
5) Sàd Rejonowy w Miastku — Wydzia∏ Ksiàg
Wieczystych — dla obszaru w∏aÊciwoÊci
tego Sàdu,

6) Sàd Rejonowy w S∏upsku — Wydzia∏ Ksiàg
Wieczystych — dla obszaru w∏aÊciwoÊci
tego Sàdu;”;

10) ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´go-
wego w Suwa∏kach:

1) Sàd Rejonowy w Augustowie — Wydzia∏
Ksiàg Wieczystych — dla obszaru w∏aÊci-
woÊci tego Sàdu,

2) Sàd Rejonowy w Grajewie — Wydzia∏
Ksiàg Wieczystych — dla obszaru w∏aÊci-
woÊci tego Sàdu,

3) Sàd Rejonowy w Sejnach — Wydzia∏ Ksiàg
Wieczystych — dla obszaru w∏aÊciwoÊci te-
go Sàdu,

4) Sàd Rejonowy w Suwa∏kach — Wydzia∏
Ksiàg Wieczystych — dla obszaru w∏aÊci-
woÊci tego Sàdu;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie utworzenia sà-
dów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w Sàdzie Okr´gowym w ¸odzi

— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw go-
spodarczych, obejmujàcy obszar w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w: Kaliszu, ̧ o-
dzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,”,

b) w pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw go-
spodarczych, obejmujàcego obszar w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w Koninie i Po-
znaniu, z wy∏àczeniem spraw z obszaru mia-
sta Poznania,”,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) w Sàdzie Okr´gowym w Rzeszowie

— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw go-
spodarczych, obejmujàcy obszar w∏a-
ÊciwoÊci tego Sàdu,”,

d) po pkt 21 dodaje si´ pkt 21a w brzmieniu:

„21a) w Sàdzie Okr´gowym w Tarnobrzegu

— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw go-
spodarczych, obejmujàcy obszar w∏a-
ÊciwoÊci tego Sàdu,”;

2) w § 3:

a) w ust. 10:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych: dla ¸odzi-ÂródmieÊcia
w ¸odzi z cz´Êci miasta w granicach usta-
lonych tradycyjnie dla dzielnicy Âródmie-
Êcie, dla ¸odzi-Widzewa w ¸odzi z gmin:
Andrespol, Brójce i Nowosolna, Sàdów
Rejonowych w: Kutnie, ¸´czycy, Pabiani-
cach i Zgierzu,”,

— w pkt 2 przecinek zast´puje si´ kropkà,

— uchyla si´ pkt 3,

b) w ust. 12:

— uchyla si´ pkt 1,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sàdzie Rejonowym w Poznaniu sàd
gospodarczy sk∏adajàcy si´ z trzech wy-
dzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, w których nazwiska
(nazwy) powodów zaczynajà si´ na li-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638 oraz z 2003 r. Nr 51,
poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219,
poz. 2167.



tery od A do L, z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Gnieênie, Gro-
dzisku Wielkopolskim, Nowym Tomy-
Êlu, Obornikach, Poznaniu, Szamotu-
∏ach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej,
Wolsztynie i WrzeÊni,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, w których nazwiska
(nazwy) powodów zaczynajà si´ na li-
tery od ¸ do ˚, z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Gnieênie, Gro-
dzisku Wielkopolskim, Nowym Tomy-
Êlu, Obornikach, Poznaniu, Szamotu-
∏ach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej,
Wolsztynie i WrzeÊni,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla spraw
upad∏oÊciowych i naprawczych z ob-
szaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w: Gnieênie, Grodzisku Wielkopolskim,
Nowym TomyÊlu, Obornikach, Pozna-
niu, Szamotu∏ach, Âremie, Ârodzie
Wielkopolskiej, Wolsztynie i WrzeÊni.”,

c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go we Wroc∏awiu tworzy si´ w Sàdzie Re-
jonowym dla Wroc∏awia-Fabrycznej we
Wroc∏awiu sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´
z czterech wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru cz´Êci miasta
Wroc∏awia w granicach ustalonych tra-
dycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Stare
Miasto,

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru cz´Êci miasta
Wroc∏awia w granicach ustalonych tra-
dycyjnie dla dzielnic Krzyki i Psie Pole,

3) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w okr´gu wroc∏aw-
skim, z wy∏àczeniem cz´Êci miasta Wro-
c∏awia w granicach ustalonych tradycyj-
nie dla dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie
Pole i Stare Miasto,

4) Wydzia∏u Gospodarczego — dla spraw
upad∏oÊciowych i naprawczych z ca∏ego
obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
we Wroc∏awiu.”;

3) w § 4:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w Sàdzie Rejonowym dla ¸odzi-Âródmie-
Êcia w ¸odzi — Wydzia∏ Gospodarczy — Re-
jestru Zastawów — do spraw rejestru zasta-
wów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych, nale˝àcych do okr´gów: kaliskiego,
∏ódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego,”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w Sàdzie Rejonowym w Poznaniu — Wydzia∏
Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do

spraw rejestru zastawów z obszaru w∏aÊciwo-
Êci Sàdów Rejonowych, nale˝àcych do okr´-
gów: gorzowskiego, koniƒskiego, poznaƒ-
skiego, szczeciƒskiego i zielonogórskiego,”;

4) w § 5:

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. w województwie pomorskim:

— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospo-
darczym w Gdaƒsku tworzy si´ dwa wy-
dzia∏y gospodarcze — Krajowego Reje-
stru Sàdowego — obejmujàce ∏àcznie
obszar województwa pomorskiego:

1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sàdowego — dla spraw
z cz´Êci województwa pomorskiego
obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Gdaƒsku, Kwidzynie,
Malborku, Starogardzie Gdaƒskim
i Tczewie z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Gdaƒsku,

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sàdowego — dla spraw
z cz´Êci województwa pomorskiego
obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w S∏upsku oraz Sàdów
Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Ko-
Êcierzynie, Sopocie i Wejherowie
z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´go-
wego w Gdaƒsku;”,

b) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. w województwie wielkopolskim:

— w Sàdzie Rejonowym — Sàdzie Gospo-
darczym w Poznaniu tworzy si´ dwa wy-
dzia∏y gospodarcze — Krajowego Reje-
stru Sàdowego — obejmujàce ∏àcznie
obszar województwa wielkopolskiego:

1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sàdowego — dla spraw
z cz´Êci województwa wielkopolskie-
go obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Gnieênie, Grodzi-
sku Wielkopolskim, Nowym TomyÊlu,
Obornikach, Poznaniu, Szamotu∏ach,
Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej,
Wolsztynie i WrzeÊni z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego w Poznaniu,

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sàdowego — dla spraw
z cz´Êci województwa wielkopolskie-
go obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Okr´gowych w Kaliszu i Koninie
oraz Sàdów Rejonowych w: Chodzie-
˝y, Gostyniu, KoÊcianie, Lesznie, Pile,
Rawiczu, Trzciance, Wàgrowcu i Z∏o-
towie z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Poznaniu;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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