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Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Tworzy si´ nast´pujàce oddzia∏y Stra˝y Gra-
nicznej:

1) Bieszczadzki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia gen.
bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibà w Prze-
myÊlu, obejmujàcy województwo podkarpackie,

2) Karpacki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia 1 Pu∏ku
Strzelców Podhalaƒskich z siedzibà w Nowym Sà-
czu, obejmujàcy:
a) województwo ma∏opolskie, wchodzàce w sk∏ad

województwa Êlàskiego: powiat ˝ywiecki i z po-
wiatu cieszyƒskiego cz´Êç obszaru gminy Isteb-
na na po∏udnie od linii prostej biegnàcej od zna-
ku granicznego I/201 na granicy paƒstwowej
Rzeczypospolitej Polskiej z Republikà S∏owackà
do mostu na potoku Czadeczka z wy∏àczeniem
tego mostu, prawym brzegiem potoku Czadecz-
ka do zetkni´cia si´ granicy miejscowoÊci Jawo-
rzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicà miej-
scowoÊci Koniaków oraz Istebna do granicy
gmin Istebna i Milówka,

b) województwo Êwi´tokrzyskie — w zakresie lotni-
czych przejÊç granicznych okreÊlonych w przepi-
sach odr´bnych,

3) Lubuski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà w Kro-
Ênie Odrzaƒskim, obejmujàcy:
a) województwo lubuskie,
b) województwo wielkopolskie — w zakresie lotni-

czych przejÊç granicznych okreÊlonych w przepi-
sach odr´bnych,

4) ¸u˝ycki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà w Lu-
baniu, obejmujàcy wchodzàce w sk∏ad wojewódz-
twa dolnoÊlàskiego powiaty: boles∏awiecki, gó-
rowski, g∏ogowski, jaworski, jeleniogórski, kamien-
nogórski, legnicki, lubaƒski, lubiƒski, lwówecki, po-
lkowicki, wo∏owski, zgorzelecki, z∏otoryjski oraz
miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legni-
ca,

5) Morski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà
w Gdaƒsku, obejmujàcy:
a) województwo pomorskie, wchodzàce w sk∏ad

województwa zachodniopomorskiego powiaty:

bia∏ogardzki, gryficki, kamieƒski, ko∏obrzeski,
koszaliƒski, s∏awieƒski, miasto na prawach po-
wiatu Koszalin i polskie obszary morskie okre-
Êlone w odr´bnych przepisach z wy∏àczeniem
morskich wód wewn´trznych, o których mowa
w pkt 8,

b) województwo kujawsko-pomorskie — w zakre-
sie lotniczych przejÊç granicznych okreÊlonych
w odr´bnych przepisach,

6) Nadbu˝aƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia
27 Wo∏yƒskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibà
w Che∏mie, obejmujàcy województwo lubelskie
i powiat ∏osicki wchodzàcy w sk∏ad województwa
mazowieckiego,

7) Podlaski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia gen.
dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibà w Bia∏ymsto-
ku, obejmujàcy województwo podlaskie,

8) Pomorski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà
w Szczecinie, obejmujàcy wchodzàce w sk∏ad wo-
jewództwa zachodniopomorskiego powiaty:
choszczeƒski, drawski, goleniowski, gryfiƒski, my-
Êliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinec-
ki, Êwidwiƒski, wa∏ecki, miasta na prawach powia-
tu: Szczecin i ÂwinoujÊcie oraz obszar morskich
wód wewn´trznych na rzece Odrze na pó∏noc od
granicy morskiego portu handlowego Szczecin do
linii prostej ∏àczàcej brzegi Zalewu Szczeciƒskiego,
przechodzàcej przez boj´ „TN-C” pó∏nocnego toru
podejÊciowego do portu Trzebie˝ i staw´ „N” na
wyspie Che∏minek,

9) Sudecki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia Ziemi
K∏odzkiej z siedzibà w K∏odzku, obejmujàcy wcho-
dzàce w sk∏ad województwa dolnoÊlàskiego po-
wiaty: dzier˝oniowski, k∏odzki, milicki, oleÊnicki,
o∏awski, strzeliƒski, Êredzki, Êwidnicki, trzebnicki,
wa∏brzyski, wroc∏awski i zàbkowicki oraz miasta na
prawach powiatu: Wa∏brzych i Wroc∏aw,

10) Âlàski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia Powstaƒ-
ców Âlàskich z siedzibà w Raciborzu, obejmujàcy
województwo Êlàskie z wy∏àczeniem powiatu ˝y-
wieckiego oraz wchodzàcà w sk∏ad powiatu cie-
szyƒskiego cz´Êç obszaru gminy Istebna na pó∏noc
od linii biegnàcej od znaku granicznego nr I/1 na
granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Re-
publikà Czeskà, do mostu na potoku Czadeczka,
prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetkni´cia
si´ granicy miejscowoÊci Jaworzynka, Koniaków
i Istebna, dalej granicà miejscowoÊci Koniaków
i Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka oraz
województwo opolskie,

11) Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej
z siedzibà w K´trzynie, obejmujàcy województwo
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warmiƒsko-mazurskie z wy∏àczeniem morskich
wód wewn´trznych Zalewu WiÊlanego.

§ 2. Na obszarach niewymienionych w § 1 zadania
okreÊlone w art. 1 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 1990 r. o Stra˝y Granicznej wykonuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej przy pomocy Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


