
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 lipca 2018 r. 

Poz. 1353 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 4 lipca 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania 
niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich 

z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym 

rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych (Dz. U. poz. 1349), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 12 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpozna-

wania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych (Dz. U. poz. 1565). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom 

rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości 

innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1565), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 



  

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1353 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 4 lipca 2018 r. (poz. 1353) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości 
wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 

Na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Następującym sądom rejonowym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńcze-

go, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od 

środków odurzających i psychotropowych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych: 

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku – Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku, z ob- 

szaru właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach – Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód w Katowicach, 

z obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach; 

3) (uchylony).
2)

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
3)

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000 i 1045. 
2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania 

niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów  

właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1565), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie 

sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 1508, 

z 2003 r. poz. 386, 1056, 2164, 2186 i 2187, z 2004 r. poz. 1326, 1563 i 2798, z 2005 r. poz. 557, 945 i 1639, z 2006 r. poz. 1755, 

z 2007 r. poz. 335, 1084, 1161, 1249 i 1794, z 2008 r. poz. 334 i 1581, z 2009 r. poz. 853, 1729 i 1787, z 2010 r. poz. 894, 1640 

i 1641 oraz z 2011 r. poz. 304). 




