
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 

Poz. 884 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 

Na podstawie art. 17 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 
poz. 1599, ze zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyj-
nych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1792 oraz 
z 2015 r. poz. 604) w § 5 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 17: 

a) lit. f i g otrzymują brzmienie: 

„f) Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających 
od przecięcia ul. Wojciechowskiej z zachodnią granicą administracyjną miasta, wzdłuż tej granicy 
w kierunku północnym do ul. Nałęczowskiej, wzdłuż ul. Nałęczowskiej do przecięcia z granicą admini-
stracyjną miasta, dalej tą granicą w kierunku północnym i wschodnim, przecinając ulice: Sławinkowską, 
Poligonową, Koncertową, Choiny i Al. Spółdzielczości Pracy, do linii kolejowej Lublin – Lubartów, 
a następnie w kierunku południowym do rzeki Bystrzycy, wzdłuż rzeki Bystrzycy włącznie w kierunku 
południowo-zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i Al. Tysiąclecia do Al. Unii Lubelskiej, wzdłuż 
Al. Unii Lubelskiej włącznie do skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi, środkiem Al. Zygmuntowskich 
do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego, środkiem Al. Józefa Piłsudskiego i środkiem ul. Lipowej 
do Ogrodu Saskiego, wschodnią granicą Ogrodu Saskiego do ul. Leszczyńskiego, środkiem ul. Lesz-
czyńskiego i środkiem ul. Lubomelskiej do skrzyżowania z Al. Solidarności, środkiem Al. Solidarności 
w kierunku zachodnim do skrzyżowania z Al. Władysława Sikorskiego, środkiem Al. Władysława Sikor-
skiego i środkiem Al. Kraśnickiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Wojciechowską 
i środkiem ul. Wojciechowskiej do jej przecięcia z zachodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin 
Jastków i Konopnica, 

g) Prokuraturę Rejonową w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia 
wschodniej granicy administracyjnej miasta z rzeką Bystrzycą, wzdłuż rzeki Bystrzycy w kierunku połu-
dniowym i zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i Al. Tysiąclecia, do skrzyżowania z Al. Unii Lubel-
skiej, wzdłuż Al. Unii Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną, wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Droga 
Męczenników Majdanka do wiaduktu przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wzdłuż linii kolejowej 
Warszawa – Lublin – Chełm w kierunku południowym i zachodnim do wiaduktu na rzece Bystrzycy, 
środkiem rzeki Bystrzycy w kierunku południowym do ul. Żeglarskiej, środkiem ul. Żeglarskiej wzdłuż 
wschodniej granicy Ogródków Działkowych „Dąbrowa” i granicy Lasu „Dąbrowa” do ul. Podleśnej, 
wzdłuż ul. Podleśnej włącznie, a następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miasta, przeci-

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. 

poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430. 
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nając ulice Abramowicką i Głuską, do przecięcia ze wschodnią granicą administracyjną miasta, a następ-
nie wzdłuż tej granicy, przecinając ulice: Wygodną, Zorza, Droga Męczenników Majdanka, Wincentego 
Witosa, Mełgiewską, Zadębie i Turystyczną do przecięcia rzeki Bystrzycy ze wschodnią granicą admini-
stracyjną miasta oraz gmin: Głusk, Ludwin, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów oraz Spiczyn,”, 

b) lit. n otrzymuje brzmienie: 

„n) Prokuraturę Rejonową w Świdniku dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Mełgiew, 
Piaski, Rybczewice, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie oraz Zakrzew,”; 

2) w pkt 45 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze dla miasta Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzań-
ski, Świdnica i Zabór,”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

Minister Sprawiedliwości: B. Budka 
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