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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia oÊrodków zamiejscowych 
Naczelnego Sàdu Administracyjnego, okreÊlenia ich siedzib oraz w∏aÊciwoÊci miejscowej i rzeczowej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r.
Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739
i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552,
Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49,
poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070, Nr 101, poz. 1113 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169,
poz. 1387) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworze-
nia oÊrodków zamiejscowych Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego, okreÊlenia ich siedzib oraz w∏aÊciwoÊci
miejscowej i rzeczowej (Dz. U. z 1998 r. Nr 145,
poz. 940) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) OÊrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy — dla
obszaru województwa kujawsko-pomor-
skiego”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) OÊrodek Zamiejscowy w Gdaƒsku — dla ob-
szaru województwa pomorskiego”;

2) w § 2 uchyla si´ pkt 2.

§ 2. 1. Sprawy, w których skargi zosta∏y wniesione
do oÊrodków zamiejscowych Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego na podstawie dotychczasowych przepi-
sów o ich w∏aÊciwoÊci, podlegajà rozpoznaniu, z za-
strze˝eniem ust. 2, wed∏ug dotychczasowych przepi-
sów.

2. Sprawy z zakresu dzia∏ania organów administra-
cji publicznej majàcych siedzib´ na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego wniesione po dniu
30 czerwca 2002 r. i dotychczas nierozpoznane podle-
gajà przekazaniu OÊrodkowi Zamiejscowemu w Byd-
goszczy wed∏ug jego w∏aÊciwoÊci.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e OÊrodek Zamiejsco-
wy w Bydgoszczy rozpoczyna dzia∏alnoÊç orzeczniczà
z dniem 1 stycznia 2003 r.
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