
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. 

Poz. 604 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 16 kwietnia 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) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Białym-
stoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Łodzi, 
Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu;”, 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych 
w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie;”; 

2) w § 3: 

a) w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu: 

„ca) Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Ostrołęce, 
Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,”, 

b) w pkt 6 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu: 

„ca) Prokuraturę Okręgową w Płocku – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Ciechano-
wie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,”, 

c) w pkt 10 uchyla się lit. a oraz b; 

3) w § 5 w pkt 14: 

a) lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach 
ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin: 
Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,”, 

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

z 2014 r. poz. 504. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430. 
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b) lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) Prokuraturę Rejonową w Miechowie dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, 
Racławice, Słaboszów i Słomniki,”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2015 r. 

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk 




