
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12. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w P∏ocku tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Ciechanowie — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Ciechanowie,
M∏awie i P∏oƒsku;

2) w Sàdzie Rejonowym w P∏ocku — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gostyninie, P∏ocku,
Sierpcu, Sochaczewie i ˚yrardowie oraz spraw
upad∏oÊciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwo-
Êci Sàdu Okr´gowego w P∏ocku.

13. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Poznaniu tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Koninie — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Kole, Koninie, S∏up-
cy i Turku;

2) w Sàdzie Rejonowym w Lesznie — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gostyniu, KoÊcianie,
Lesznie i Rawiczu;

3) w Sàdzie Rejonowym w Pile — Wydzia∏ Gospodar-
czy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊciwo-
Êci Sàdów Rejonowych w: Chodzie˝y, Pile, Trzcian-
ce, Wàgrowcu i Z∏otowie;

4) w Sàdzie Rejonowym w Poznaniu sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:
a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych z obszaru miasta Poznania,
b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospo-

darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w: Gnieênie, Grodzisku Wielkopolskim,
Poznaniu — z wy∏àczeniem miasta Poznania,
Szamotu∏ach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej,
Wolsztynie i WrzeÊni,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw upad∏o-
Êciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Poznaniu.

14. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Rzeszowie tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Rzeszowie — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: D´bicy, Le˝ajsku,
¸aƒcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzy˝owie oraz
spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Rzeszowie;

2) w Sàdzie Rejonowym w Tarnobrzegu — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Kolbuszowej,
Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

15. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Szczecinie tworzy si´ w Sàdzie Rejonowym w Szcze-
cinie sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia-
∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru miasta Szczecina;

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w okr´gu szczeciƒskim, z wy∏àczeniem miasta
Szczecina, oraz spraw upad∏oÊciowych i uk∏ado-
wych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Szczecinie.

16. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Âwidnicy tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Dzier˝oniowie — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Dzier˝oniowie,
K∏odzku, Âwidnicy i Zàbkowicach Âlàskich;

2) w Sàdzie Rejonowym w Wa∏brzychu — Wydzia∏ Go-
spodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdu Rejonowego w Wa∏brzychu oraz
spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Âwidnicy.

17. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Toruniu tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Toruniu — Wydzia∏ Gospo-
darczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Brodnicy, Che∏mnie,
Golubiu-Dobrzyniu, Grudziàdzu, Toruniu i Wà-
brzeênie oraz spraw upad∏oÊciowych i uk∏adowych
z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Toru-
niu;

2) w Sàdzie Rejonowym we W∏oc∏awku — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Lipnie, Radzie-
jowie, Rypinie i W∏oc∏awku.

18. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego we
Wroc∏awiu tworzy si´ w Sàdzie Rejonowym dla Wro-
c∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru cz´Êci miasta Wroc∏awia w grani-
cach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Fabrycz-
na, Psie Pole i Stare Miasto;

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w okr´gu wroc∏awskim, z wy∏àczeniem cz´Êci mia-
sta Wroc∏awia w granicach ustalonych tradycyjnie
dla dzielnic: Fabryczna, Psie Pole i Stare Miasto;

3) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw upad∏oÊcio-
wych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego we Wroc∏awiu.

§ 4. W nast´pujàcych sàdach rejonowych (sàdach
gospodarczych) tworzy si´ wydzia∏y gospodarcze —
Rejestru Zastawów i ustala obszary ich w∏aÊciwoÊci:

1) w Sàdzie Rejonowym dla miasta sto∏ecznego War-
szawy w Warszawie — Wydzia∏ Gospodarczy — Re-
jestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów
z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych, nale˝à-
cych do okr´gów p∏ockiego i warszawskiego;

2) w Sàdzie Rejonowym w Bia∏ymstoku — Wydzia∏
Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw re-
jestru zastawów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
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jonowych, nale˝àcych do okr´gów: bia∏ostockiego,
∏om˝yƒskiego, olsztyƒskiego i suwalskiego;

3) w Sàdzie Rejonowym w Gdaƒsku — Wydzia∏ Go-
spodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw reje-
stru zastawów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejo-
nowych, nale˝àcych do okr´gów: bydgoskiego, el-
blàskiego, gdaƒskiego, koszaliƒskiego, s∏upskiego
i toruƒskiego;

4) w Sàdzie Rejonowym w Katowicach — Wydzia∏ Go-
spodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw reje-
stru zastawów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejo-
nowych, nale˝àcych do okr´gów: bielsko-bialskie-
go, cz´stochowskiego, gliwickiego i katowickiego;

5) w Sàdzie Rejonowym dla Krakowa-ÂródmieÊcia
w Krakowie — Wydzia∏ Gospodarczy — Rejestru
Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obsza-
ru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych, nale˝àcych do
okr´gów: kieleckiego, krakowskiego, nowosàdec-
kiego i tarnowskiego;

6) w Sàdzie Rejonowym w Lublinie — Wydzia∏ Gospo-
darczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru
zastawów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych, nale˝àcych do okr´gów: lubelskiego, radom-
skiego, siedleckiego i zamojskiego;

7) w Sàdzie Rejonowym dla ¸odzi-ÂródmieÊcia w ¸o-
dzi — Wydzia∏ Gospodarczy — Rejestru Zastawów
— do spraw rejestru zastawów z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych, nale˝àcych do okr´-
gów: kaliskiego, ∏ódzkiego i piotrkowskiego;

8) w Sàdzie Rejonowym w Poznaniu — Wydzia∏ Go-
spodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw re-
jestru zastawów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych, nale˝àcych do okr´gów: gorzowskie-
go, poznaƒskiego, szczeciƒskiego i zielonogór-
skiego;

9) w Sàdzie Rejonowym w Rzeszowie — Wydzia∏ Go-
spodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw reje-
stru zastawów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejo-
nowych, nale˝àcych do okr´gów kroÊnieƒskiego
i rzeszowskiego;

10) w Sàdzie Rejonowym dla Wroc∏awia-Fabrycznej
we Wroc∏awiu — Wydzia∏ Gospodarczy — Rejestru
Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obsza-
ru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych, nale˝àcych do
okr´gów: jeleniogórskiego, opolskiego, Êwidnic-
kiego i wroc∏awskiego. 

§ 5. W nast´pujàcych sàdach rejonowych (sàdach
gospodarczych) tworzy si´ wydzia∏y gospodarcze do
prowadzenia Krajowego Rejestru Sàdowego i ustala
obszary ich w∏aÊciwoÊci:

1. w województwie dolnoÊlàskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

dla Wroc∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu tworzy
si´ dwa wydzia∏y gospodarcze — Krajowego Re-
jestru Sàdowego obejmujàce ∏àcznie obszar wo-
jewództwa dolnoÊlàskiego:
1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru

Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa dolnoÊlàskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu,

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa dolnoÊlàskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w: Jeleniej Górze,
Legnicy i Âwidnicy;

2. w województwie kujawsko-pomorskim:
— w Sàdach Rejonowych — Sàdach Gospodar-

czych w Bydgoszczy i Toruniu tworzy si´ wydzia-
∏y gospodarcze — Krajowego Rejestru Sàdowe-
go obejmujàce ∏àcznie obszar województwa ku-
jawsko-pomorskiego:
1) w Sàdzie Rejonowym w Bydgoszczy — Wy-

dzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sà-
dowego — dla spraw z cz´Êci województwa
kujawsko-pomorskiego obj´tej obszarem
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Bydgosz-
czy;

2) w Sàdzie Rejonowym w Toruniu — Wydzia∏
Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sàdowe-
go — dla spraw z cz´Êci województwa kujaw-
sko-pomorskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego w Toruniu;

3. w województwie lubelskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Lublinie tworzy si´ Wydzia∏ Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sàdowego — obejmujàcy
obszar województwa lubelskiego;

4. w województwie lubuskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Zielonej Górze tworzy si´ Wydzia∏ Gospodar-
czy — Krajowego Rejestru Sàdowego — obej-
mujàcy obszar województwa lubuskiego;

5. w województwie ∏ódzkim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

dla ¸odzi-ÂródmieÊcia w ¸odzi tworzy si´ Wy-
dzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sàdo-
wego — obejmujàcy obszar województwa ∏ódz-
kiego;

6. w województwie ma∏opolskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

dla Krakowa-ÂródmieÊcia w Krakowie tworzy
si´ dwa wydzia∏y gospodarcze — Krajowego Re-
jestru Sàdowego — obejmujàce ∏àcznie obszar
województwa ma∏opolskiego:
1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru

Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa ma∏opolskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych: dla Krakowa-Kro-
wodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krako-
wie, dla Krakowa-ÂródmieÊcia w Krakowie,
w Miechowie, MyÊlenicach z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego w Krakowie,

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa ma∏opolskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w Nowym Sàczu
i Tarnowie oraz Sàdów Rejonowych w: Chrza-
nowie, Olkuszu, OÊwi´cimiu, Suchej Beskidz-
kiej i Wadowicach z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
du Okr´gowego w Krakowie;
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7. w województwie mazowieckim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

dla miasta sto∏ecznego Warszawy w Warszawie
tworzy si´ trzy wydzia∏y gospodarcze — Krajo-
wego Rejestru Sàdowego — obejmujàce ∏àcznie
obszar województwa mazowieckiego:
1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru

Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa mazowieckiego obj´tej obszarem miasta
Warszawy ustalonym w granicach cz´Êci gmi-
ny Warszawa-Centrum okreÊlonej w statucie
tej gminy granicami administracyjnymi dziel-
nic: Ochota, Wola i ˚oliborz z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdu Rejonowego dla miasta sto∏ecz-
nego Warszawy w Warszawie oraz Sàdu Rejo-
nowego dla Warszawy-ÂródmieÊcia w War-
szawie,

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa mazowieckiego obj´tej obszarem miasta
Warszawy ustalonym w granicach gmin: War-
szawa-Ursynów i Warszawa-Wilanów oraz
cz´Êci gminy Warszawa-Centrum okreÊlonej
w statucie tej gminy granicami administracyj-
nymi dzielnicy Mokotów z obszaru w∏aÊciwo-
Êci Sàdu Rejonowego dla Warszawy-Mokoto-
wa w Warszawie, Warszawa-Bia∏o∏´ka, War-
szawa-Rembertów, Warszawa-Targówek i War-
szawa-Wawer oraz cz´Êci gminy Warszawa-
-Centrum okreÊlonej w statucie tej gminy gra-
nicami administracyjnymi dzielnic Praga-Pó∏-
noc i Praga-Po∏udnie z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Rejonowego dla Warszawy-Pragi
w Warszawie oraz Warszawa-Bemowo, War-
szawa-Bielany, Warszawa-Ursus i Warszawa-
-W∏ochy z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejono-
wego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie,

3) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa mazowieckiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w: P∏ocku, Rado-
miu i Siedlcach, Sàdów Rejonowych w:
Ostro∏´ce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu,
Pu∏tusku i Wyszkowie z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w ¸om˝y, gmin: Góra Kal-
waria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Pia-
seczno i Pra˝mów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
du Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie i gminy Izabelin z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla miasta sto-
∏ecznego Warszawy w Warszawie oraz Sàdów
Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Le-
gionowie, Nowym Dworze Mazowieckim,
Otwocku, Pruszkowie i Wo∏ominie z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Warszawie;

8. w województwie opolskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Opolu tworzy si´ Wydzia∏ Gospodarczy — Kra-
jowego Rejestru Sàdowego — obejmujàcy ob-
szar województwa opolskiego;

9. w województwie podkarpackim:

— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym
w Rzeszowie tworzy si´ Wydzia∏ Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sàdowego — obejmujàcy
obszar województwa podkarpackiego;

10. w województwie podlaskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Bia∏ymstoku tworzy si´ Wydzia∏ Gospodarczy
— Krajowego Rejestru Sàdowego — obejmujà-
cy obszar województwa podlaskiego;

11. w województwie pomorskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Gdaƒsku tworzy si´ dwa wydzia∏y gospodarcze
— Krajowego Rejestru Sàdowego — obejmujàce
∏àcznie obszar województwa pomorskiego:
1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru

Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa pomorskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gdaƒsku, Kwi-
dzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie
Gdaƒskim i Tczewie z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Gdaƒsku, 

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa pomorskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego w S∏upsku oraz Sà-
dów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Ko-
Êcierzynie i Wejherowie z obszaru w∏aÊciwo-
Êci Sàdu Okr´gowego w Gdaƒsku;

12. w województwie Êlàskim:
— w Sàdach Rejonowych — Sàdach Gospodar-

czych w: Bielsku-Bia∏ej, Gliwicach i Katowicach
tworzy si´ wydzia∏y gospodarcze — Krajowego
Rejestru Sàdowego — obejmujàce ∏àcznie ob-
szar województwa Êlàskiego:
1) w Sàdzie Rejonowym w Bielsku-Bia∏ej — Wy-

dzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sà-
dowego — dla spraw z cz´Êci województwa
Êlàskiego obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Bielsku-Bia∏ej,

2) w Sàdzie Rejonowym w Gliwicach — Wydzia∏
Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sàdowe-
go — dla spraw z cz´Êci województwa Êlàskie-
go obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´-
gowego w Gliwicach,

3) w Sàdzie Rejonowym w Katowicach — Wy-
dzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sà-
dowego — dla spraw z cz´Êci województwa
Êlàskiego obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Okr´gowych w Cz´stochowie i Katowi-
cach;

13. w województwie Êwi´tokrzyskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Kielcach tworzy si´ Wydzia∏ Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sàdowego — obejmujàcy
obszar województwa Êwi´tokrzyskiego;

14. w województwie warmiƒsko-mazurskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Olsztynie tworzy si´ Wydzia∏ Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sàdowego — obejmujàcy
obszar województwa warmiƒsko-mazurskiego;
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15. w województwie wielkopolskim:
— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospodarczym

w Poznaniu tworzy si´ dwa wydzia∏y gospodar-
cze — Krajowego Rejestru Sàdowego — obej-
mujàce ∏àcznie obszar województwa wielkopol-
skiego:
1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru

Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa wielkopolskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gnieênie, Gro-
dzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Szamotu-
∏ach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsz-
tynie i WrzeÊni z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Poznaniu, 

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci wojewódz-
twa wielkopolskiego obj´tej obszarem w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego w Kaliszu oraz Sà-
dów Rejonowych w: Chodzie˝y, Gostyniu, Ko-
le, Koninie, KoÊcianie, Lesznie, Pile, Rawiczu,
S∏upcy, Trzciance, Turku, Wàgrowcu i Z∏oto-
wie z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Poznaniu;

16. w województwie zachodniopomorskim:
— w Sàdach Rejonowych — Sàdach Gospodar-

czych w Koszalinie i Szczecinie tworzy si´ wy-
dzia∏y gospodarcze — Krajowego Rejestru Sà-

dowego — obejmujàce ∏àcznie obszar woje-
wództwa zachodniopomorskiego:
1) w Sàdzie Rejonowym w Koszalinie — Wydzia∏

Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sàdowe-
go — dla spraw z cz´Êci województwa za-
chodniopomorskiego obj´tej obszarem w∏a-
ÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Koszalinie,

3) w Sàdzie Rejonowym w Szczecinie — Wydzia∏
Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sàdowe-
go — dla spraw z cz´Êci województwa za-
chodniopomorskiego obj´tej obszarem w∏a-
ÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Szczecinie.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia
sàdów gospodarczych w sàdach okr´gowych i sàdach
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏a-
ÊciwoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1256, z 1999 r. Nr 49,
poz. 490, z 2000 r. Nr 8, poz. 111, Nr 51, poz. 614, Nr 81,
poz. 912 i Nr 117, poz. 1245 oraz z 2001 r. Nr 14,
poz. 135).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r. 

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz. U.
Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115,
poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107,
poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926
i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 63,
poz. 635), a tak˝e art. 15 § 3 i art. 21 § 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych (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 i 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, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678,
Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314
i 1319) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sàdy rejonowe prowa-
dzàce ksi´gi wieczyste, w których utworzone zostajà
wydzia∏y do prowadzenia tych ksiàg, w tym równie˝ za-
miejscowe wydzia∏y ksiàg wieczystych, oraz okreÊla
obszary ich w∏aÊciwoÊci miejscowej.

§ 2. Ustala si´ sàdy rejonowe prowadzàce ksi´gi
wieczyste, tworzy wydzia∏y ksiàg wieczystych w tych
sàdach i okreÊla obszary ich w∏aÊciwoÊci miejscowej:

1) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w War-
szawie:
a) Sàd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim —

Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla obszaru w∏a-
ÊciwoÊci tego Sàdu,

b) Sàd Rejonowy w Legionowie — Wydzia∏ Ksiàg
Wieczystych — dla obszaru w∏aÊciwoÊci tego
Sàdu,

c) Sàd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
— Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla obszaru
w∏aÊciwoÊci tego Sàdu,


