
Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802) w zwiàzku z art. 17
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia proku-
ratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz
ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci (Dz. U.
Nr 64, poz. 656 i Nr 89, poz. 986 oraz z 2002 r. Nr 180,
poz. 1511) w § 5 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 6 lit. a i h otrzymujà brzmienie:

„a) Prokuratura Rejonowa Gdaƒsk-Po∏udnie
w Gdaƒsku dla cz´Êci miasta Gdaƒsk w grani-
cach przebiegajàcych od Falochoronu Wschod-
niego w Zatoce Gdaƒskiej, kana∏em portowym
poprzez Martwà Wis∏´ i Kana∏ Kaszubski do
wejÊcia Mot∏awy przy Polskim Haku, wzd∏u˝
ogrodzenia Stoczni Gdaƒskiej do mostu przy
ul. Jana z Kolna, wzd∏u˝ torów kolejki elektrycz-
nej Gdaƒsk—Gdynia, w kierunku pó∏nocnym
do wysokoÊci Parku im. Kacprzaka, a nast´pnie
na zachód do ul. Smoluchowskiego przy ogro-
dzeniu KS „Lechia” i Szpitala Zakaênego, do
ul. Kr´tej, w kierunku zachodnim do ul. Na
Wzgórzu, poni˝ej zabudowy ul. Romera do
Cmentarza Centralnego, starym nasypem do
ul. S∏owackiego do pó∏nocnej granicy ogród-
ków dzia∏kowych „W´glisko”, granicà po∏u-
dniowà Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

do ul. S∏owackiego, w kierunku Obwodnicy
Trójmiasta pó∏nocnà granicà osiedla Z∏ota
Karczma, wzd∏u˝ granicy Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego do granic miasta z Sopotem,
a nast´pnie zachodnià, po∏udniowà i wschod-
nià granicà administracyjnà miasta,”

„h) Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdaƒskim
dla miasta Pruszcz Gdaƒski oraz gmin: Cedry
Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdaƒski, Przy-
widz, Pszczó∏ki, Suchy Dàb i Tràbki Wielkie;”;

2) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Prokuratura Rejonowa w S∏ubicach dla miasta
Kostrzyn n. Odrà oraz gmin: Górzyca, Rzepin
i S∏ubice,”;

3) w pkt 22a lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) Prokuratura Rejonowa w Ostro∏´ce dla miasta
Ostro∏´ka oraz gmin: Baranowo, Czarnia, Czer-
win, Goworowo, Kadzid∏o, Lelis, ¸yse, Myszy-
niec, Olszewo-Borki, Rzekuƒ i Troszyn,

b) Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowiec-
kiej dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Ma∏kinia
Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubo-
tyƒ, Szulborze Wielkie, Wàsewo i Zar´by Ko-
Êcielne;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2003 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4 oraz art. 14 i art. 17
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154,
poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie sàdów ape-
lacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci
(Dz. U. Nr 180, poz. 1508) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:


