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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie sposobu ustalania zasi´gu terytorialnego przejÊç granicznych

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania za-
si´gu terytorialnego przejÊç granicznych, podmioty
w∏aÊciwe w tych sprawach oraz szczegó∏owe obo-
wiàzki podmiotów uczestniczàcych w prowadzeniu
komunikacji mi´dzynarodowej wobec organów dzia-
∏ajàcych w przejÊciach granicznych.

Rozdzia∏ 2

Sposób ustalania zasi´gu terytorialnego przejÊç gra-
nicznych oraz podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach

§ 2. 1. Zasi´g terytorialny kolejowego przejÊcia
granicznego obejmuje: rejony kontroli granicznej po-
ciàgów na stacji granicznej, w których dokonuje si´
kontroli granicznej osób, towarów i pociàgów, oraz
odcinek torów kolejowych mi´dzy tymi miejscami
a granicà paƒstwowà.

2. Rejony kontroli granicznej pociàgów na stacji
granicznej oraz na wyznaczonych odcinkach kolejo-
wych przed granicà paƒstwowà ustala w∏aÊciwy miej-

scowo wojewoda w porozumieniu z naczelnym dyrek-
torem w∏aÊciwego oddzia∏u regionalnego Polskich
Kolei Paƒstwowych Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
w∏aÊciwym komendantem oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
a w przypadku gdy w przejÊciu tym wykonywane sà
czynnoÊci w ramach dozoru celnego — tak˝e z w∏aÊci-
wym dyrektorem izby celnej.

§ 3. 1. Zasi´g terytorialny sta∏ego lotniczego przej-
Êcia granicznego obejmuje strefy lotniska, w których
dokonuje si´ kontroli granicznej osób, towarów i stat-
ków powietrznych.

2. Obszar stref, o których mowa w ust. 1, ustala w∏a-
Êciwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarzà-
dzajàcym lotniskiem oraz w∏aÊciwym komendantem
oddzia∏u Stra˝y Granicznej, a w przypadku gdy w przej-
Êciu tym wykonywane sà czynnoÊci w ramach dozoru
celnego — tak˝e z w∏aÊciwym dyrektorem izby celnej.

§ 4. 1. Zasi´g terytorialny drogowego przejÊcia
granicznego obejmuje rejony przygraniczne, na któ-
rych odcinki drogowe przecinajà granic´ paƒstwowà,
gdzie dokonuje si´ kontroli granicznej osób, towarów
i pojazdów drogowych.

2. Zasi´g terytorialny drogowego przejÊcia gra-
nicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala w∏aÊciwy
miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarzàdcà dro-
gi doprowadzajàcej ruch do przejÊcia granicznego
oraz w∏aÊciwym komendantem oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, a w przypadku gdy w przejÊciu tym wykony-
wane sà czynnoÊci w ramach dozoru celnego — tak˝e
z w∏aÊciwym dyrektorem izby celnej.

§ 5. 1. Zasi´g terytorialny morskiego przejÊcia gra-
nicznego obejmuje rejony w portach i przystaniach,

———————
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w których dokonuje si´ kontroli granicznej osób, to-
warów i statków oraz przewo˝onych nimi Êrodków
transportu albo gdzie odbywa si´ wy∏adunek lub za∏a-
dunek towarów na statki bàdê przep∏yw lub postój
tych statków.

2. Zasi´g terytorialny morskiego przejÊcia granicz-
nego, o którym mowa w ust. 1, ustala w∏aÊciwy miej-
scowo wojewoda w porozumieniu z w∏aÊciwym dy-
rektorem urz´du morskiego i w∏aÊciwym komendan-
tem oddzia∏u Stra˝y Granicznej oraz w∏aÊciwym dy-
rektorem izby celnej.

§ 6. 1. Zasi´g terytorialny rzecznego przejÊcia gra-
nicznego obejmuje rejony nadbrze˝y, przystani lub
miejsca postoju statków, w których dokonuje si´ kon-
troli granicznej osób, towarów i statków.

2. Zasi´g terytorialny rzecznego przejÊcia granicz-
nego, o którym mowa w ust. 1, ustala w∏aÊciwy miej-
scowo wojewoda w porozumieniu z dyrektorem okr´-
gowej dyrekcji gospodarki wodnej oraz w∏aÊciwym
komendantem oddzia∏u Stra˝y Granicznej, a w przy-
padku gdy w przejÊciu tym wykonywane sà czynnoÊci
w ramach dozoru celnego — tak˝e z w∏aÊciwym dyrek-
torem izby celnej.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe obowiàzki podmiotów uczestniczàcych
w prowadzeniu komunikacji mi´dzynarodowej 

wobec organów dzia∏ajàcych w przejÊciach 
granicznych

§ 7. Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicz-
nej, o której mowa w § 2 ust. 1, lub upowa˝niony przez
niego pracownik tej stacji jest obowiàzany informo-
waç w∏aÊciwego komendanta placówki Stra˝y Gra-
nicznej, a w przypadku gdy w przejÊciu kolejowym wy-
konywane sà czynnoÊci w ramach dozoru celnego
oraz kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej
— równie˝ w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej,
weterynaryjnej i fitosanitarnej, o:
1) planowanym przybyciu, opóênieniu lub odwo∏a-

niu pociàgu majàcego przekroczyç granic´ paƒ-
stwowà — niezw∏ocznie po otrzymaniu odpowied-
niego zawiadomienia;

2) przybyciu na granic´ paƒstwowà dodatkowego
pociàgu pasa˝erskiego — najpóêniej na 8 godzin
przed jego przybyciem, lub dodatkowego pociàgu
towarowego — najpóêniej na dwie godziny przed
jego przybyciem.

§ 8. 1. Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicz-
nej, niezale˝nie od wymaganych zezwoleƒ innych orga-
nów, nie mo˝e bez zezwolenia funkcjonariusza Stra˝y
Granicznej pe∏niàcego s∏u˝b´ w tym przejÊciu dopuÊciç
do zmiany miejsca postoju pociàgu podstawionego
i zg∏oszonego do kontroli granicznej w kolejowym
przejÊciu granicznym, jak te˝ na odcinku mi´dzy rejo-
nem kontroli granicznej pociàgów na stacji granicznej,
o której mowa w § 2 ust. 1, a granicà paƒstwowà.

2. Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej
mo˝e dokonaç zmiany miejsca postoju pociàgu oraz
dokonaç zatrzymania pociàgu, z wy∏àczeniem obo-
wiàzku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,

w przypadku wystàpienia sytuacji zwiàzanych z kl´skà
˝ywio∏owà, bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia lub
zdrowia osób znajdujàcych si´ w pociàgu lub w tery-
torialnym zasi´gu przejÊcia granicznego.

3. O zmianie miejsca postoju pociàgu oraz awaryj-
nym zatrzymaniu pociàgu na odcinku, o których mo-
wa w ust. 1, naczelnik sekcji eksploatacji na stacji gra-
nicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, lub upowa˝niony
przez niego pracownik tej stacji obowiàzany jest nie-
zw∏ocznie zawiadomiç w∏aÊciwego komendanta pla-
cówki Stra˝y Granicznej, a w przypadku gdy w przej-
Êciu tym wykonywane sà czynnoÊci w ramach dozoru
celnego — tak˝e w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go, oraz zapewniç, aby pasa˝erowie nie wsiadali i nie
wysiadali z pociàgu do chwili przybycia funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej pe∏niàcych s∏u˝b´ w przejÊciu
granicznym lub rozpocz´cia kontynuowania jazdy,
z wyjàtkiem przypadków, w których zaistnia∏o zagro˝e-
nie ˝ycia lub zdrowia ludzkiego.

§ 9. 1. Zarzàd, kapitanat lub bosmanat portu jest
obowiàzany poinformowaç komendanta placówki
Stra˝y Granicznej oraz naczelnika urz´du celnego,
a w przypadku gdy w przejÊciu morskim wykonywane
sà czynnoÊci w ramach kontroli sanitarnej, weteryna-
ryjnej i fitosanitarnej — równie˝ w∏aÊciwego kierowni-
ka placówki granicznej kontroli sanitarnej, weteryna-
ryjnej i fitosanitarnej, o:
1) ka˝dorazowym planowanym zawini´ciu do pol-

skiego portu statku z zagranicy oraz o zamierzo-
nym wyp∏yni´ciu za granic´ statku przebywajàce-
go w polskim porcie — najpóêniej na dwie godzi-
ny przed zawini´ciem lub wyp∏yni´ciem;

2) zamierzonej zmianie dotychczasowego miejsca
postoju w porcie statku — niezw∏ocznie po po-
wzi´ciu takiej wiadomoÊci.

2. Kapitan statku zg∏oszonego do kontroli granicz-
nej w przejÊciu morskim jest obowiàzany przedstawiç
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej pe∏niàcemu s∏u˝-
b´ w tym przejÊciu dokumenty pasa˝erów i za∏ogi oraz
dokumenty statku, udost´pniç do kontroli pomiesz-
czenia oraz udzieliç niezb´dnej pomocy w przeprowa-
dzeniu kontroli granicznej.

§ 10. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem jest obowiàzany
poinformowaç komendanta placówki Stra˝y Granicz-
nej oraz naczelnika urz´du celnego, a w przypadku
gdy w przejÊciu lotniczym wykonywane sà czynnoÊci
w ramach kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosa-
nitarnej — równie˝ w∏aÊciwego kierownika placówki
granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosa-
nitarnej o planowanym przylocie, odlocie, opóênieniu
lub odwo∏aniu samolotu startujàcego z lotniska.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sà przeka-
zywane w formie rozk∏adu dobowego, w dniu poprze-
dzajàcym, a w przypadkach dotyczàcych odwo∏aƒ rej-
sów, ich opóênieƒ lub rejsów dodatkowych, w formie
uzgodnionej przez zarzàdzajàcego lotniskiem z orga-
nami wymienionymi w ust. 1, z wyprzedzeniem umo˝-
liwiajàcym przygotowanie s∏u˝b do kontroli i odprawy
granicznej.

§ 11. Dowódca jednostki wojskowej, dowódca
okr´tu wojennego lub zespo∏u okr´tów oraz dowódca
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wojskowego statku powietrznego sà obowiàzani za-
wiadomiç z 24-godzinnym wyprzedzeniem najbli˝sze-
go komendanta placówki Stra˝y Granicznej, naczelni-
ka urz´du celnego oraz kierownika placówki granicz-
nej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej
o przybyciu z zagranicy lub zamierzonym przekrocze-
niu granicy paƒstwowej przez osoby nienale˝àce do
za∏ogi lub przesy∏ki w celu poddania tych osób, statku
lub ∏adunku kontroli.

§ 12. Przepisy § 11 stosuje si´ równie˝ do okr´tów
wojennych i wojskowych statków powietrznych
paƒstw obcych. W tym przypadku obowiàzek okreÊlo-
ny w § 11 spoczywa na dowódcy polskiej jednostki
wojskowej, na której terenie znajduje si´ okr´t wojen-
ny lub wojskowy statek powietrzny.

§ 13. Podmioty okreÊlone w § 9—11 sà zobowiàza-
ne do zapewnienia funkcjonariuszom i pracownikom
placówki Stra˝y Granicznej, urz´du celnego oraz pla-
cówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej
i fitosanitarnej dojazdu i powrotu do miejsca dokony-

wania kontroli, je˝eli miejsce to znajduje si´ poza za-
si´giem terytorialnym przejÊcia granicznego.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2006 r.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 5 grudnia
1991 r. w sprawie zasi´gu terytorialnego przejÊç granicz-
nych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy
paƒstwowej (Dz. U. Nr 117, poz. 510, z 2001 r. Nr 106,
poz. 1164 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 490), które utraci∏o
moc obowiàzujàcà z dniem 24 grudnia 2006 r. na podsta-
wie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 90, poz. 757).


