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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwo-
wej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w spra-
wie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicz-
nych (Dz. U. Nr 233, poz. 1965) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 1 uchyla si´ pkt 2, 4 i 6;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. 1. Dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne,

o których mowa w § 1, sà otwarte codzien-
nie:

1) w godzinach od 700 do 2000, a w miesià-
cach od maja do wrzeÊnia od 700 do 2200

— wymienione w § 1 pkt 1, 3, 5, 7—9
i 12;

2) w godzinach od 600 do 2000, a w miesià-
cach od maja do wrzeÊnia od 600 do 2200

— wymienione w §1 pkt 10;

3) przez ca∏à dob´ — wymienione w § 1
pkt 11.

2. Dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne,
o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 5, 7—10 i 12,
sà przeznaczone do obs∏ugi statków po-
wietrznych odbywajàcych loty mi´dzynaro-
dowe w ruchu osobowym, natomiast do-
datkowe lotnicze przejÊcie graniczne, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 11, jest przeznaczone
do obs∏ugi statków powietrznych odbywa-
jàcych loty mi´dzynarodowe w ruchu oso-
bowym i towarowym.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y  og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498,
z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.


