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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci

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:



1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala si´ siedziby, obszary w∏aÊciwoÊci
i rodzaje spraw rozpoznawanych w oÊrod-
kach zamiejscowych sàdów okr´gowych:

1) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Apelacyj-
nego w Katowicach — OÊrodek Zamiej-
scowy Sàdu Okr´gowego w Gliwicach
z siedzibà w Rybniku, obejmujàcy obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Ja-
strz´biu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku,
Wodzis∏awiu Âlàskim i ˚orach, dla roz-
poznawanych spraw cywilnych i rodzin-
nych w pierwszej instancji oraz rozpo-
znawanych w drugiej instancji spraw na-
le˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów rodzin-
nych, z wy∏àczeniem spraw z zakresu po-
st´powania poprawczego, a tak˝e dla
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych w pierwszej i drugiej
instancji, nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sà-
du okr´gowego;

2) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Apelacyj-
nego w ¸odzi — OÊrodek Zamiejscowy
Sàdu Okr´gowego w ¸odzi z siedzibà
w Sieradzu, obejmujàcy obszar w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Sieradzu,
Wieluniu i Zduƒskiej Woli, dla rozpozna-
wanych spraw cywilnych i rodzinnych
w pierwszej i drugiej instancji, z wy∏à-
czeniem spraw z zakresu post´powania
poprawczego, oraz dla spraw karnych
w pierwszej i drugiej instancji, nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego;

3) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Apelacyj-
nego w Poznaniu:

a) OÊrodek Zamiejscowy Sàdu Okr´go-
wego w Poznaniu z siedzibà w Koni-
nie, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Kole, Koninie,
S∏upcy i Turku, dla rozpoznawanych
spraw cywilnych i rodzinnych
w pierwszej i drugiej instancji, z wy∏à-
czeniem spraw z zakresu post´powa-
nia poprawczego, dla spraw karnych
w pierwszej i drugiej instancji oraz
spraw z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych w pierwszej
i drugiej instancji, nale˝àcych do w∏a-
ÊciwoÊci sàdu okr´gowego,

b) OÊrodek Zamiejscowy Sàdu Okr´go-
wego w Poznaniu z siedzibà w Lesz-
nie, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Gostyniu, Ko-
Êcianie, Lesznie i Rawiczu, dla rozpo-
znawanych spraw cywilnych i rodzin-
nych w pierwszej instancji, nale˝àcych
do w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego,

c) OÊrodek Zamiejscowy Sàdu Okr´go-
wego w Poznaniu z siedzibà w Pile,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Chodzie˝y, Pile,
Trzciance, Wàgrowcu i Z∏otowie, dla

rozpoznawanych spraw cywilnych
i rodzinnych w pierwszej instancji, na-
le˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdu okr´go-
wego;

4) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Apelacyj-
nego w Rzeszowie — OÊrodek Zamiej-
scowy Sàdu Okr´gowego w KroÊnie
z siedzibà w PrzemyÊlu, obejmujàcy ob-
szar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w:
Jaros∏awiu, Lubaczowie, PrzemyÊlu
i Przeworsku, dla rozpoznawanych
spraw cywilnych i rodzinnych w pierw-
szej i drugiej instancji, z wy∏àczeniem
spraw z zakresu post´powania popraw-
czego, dla spraw karnych w pierwszej
i drugiej instancji oraz spraw z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
w pierwszej i drugiej instancji, nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego.

2. Ustala si´ siedziby, obszary w∏aÊciwoÊci
i rodzaje spraw rozpoznawanych w wy-
dzia∏ach zamiejscowych Sàdów Okr´go-
wych:

1) w Gliwicach — Wydzia∏ Zamiejscowy
z siedzibà w Wodzis∏awiu Âlàskim dla
rozpoznawanych w pierwszej i drugiej
instancji spraw karnych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Jastrz´-
biu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzi-
s∏awiu Âlàskim i ˚orach;

2) w ¸odzi:

a) Wydzia∏ Zamiejscowy z siedzibà
w Skierniewicach dla rozpoznawa-
nych w pierwszej i drugiej instancji
spraw cywilnych i rodzinnych, z wy∏à-
czeniem spraw z zakresu post´powa-
nia poprawczego, z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Brzezi-
nach, ¸owiczu, Rawie Mazowieckiej
i Skierniewicach,

b) Wydzia∏ Zamiejscowy z siedzibà
w Skierniewicach dla rozpoznawa-
nych w pierwszej i drugiej instancji
spraw karnych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Brzezinach,
¸owiczu, Rawie Mazowieckiej i Skier-
niewicach.”;

2) w § 8 w ust. 2:

a) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Sàd Rejonowy w S∏ubicach — dla miasta Ko-
strzyn n. Odrà oraz gmin: Górzyca, Rzepin
i S∏ubice,”,

b) w pkt 23 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) Sàd Rejonowy w Ostro∏´ce — dla miasta
Ostro∏´ka oraz gmin: Baranowo, Czarnia,
Czerwin, Goworowo, Kadzid∏o, Lelis, ¸yse,
Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuƒ i Troszyn,

b) Sàd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej —
dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin:
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Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Ma∏kinia
Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lu-
botyƒ, Szulborze Wielkie, Wàsewo i Zar´by
KoÊcielne,”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk


