
Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sà-
dów rejonowych, które zak∏adajà i prowadzà ksi´gi
wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162,
poz. 1570 i Nr 208, poz. 2025) w § 2 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) § 1 pkt 4, 5, 7, 18 oraz 25, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 kwietnia 2004 r.;”;

2) po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) § 1 pkt 6, 9, 11, 14—16, 19, 21—23, 26 oraz 28,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2004 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 marca 2004 r. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 5 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyznaczenia sàdów rejonowych, które zak∏adajà i prowadzà 
ksi´gi wieczyste w systemie informatycznym

373
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia  26 lutego 2004 r.

o sprostowaniu b∏´du

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póên.
zm.1)) w rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w spra-

wie nale˝noÊci przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi Biu-
ra Ochrony Rzàdu w zwiàzku z otrzymaniem pierwsze-
go lokalu (Dz. U. Nr 20, poz. 189) w § 3 w ust. 2 zamiast
wyrazów „ , lub zameldowanie na pobyt sta∏y w loka-
lu” powinny byç wyrazy „oraz zameldowanie na po-
byt sta∏y w lokalu”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

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

z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 24 lutego 2004 r.

sygn. akt K 54/02

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Mazurkiewicz — przewodniczàcy,

Andrzej Màczyƒski — sprawozdawca,

Jerzy St´pieƒ,

Miros∏aw Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 24 lutego 2004 r., wniosku Komisji Krajowej
NSZZ „SolidarnoÊç” o zbadanie zgodnoÊci:


