
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 maja 2022 r. 

Poz. 1102 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAWIEDLIW OŚCI  

z dnia 19 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych 

i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw 

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów 

właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1269, 1434 i 2216 oraz z 2022 r. poz. 582 i 667) w § 3 w pkt 18 lit. e i f otrzymują brzmienie: 

„e) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – dla części miasta Lublin w granicach prze-

biegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz 

do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej, ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Józefa 

Franczaka „Lalka” do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Ja-

błonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, 

Strzyżewice, Trawniki, Wólka i Wysokie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego 

i opiekuńczego, karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw 

rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych, 

f) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – dla części miasta Lublin poza obszarem w granicach przebiegają-

cych od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do 

skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej, ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Józefa 

Franczaka „Lalka” do granicy miasta Lublin z gminą Głusk oraz dla gmin Jastków i Konopnica oraz do rozpo-

znawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecz-

nych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym,”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 


