
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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci
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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
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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 4 marca 2003 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w zwiàzku z przedstawianiem w programach pu-
blicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, zwiàzków zawodowych i zwiàzków pracodawców

w w´z∏owych sprawach publicznych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101,
poz. 1114 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie
trybu post´powania w zwiàzku z przedstawianiem
w programach publicznej radiofonii i telewizji stano-
wisk partii politycznych, zwiàzków zawodowych

i zwiàzków pracodawców w w´z∏owych sprawach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 124, poz. 1360).

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

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
J. Braun
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 26 lutego 2003 r.

sygn. akt K 30/02

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Andrzej Màczyƒski — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa D´bowska-Romanowska — sprawozdawca,

Marian Grzybowski,

Wies∏aw Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa ¸´towska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Jerzy St´pieƒ,

Miros∏aw Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy, Sejmu
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 lu-
tego 2002 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
o zbadanie zgodnoÊci art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.
Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113,
poz. 984) z art. 2 i art. 170 Konstytucji RP oraz art. 5 Eu-
ropejskiej Karty Samorzàdu Terytorialnego, sporzàdzo-
nej w Strasburgu dnia 15 paêdziernika 1985 r. (Dz. U.
z 1994 r. Nr 124, poz. 607),


