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Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w spra-
wie utworzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 152, poz. 1733, z póên. zm.3)) w § 1 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) Bieszczadzki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia
gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzi-
bà w PrzemyÊlu, obejmujàcy województwo
podkarpackie z wy∏àczeniem powiatów: jasiel-
skiego, kroÊnieƒskiego, sanockiego (bez gmin:
Sanok, Zagórz, Tyrawa Wo∏oska) oraz miasta
na prawach powiatu Krosno,

2) Karpacki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia
1 Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich z siedzibà
w Nowym Sàczu, obejmujàcy wchodzàce
w sk∏ad województwa podkarpackiego powia-
ty: jasielski, kroÊnieƒski, sanocki (bez gmin:

Sanok, Zagórz, Tyrawa Wo∏oska), miasto na
prawach powiatu Krosno, województwo ma∏o-
polskie, wchodzàce w sk∏ad województwa Êlà-
skiego: powiat ˝ywiecki i z powiatu cieszyƒ-
skiego cz´Êç obszaru gminy Istebna po∏o˝one-
go na po∏udnie od linii prostej biegnàcej od
znaku granicznego nr III/201 na granicy paƒ-
stwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republikà
S∏owackà do mostu na potoku Czadeczka,
z wy∏àczeniem tego mostu, prawym brzegiem
potoku Czadeczka do zetkni´cia si´ granicy
miejscowoÊci Jaworzynka, Koniaków i Istebna,
dalej granicà miejscowoÊci Koniaków oraz
Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka,

3) Nadodrzaƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z sie-
dzibà w KroÊnie Odrzaƒskim obejmujàcy woje-
wództwo lubuskie i województwo wielkopol-
skie,”;

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Pomorski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà
w Szczecinie, obejmujàcy wchodzàce w sk∏ad
województwa zachodniopomorskiego powia-
ty: choszczeƒski, drawski, goleniowski, gryfiƒ-
ski, ∏obeski, myÊliborski, policki, pyrzycki, star-
gardzki, szczecinecki, Êwidwiƒski, wa∏ecki,
miasto na prawach powiatu Szczecin oraz ob-
szar 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 podejÊcio-
wego do portu Trzebie˝ i staw´ „N” na wyspie
Che∏minek,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2009 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 186, poz. 1822, z 2004 r. Nr 150,
poz. 1590 i Nr 219, poz. 2228, z 2005 r. Nr 153, poz. 1283
oraz z 2007 r. Nr 151, poz. 1079.
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