
stu roÊlin, dodatkowe urz´dowe kontrole
oraz dzia∏ania t∏umiàce przebieg choroby nie
by∏y w tym czasie stosowane, 

— podczas urz´dowych kontroli roÊliny uznano
za wolne od Phytophthora ramorum Werres,
De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.,

b) wszystkie podatne na pora˝enie roÊliny w miej-
scu uprawy w czasie ponownej urz´dowej kon-
troli zosta∏y uznane za wolne od Phytophthora
ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp.
nov.

§ 9. Wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasien-
nictwa, w przypadku stwierdzenia wystàpienia Phyto-
phthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld
sp. nov na roÊlinach w miejscach innych ni˝ miejsca
produkcji, podejmuje dzia∏ania, o których mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy, majàce na celu zniszczenie te-
go organizmu. 

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 8 czerwca 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) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) w Sàdzie Okr´gowym w Kaliszu

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

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w Sàdzie Okr´gowym w ¸odzi

— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw go-
spodarczych, obejmujàcy obszar w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Okr´gowych w: ¸odzi,
Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,”;

2) w § 3 w ust. 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sàdzie Rejonowym w B´dzinie — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych z ob-
szaru w∏aÊciwoÊci tego Sàdu,”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w Sàdzie Rejonowym w Sosnowcu — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego Sàdu,”;

3) w § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. w województwie Êlàskim:

— w Sàdach Rejonowych — Sàdach Gospo-
darczych w: Bielsku-Bia∏ej, Cz´stochowie,
Gliwicach i Katowicach tworzy si´ wydzia-
∏y gospodarcze — Krajowego Rejestru Sà-
dowego obejmujàce ∏àcznie obszar woje-
wództwa Êlàskiego:

1) w Sàdzie Rejonowym w Bielsku-Bia∏ej —
Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Re-
jestru Sàdowego — dla spraw z cz´Êci
województwa Êlàskiego obj´tej obsza-
rem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Bielsku-Bia∏ej,

2) w Sàdzie Rejonowym w Cz´stochowie
— Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sàdowego — dla spraw z cz´Êci
województwa Êlàskiego obj´tej obsza-
rem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Cz´stochowie,

———————
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 i Nr 130, poz. 1376.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51,
poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219,
poz. 2167 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1330.



3) w Sàdzie Rejonowym w Gliwicach —
Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Re-
jestru Sàdowego — dla spraw z cz´Êci
województwa Êlàskiego obj´tej obsza-
rem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Gliwicach,

4) w Sàdzie Rejonowym w Katowicach —
Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Re-
jestru Sàdowego — dla spraw z cz´Êci
województwa Êlàskiego obj´tej obsza-

rem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Katowicach;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r., z wyjàtkiem przepisów § 1 pkt 2 i 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 r.

Minister SprawiedliwoÊci: M. Sadowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ania Komisji Heraldycznej

Na podstawie art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w spra-

wie powo∏ania Komisji Heraldycznej (Dz. U. Nr 6,
poz. 83, z 2001 r. Nr 134, poz. 1513 oraz z 2002 r.
Nr 166, poz. 1368) w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Grzegorz Latos — sekretarz,”;
2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Marek Makowski — cz∏onek,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce la-

boratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝-
szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), 

2) ustawà z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391),


