DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r.
Poz. 1417
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 17 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599
i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297, z późn. zm.1))
w § 5 w pkt 17 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. g otrzymuje brzmienie:
„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 południowym i zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i Al. Tysiąclecia, do skrzyżowania z Al. Unii Lubelskiej, 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, przecinając ulice: Abramowicką i Głuską, do przecięcia ze wschodnią granicą administracyjną miasta, a następnie wzdłuż tej granicy,
przecinając ulice: Wygodną, Zorza, Droga Męczenników Majdanka, Wincentego Witosa, Mełgiewską,
Zadębie i Turystyczną do przecięcia rzeki Bystrzycy ze wschodnią granicą administracyjną miasta oraz
gmin: Jastków, Konopnica, Łęczna, Milejów, Niemce, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Głusk i Wólka z wyłączeniem części obejmującej Port Lotniczy Lublin wraz z jego infrastrukturą,”;
2) lit. n otrzymuje brzmienie:
„n) Prokuraturę Rejonową w Świdniku dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Strzyżewice, Trawniki, Wysokie, Zakrzew i części gminy Wólka obejmującej
obszar Portu Lotniczego Lublin wraz z jego infrastrukturą,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 780 i Nr 255, poz. 1717 oraz z 2011 r. Nr 42,
poz. 218 i 219 i Nr 109, poz. 634.

