
nych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów
i Wilanów oraz gmin: Góra Kalwaria,
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Pia-
seczno i Pra˝mów,

d) Sàd Rejonowy dla miasta sto∏ecznego
Warszawy w Warszawie — dla cz´Êci
miasta sto∏ecznego Warszawy w grani-
cach ustalonych dla dzielnic: Bemo-
wo, Bielany, Ochota, Ursus, W∏ochy,
Wola i ˚oliborz oraz gmin Izabelin i ¸o-
mianki,

e) Sàd Rejonowy dla Warszawy-Âródmie-
Êcia w Warszawie — dla cz´Êci mia-
sta sto∏ecznego Warszawy w grani-
cach ustalonych dla dzielnicy Âródmie-
Êcie;”,

f) po pkt 37 dodaje si´ pkt 37a w brzmieniu:

„37a) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sàd Rejonowy w Legionowie — dla
miasta Legionowo oraz gmin: Jab∏on-
na, Niepor´t, Serock i Wieliszew,

b) Sàd Rejonowy w Nowym Dworze Ma-
zowieckim — dla miasta Nowy Dwór
Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Le-
oncin, Pomiechówek i Zakroczym,

c) Sàd Rejonowy w Otwocku — dla miast
Józefów i Otwock oraz gmin: Celesty-
nów, Karczew, Ko∏biel i Wiàzowna,

d) Sàd Rejonowy dla Warszawy-Pragi
w Warszawie — dla cz´Êci miasta sto-
∏ecznego Warszawy w granicach usta-
lonych dla dzielnic: Bia∏o∏´ka, Praga-
-Po∏udnie, Praga-Pó∏noc, Rembertów,
Targówek, Wawer i Weso∏a,

e) Sàd Rejonowy w Wo∏ominie — dla
miast: Koby∏ka, Marki, Zàbki i Zielonka
oraz gmin: Dàbrówka, Jadów, Klem-
bów, PoÊwi´tne, Radzymin, Strachów-
ka, T∏uszcz i Wo∏omin;”,

g) w pkt 40 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sàd Rejonowy w Bi∏goraju — dla miasta Bi∏-
goraj oraz gmin: Aleksandrów, Bi∏goraj,
Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Ksi´˝pol,
¸ukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród,
Tereszpol i Turobin,”.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r., z wyjàtkiem przepisów § 1, § 2 pkt 1,
pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. e i f, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 maja 2005 r.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 grudnia 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sàdzie Okr´gowym w Warszawie — sàd
gospodarczy sk∏adajàcy si´ z czterech wy-
dzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, obejmujàcego obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Okr´gowych
w Ostro∏´ce i P∏ocku oraz Sàdów Rejono-
wych w: Legionowie, Nowym Dworze
Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-
-Pragi w Warszawie i Wo∏ominie z obsza-
ru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Warszawie,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, obejmujàcego obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla War-
szawy-Mokotowa w Warszawie oraz Sà-
du Rejonowego dla miasta sto∏ecznego
Warszawy w Warszawie, z wy∏àczeniem
cz´Êci miasta sto∏ecznego Warszawy
w granicach ustalonych dla dzielnic: Be-

———————
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, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185,
poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

.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 i Nr 144, poz. 1527.



mowo, Bielany, Wola i ˚oliborz oraz gmi-
ny Izabelin, 

c) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, obejmujàcego obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla War-
szawy-ÂródmieÊcia w Warszawie oraz
cz´Êç miasta sto∏ecznego Warszawy
w granicach ustalonych dla dzielnic: Be-
mowo, Bielany, Wola i ˚oliborz oraz gmi-
ny Izabelin z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego dla miasta sto∏ecznego War-
szawy w Warszawie, a tak˝e obszar w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Grodzi-
sku Mazowieckim i Pruszkowie,

d) Wydzia∏u Gospodarczego-Odwo∏awcze-
go — do rozpoznawania w II instancji
spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w: Ostro∏´ce,
P∏ocku i Warszawie,”,

b) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) w Sàdzie Okr´gowym w Elblàgu

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

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w Sàdzie Okr´gowym w Gdaƒsku

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

d) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) w Sàdzie Okr´gowym w Gorzowie Wielko-

polskim
— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw go-

spodarczych, obejmujàcy obszar w∏a-
ÊciwoÊci tego Sàdu,”,

e) pkt 11 i 12 otrzymujà brzmienie:
„11) w Sàdzie Okr´gowym w Koszalinie

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

12) w Sàdzie Okr´gowym w Krakowie — sàd
gospodarczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wy-
dzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, obejmujàcego obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Okr´gowych w Kra-
kowie i Nowym Sàczu,

b) Wydzia∏u Gospodarczego-Odwo∏awcze-
go — do rozpoznawania w II instancji
spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Okr´gowych w Krakowie
i Nowym Sàczu,”,

f) po pkt 19 dodaje si´ pkt 19a w brzmieniu:

„19a) w Sàdzie Okr´gowym w S∏upsku

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

g) po pkt 21a dodaje si´ pkt 21b w brzmieniu:

„21b) w Sàdzie Okr´gowym w Tarnowie

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

h) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) w Sàdzie Okr´gowym w Zielonej Górze

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

2) w § 3 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Koszalinie tworzy si´ w Sàdzie Rejonowym
w Koszalinie sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´
z dwóch wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw go-
spodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w okr´gu koszaliƒskim,

2) Wydzia∏u Gospodarczego — dla spraw
upad∏oÊciowych i naprawczych z ca∏ego
obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Koszalinie.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece

(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z póên. zm.1)), a tak-
˝e art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169,

poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.


