
poznawania spraw okreÊlonych w art. 13
§ 2 ustawy,

3) w Sàdzie Rejonowym w Otwocku — Wy-
dzia∏ Grodzki — dla obszaru w∏aÊciwoÊci
tego Sàdu — do rozpoznawania spraw
okreÊlonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sàdzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi
w Warszawie — dwa wydzia∏y obejmujà-
ce obszar w∏aÊciwoÊci tego Sàdu:

a) Wydzia∏ Grodzki — do rozpoznawania
spraw okreÊlonych w art. 13 § 2 pkt 1
ustawy z obszaru cz´Êci miasta sto∏ecz-
nego Warszawy w granicach ustalo-
nych dla dzielnic: Bia∏o∏´ka, Praga-Pó∏-
noc i Targówek, 

b) Wydzia∏ Grodzki — do rozpoznawania
spraw okreÊlonych w art. 13 § 2 pkt 1
ustawy z obszaru cz´Êci miasta sto∏ecz-
nego Warszawy w granicach ustalo-
nych dla dzielnic: Praga-Po∏udnie,
Rembertów, Wawer i Weso∏a,

5) w Sàdzie Rejonowym w Wo∏ominie —
Wydzia∏ Grodzki — dla obszaru w∏aÊciwo-
Êci tego Sàdu — do rozpoznawania spraw
okreÊlonych w art. 13 § 2 ustawy;”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 13 kwietnia 2005 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, P∏ocku i Warszawa-Praga
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-
mowo, Bielany, Wola i ˚oliborz oraz gmin
Izabelin i ¸omianki,

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 i ¸omianki z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdu Rejonowego dla miasta sto-
∏ecznego Warszawy w Warszawie, a tak˝e
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

d) Wydzia∏u Gospodarczego-Odwo∏awcze-
go — do rozpoznawania w II instancji
spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-

———————
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, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

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, Nr 144,
poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799.



woÊci Sàdów Okr´gowych w: Ostro∏´ce,
P∏ocku, Warszawie i Warszawa-Praga
w Warszawie,”,

b) pkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a) w Sàdzie Okr´gowym w KroÊnie

— Wydzia∏ Gospodarczy — do spraw go-
spodarczych, obejmujàcy obszar w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Okr´gowych w Kro-
Ênie i PrzemyÊlu,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Z zastrze˝eniem przepisów ust. 2—19
w sàdach rejonowych majàcych siedziby
w miastach b´dàcych siedzibà sàdów
okr´gowych tworzy si´ sàdy gospodarcze
(wydzia∏y gospodarcze) do spraw gospo-
darczych oraz dla spraw upad∏oÊciowych
i naprawczych. Z zastrze˝eniem przepisów
ust. 2 sàd gospodarczy (wydzia∏ gospodar-
czy) obejmuje obszar w∏aÊciwoÊci sàdu
okr´gowego, w którego obszarze zosta∏
utworzony.

2. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Warszawie tworzy si´ w Sàdzie Rejo-
nowym dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie sàd gospodarczy sk∏adajàcy
si´ z czterech wydzia∏ów: 

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych, obejmujàcego obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Le-
gionowie, Nowym Dworze Mazowiec-
kim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi
w Warszawie i Wo∏ominie z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego Warsza-
wa-Praga w Warszawie oraz gmin´ ¸o-
mianki z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Re-
jonowego dla miasta sto∏ecznego War-
szawy w Warszawie z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdu Okr´gowego w Warszawie,

2) 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 z obsza-
ru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla
miasta sto∏ecznego Warszawy w War-
szawie,

3) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych obejmujàcego obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w:
Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie
i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
oraz cz´Êç miasta sto∏ecznego Warsza-
wy w granicach ustalonych dla dzielnic:
Ochota, Ursus i W∏ochy oraz gmin´ Iza-
belin z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejo-
nowego dla miasta sto∏ecznego Warsza-
wy w Warszawie,

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

3. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go Warszawa-Praga w Warszawie tworzy
si´ w Sàdzie Rejonowym dla Warszawy-
-Pragi w Warszawie — Wydzia∏ Gospodar-
czy dla spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego Warszawa-Praga w Warsza-
wie.

4. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Bia∏ymstoku tworzy si´ w Sàdzie Re-
jonowym w Bia∏ymstoku sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w okr´gu bia∏o-
stockim,

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

5. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Bydgoszczy tworzy si´ w Sàdzie Re-
jonowym w Bydgoszczy sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w okr´gu bydgo-
skim, z wy∏àczeniem miasta Bydgosz-
czy,

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru miasta Byd-
goszczy,

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

6. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Gdaƒsku tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Gdaƒsku — sàd
gospodarczy sk∏adajàcy si´ z trzech wy-
dzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych, obejmujàcego
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w: Gdaƒsku, z cz´Êci miasta
w granicach dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz
i Nowy Port, w Malborku i Starogar-
dzie Gdaƒskim,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych, obejmujàcego
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w: Gdaƒsku, z cz´Êci miasta
w granicach dzielnicy ÂródmieÊcie
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oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy
Górne, Pruszcz Gdaƒski, Przywidz,
Pszczó∏ki, Suchy Dàb i Tràbki Wielkie,
w Kwidzynie i Tczewie,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Gdaƒsku,

2) w Sàdzie Rejonowym w Gdyni — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w: Gdyni, Kartuzach, KoÊcie-
rzynie, Sopocie i Wejherowie.

7. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Gliwicach tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Gliwicach —
sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´ z dwóch
wydzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych, obejmujàcego
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w Gliwicach i Tarnowskich Gó-
rach,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Gliwicach,

2) w Sàdzie Rejonowym w Rybniku — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w Raciborzu i Rybniku,

3) w Sàdzie Rejonowym w Zabrzu — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w Rudzie Âlàskiej i Zabrzu,

4) w Sàdzie Rejonowym w ˚orach — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w: Jastrz´biu-Zdroju, Wodzi-
s∏awiu Âlàskim i ˚orach.

8. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Jeleniej Górze tworzy si´ w Sàdzie
Rejonowym w Jeleniej Górze sàd gospo-
darczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w okr´gu jelenio-
górskim,

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

9. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Katowicach tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w B´dzinie — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego Sàdu,

2) w Sàdzie Rejonowym w Bytomiu — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego Sàdu,

3) w Sàdzie Rejonowym w Chorzowie —
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego
Sàdu,

4) w Sàdzie Rejonowym w Dàbrowie Gór-
niczej — Wydzia∏ Gospodarczy do
spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w Dàbrowie
Górniczej i Jaworznie,

5) w Sàdzie Rejonowym w Katowicach —
sàd gospodarczy sk∏adajàcy si´ z trzech
wydzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych z obszaru mia-
sta Katowice,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdu Rejonowego w Mys∏o-
wicach oraz miasta Siemianowice
Âlàskie z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego w Katowicach,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Katowicach,

6) w Sàdzie Rejonowym w Sosnowcu —
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego
Sàdu,

7) w Sàdzie Rejonowym w Tychach — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w: Miko∏owie, Pszczynie i Ty-
chach.

10. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Koszalinie tworzy si´ w Sàdzie Rejo-
nowym w Koszalinie sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z dwóch wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
dów 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.

11. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Krakowie tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Chrzanowie —
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Chrzanowie, Miechowie
i Olkuszu,

2) w Sàdzie Rejonowym dla Krakowa-
-ÂródmieÊcia w Krakowie sàd gospo-
darczy sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia-
∏ów:

Dziennik Ustaw Nr 63 — 4216 — Poz. 562



a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych z cz´Êci miasta
Krakowa w granicach ustalonych tra-
dycyjnie dla dzielnic Krowodrza
i ÂródmieÊcie,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych dla Kra-
kowa-Krowodrzy w Krakowie, z wy∏à-
czeniem cz´Êci miasta w granicach
ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy
Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie, dla Krakowa-Âródmie-
Êcia w Krakowie, z wy∏àczeniem cz´-
Êci miasta w granicach ustalonych
tradycyjnie dla dzielnicy Âródmie-
Êcie, w MyÊlenicach i w Wieliczce,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Krakowie,

3) w Sàdzie Rejonowym w Wadowicach —
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: OÊwi´cimiu, Suchej Be-
skidzkiej i Wadowicach.

12. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Lublinie tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Bia∏ej Podla-
skiej — Wydzia∏ Gospodarczy do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w Bia∏ej Podlaskiej
i Radzyniu Podlaskim,

2) w Sàdzie Rejonowym w Che∏mie — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w Che∏mie i W∏odawie,

3) w Sàdzie Rejonowym w Lublinie — sàd
gospodarczy sk∏adajàcy si´ z dwóch wy-
dzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych, obejmujàcego
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w: KraÊniku, Lubartowie, Lubli-
nie, ¸ukowie, Opolu Lubelskim, Pu∏a-
wach i Rykach,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w Lublinie.

13. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w ¸odzi tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym dla ¸odzi-Âród-
mieÊcia w ¸odzi — sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych: dla ¸o-

dzi-ÂródmieÊcia w ¸odzi z cz´Êci mia-
sta w granicach ustalonych tradycyj-
nie dla dzielnicy ÂródmieÊcie, dla ¸o-
dzi-Widzewa w ¸odzi z gmin: Andre-
spol, Brójce i Nowosolna, Sàdów Re-
jonowych w: Kutnie, ¸´czycy, Pabia-
nicach i Zgierzu,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych: dla ¸o-
dzi-ÂródmieÊcia w ¸odzi z cz´Êci mia-
sta w granicach ustalonych tradycyj-
nie dla dzielnic Ba∏uty i Polesie oraz
dla ¸odzi-Widzewa w ¸odzi z cz´Êci
miasta w granicach ustalonych trady-
cyjnie dla dzielnic Górna i Widzew,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdu Okr´gowego w ¸odzi,

2) w Sàdzie Rejonowym w Skierniewicach
— Wydzia∏ Gospodarczy do spraw go-
spodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Brzezinach, ¸owi-
czu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewi-
cach.

14. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w P∏ocku tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Ciechanowie —
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Ciechanowie, M∏awie
i P∏oƒsku,

2) w Sàdzie Rejonowym w P∏ocku — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w: Gostyninie, P∏ocku, Sierp-
cu, Sochaczewie i ˚yrardowie oraz dla
spraw upad∏oÊciowych i naprawczych
z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w P∏ocku.

15. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Poznaniu tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Lesznie — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych oraz dla spraw upad∏oÊciowych
i naprawczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Gostyniu, Ko-
Êcianie, Lesznie i Rawiczu,

2) w Sàdzie Rejonowym w Pile — Wydzia∏
Gospodarczy do spraw gospodarczych
oraz dla spraw upad∏oÊciowych i na-
prawczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Chodzie˝y, Pile,
Trzciance, Wàgrowcu i Z∏otowie,

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

a) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych, w których na-
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zwiska (nazwy) powodów zaczynajà
si´ na litery od A do L, z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w:
Gnieênie, Grodzisku Wielkopolskim,
Nowym TomyÊlu, Obornikach, Po-
znaniu, Szamotu∏ach, Âremie, Âro-
dzie Wielkopolskiej, Wolsztynie
i WrzeÊni,

b) Wydzia∏u Gospodarczego — do
spraw gospodarczych, w których na-
zwiska (nazwy) powodów zaczynajà
si´ na litery od ¸ do ˚, z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w:
Gnieênie, Grodzisku Wielkopolskim,
Nowym TomyÊlu, Obornikach, Po-
znaniu, Szamotu∏ach, Âremie, Âro-
dzie Wielkopolskiej, Wolsztynie
i WrzeÊni,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla
spraw upad∏oÊciowych i napraw-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Gnieênie, Grodzisku
Wielkopolskim, Nowym TomyÊlu,
Obornikach, Poznaniu, Szamotu∏ach,
Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej,
Wolsztynie i WrzeÊni.

16. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Szczecinie tworzy si´ w Sàdzie Rejo-
nowym w Szczecinie sàd gospodarczy
sk∏adajàcy si´ z trzech wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru miasta Szcze-
cina,

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w okr´gu szczeciƒ-
skim, z wy∏àczeniem miasta Szczecina,

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

17. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Âwidnicy tworzy si´:

1) w Sàdzie Rejonowym w Dzier˝oniowie
— Wydzia∏ Gospodarczy do spraw go-
spodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Dzier˝oniowie,
K∏odzku, Âwidnicy i Zàbkowicach Âlà-
skich,

2) w Sàdzie Rejonowym w Wa∏brzychu —
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospo-
darczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego w Wa∏brzychu oraz dla
spraw upad∏oÊciowych i naprawczych
z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Âwidnicy.

18. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowe-
go w Toruniu tworzy si´ w Sàdzie Rejono-
wym w Toruniu sàd gospodarczy sk∏adajà-
cy si´ z dwóch wydzia∏ów:

1) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w okr´gu toruƒ-
skim,

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

19. 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 cz´Êci miasta Wroc∏a-
wia w granicach ustalonych tradycyjnie
dla dzielnic Fabryczna i Stare Miasto,

2) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw
gospodarczych z cz´Êci miasta Wroc∏a-
wia w granicach ustalonych tradycyjnie
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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sàdzie Rejonowym dla miasta sto∏eczne-
go Warszawy w Warszawie — Wydzia∏ Go-
spodarczy — Rejestru Zastawów — do
spraw rejestru zastawów z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych, nale˝àcych do
okr´gów: ostro∏´ckiego, p∏ockiego, war-
szawskiego i warszawsko-praskiego,”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w Sàdzie Rejonowym w Rzeszowie — Wy-
dzia∏ Gospodarczy — Rejestru Zastawów —
do spraw rejestru zastawów z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych, nale˝àcych
do okr´gów: kroÊnieƒskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego,”;

4) w § 5 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci województwa
mazowieckiego obj´tej obszarem w∏aÊciwoÊci
Sàdów Okr´gowych w: Ostro∏´ce, P∏ocku, Rado-
miu i Siedlcach oraz gmin: Góra Kalwaria, Kon-
stancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Pra˝-
mów z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i gmin
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 lutego 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wype∏niania
oraz katalogów rodzajów przest´pstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie
Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wype∏niania
oraz katalogów rodzajów przest´pstw, cech rysopiso-
wych i znaków szczególnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1016

i Nr 238, poz. 2024, z 2003 r. Nr 30, poz. 252 oraz
z 2004 r. Nr 280, poz. 2770) za∏àcznik nr 6 otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 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 — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19,
poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380 oraz z 2004 r. Nr 179, poz. 1842.

Izabelin i ¸omianki z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie oraz Sàdów Rejonowych w Gro-
dzisku Mazowieckim i Pruszkowie z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Warszawie,
a tak˝e Sàdów Rejonowych w: Legionowie, No-
wym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wo∏omi-

nie z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
Warszawa-Praga w Warszawie;”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas


