
          PROJEKT 11.12.2008 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

        
z dnia ...................................2008 r. 

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych 
 

 
 
Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 

państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
 Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dodatkowe 
lotnicze przejścia graniczne w: 

1) Białej Podlaskiej; 
2) Jeleniej Górze; 
3) Lubinie; 
4) Mielcu; 
5) Szymanach k. Szczytna; 
6) Świdniku; 
7) Warszawie – Babicach; 
8) Zielonej Górze – Przylepie. 

§ 2. 
 
 1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie  
w godzinach: 

1) od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 – wymienione  
w § 1 pkt 1-6 i 8; 

2) od 600  do 2000, a w miesiącach od maja do września od 600 do 2200 – wymienione  
w § 1 pkt 7. 

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są przeznaczone  
do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym. 

 
 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne,  

na podstawie § l ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005 r. Nr 90, poz. 757, z 2007 r.  
Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199. 
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§ 3. 
 

1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie właściwego miejscowo komendanta 
oddziału Straży Granicznej oraz właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego o lądowaniu 
lub starcie statku powietrznego, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub 
startem. 

2. O zamierzonym lądowaniu lub starcie statku powietrznego zarządzający lotniskiem 
powiadamia również właściwego miejscowo wojewodę. 

 
§ 4. 

 
Zarządzający lotniskiem zapewnia, na swój koszt, przewóz funkcjonariuszy Straży 

Granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną lub kontrolę bezpieczeństwa oraz 
funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności kontroli celnej. 

 
§ 5. 

 
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.3)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 266,  
poz. 2244 oraz z  2008 r. Nr 120, poz. 777), które ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia  
31 grudnia 2008 r. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych 

lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 266, poz. 2244 oraz z  2008 r. Nr 120, poz. 777), które 

ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Projekt nowego rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością 

uwzględnienia w § 4 zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa w 

zasięgu terytorialnym przejścia granicznego i w środkach transportu w komunikacji 

międzynarodowej (w tym środkach komunikacji lotniczej), wykonywanego przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zadanie to funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują na 

podstawie art. 1 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.). 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia związane jest również z upływem w dniu  

31 grudnia 2008 r. terminu, na jaki zostały ustalone - ww. rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych 

lotniczych przejść granicznych - dodatkowe lotnicze przejścia graniczne w: Białej Podlaskiej, 

Jeleniej Górze, Lubinie, Mielcu, Szymanach k. Szczytna, Świdniku, Warszawie – Babicach, 

Zielonej Górze – Przylepie. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie ich na okres od 

dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, wobec czego nie podlega 

notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  
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   OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

l. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego będą oddziaływać na 

następujące podmioty: 

1) podmioty zarządzające portami lotniczymi w Białej Podlaskiej, Jeleniej Górze, Lubinie, 

Mielcu, Szymanach k. Szczytna, Świdniku, Warszawie – Babicach, Zielonej Górze – Przylepie; 

2) właściwe organy Straży Granicznej i Służby Celnej; 

3) właściwi terytorialnie wojewodowie. 

 

2.  Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

W trakcie opracowywania projektu rozporządzenia odstąpiono od przeprowadzania 

konsultacji społecznych, gdyż ustalenie w określonych w projekcie portach lotniczych 

dodatkowych lotniczych przejść granicznych pozostaje w zakresie właściwości podmiotów 

wymienionych w pkt l, które nie zgłosiły zastrzeżeń co do ustalenia w ww. portach lotniczych 

dodatkowych lotniczych przejść granicznych na kolejne lata. 

 

3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego: 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny: 

 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także rozwój regionalny kraju. 


