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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 paêdziernika 2005 r.

w sprawie sposobu i trybu przej´cia toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych i administracyjnych
w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekazaniu do jednostek samorzàdu terytorialnego

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami
w podziale zadaƒ i kompetencji administracji tereno-
wej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb przej´cia
toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych i administracyj-
nych w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekazaniu jed-

nostkom samorzàdu terytorialnego na mocy przepi-
sów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ
i kompetencji administracji terenowej. 

§ 2. 1. Przej´cie spraw i dokumentów zwiàzanych
z toczàcymi si´ post´powaniami sàdowymi i admini-
stracyjnymi nast´puje na podstawie protoko∏u zdaw-
czo-odbiorczego, zwanego dalej „protoko∏em”.

2. Protokó∏ zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszcz´tych i nieza-
koƒczonych, w podziale na post´powania sàdowe
i administracyjne;

2) wykaz przekazywanych dokumentów zwiàzanych
z tymi sprawami.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

§ 3. 1. Protokó∏ dotyczàcy spraw przekazywanych
z dniem 1 stycznia 2006 r. sporzàdzany jest wed∏ug
stanu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., a protokó∏ dotyczà-
cy spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r.
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2007 r. — przez ko-
misj´ powo∏anà przez dyrektora generalnego urz´du
wojewódzkiego spoÊród przedstawicieli komórek or-
ganizacyjnych urz´du wojewódzkiego, które prowa-
dzà przekazywane do jednostek samorzàdu terytorial-
nego sprawy toczàce si´ w post´powaniu sàdowym
lub administracyjnym.

2. Przewodniczàcym komisji powo∏anej do sporzà-
dzenia protoko∏u wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
2005 r. jest pe∏nomocnik wyznaczony w trybie art. 46
ustawy, o której mowa w § 1.  

3. Przewodniczàcym komisji powo∏anej dla sporzà-
dzenia protoko∏u wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
2007 r. jest dyrektor generalny urz´du wojewódzkiego.

4. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
z których jeden pozostaje w urz´dzie wojewódzkim,
a drugi przekazywany jest odpowiednio do urz´du
marsza∏kowskiego lub w∏aÊciwego starostwa powia-
towego.

§ 4. 1. Protokó∏ podpisujà wojewoda oraz marsza-
∏ek województwa albo w∏aÊciwy starosta.

2. Przej´cie dokumentacji zwiàzanej z toczàcymi
si´ post´powaniami sàdowymi i administracyjnymi
nast´puje z dniem podpisania protoko∏u przez stron´
przekazujàcà i stron´ przejmujàcà.

§ 5. 1. Wojewoda najpóêniej do dnia 7 stycznia
2006 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczàcych si´ post´powaƒ sà-
dowych i administracyjnych w zakresie zadaƒ
podlegajàcych przekazaniu do w∏aÊciwych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego o nazwie organu
w∏aÊciwego od dnia 1 stycznia 2006 r.;

2) organy sàdowe, przed którymi toczà si´ post´po-
wania w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekaza-
niu do w∏aÊciwych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, o nazwie organu w∏aÊciwego do wyst´-
powania przed sàdem od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Wojewoda najpóêniej do dnia 7 stycznia 2008 r.
powiadomi:

1) strony i uczestników toczàcych si´ post´powaƒ sà-
dowych i administracyjnych w zakresie zadaƒ
podlegajàcych przekazaniu do w∏aÊciwych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego o nazwie organu
w∏aÊciwego od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) organy sàdowe, przed którymi toczà si´ post´po-
wania w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekaza-
niu do w∏aÊciwych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, o nazwie organu w∏aÊciwego do wyst´-
powania przed sàdem od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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