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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie zniesienia niektórych oddzia∏ów Stra˝y Granicznej oraz zmiany rozporzàdzenia 
w sprawie utworzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej

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. Znosi si´ nast´pujàce oddzia∏y Stra˝y Granicz-
nej:

1) ¸u˝ycki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà w Lu-
baniu;

2) Pomorski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà
w Szczecinie.

§ 2. 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 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadodrzaƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z sie-
dzibà w KroÊnie Odrzaƒskim, obejmujàcy
wchodzàce w sk∏ad województwa dolnoÊlà-
skiego powiaty: boles∏awiecki i zgorzelecki,
województwo lubuskie, województwo wielko-
polskie oraz wchodzàce w sk∏ad województwa
zachodniopomorskiego powiaty: choszczeƒ-
ski, drawski, goleniowski, gryfiƒski, ∏obeski,
myÊliborski, policki, pyrzycki, stargardzki,
szczecinecki, Êwidwiƒski, wa∏ecki, miasto na
prawach powiatu Szczecin oraz obszar mor-
skich wód wewn´trznych na rzece Odrze na
pó∏noc od granicy morskiego portu handlowe-
go Szczecin do linii prostej ∏àczàcej brzegi Za-
lewu Szczeciƒskiego, przechodzàcej przez bo-
j´ „TN-C” pó∏nocnego toru podejÊciowego do
portu Trzebie˝ i staw´ „N” na wyspie Che∏mi-
nek,”;

2) uchyla si´ pkt 4;

3) uchyla si´ pkt 8;

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Sudecki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia Zie-
mi K∏odzkiej z siedzibà w K∏odzku, obejmujàcy
województwo dolnoÊlàskie z wy∏àczeniem po-
wiatów: boles∏awieckiego i zgorzeleckiego,”.

§ 3. W okresie od dnia 1 paêdziernika 2009 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r.:

1) ¸u˝ycki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà w Lu-
baniu obejmuje wchodzàce w sk∏ad województwa
dolnoÊlàskiego powiaty: lubaƒski oraz lwówecki;

2) Nadodrzaƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej z siedzibà
w KroÊnie Odrzaƒskim obejmuje województwo lu-
buskie, województwo wielkopolskie oraz wcho-
dzàce w sk∏ad województwa dolnoÊlàskiego po-
wiaty: boles∏awiecki i zgorzelecki;

3) Sudecki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej imienia Ziemi
K∏odzkiej z siedzibà w K∏odzku obejmuje woje-
wództwo dolnoÊlàskie z wy∏àczeniem powiatów:
boles∏awieckiego, lubaƒskiego, lwóweckiego oraz
zgorzeleckiego.

§ 4. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i poro-
zumieƒ, których podmiotem by∏:

1) Komendant ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej, przejmuje:

a) Komendant Nadodrzaƒskiego Oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci tery-
torialnej,

b) Komendant Sudeckiego Oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci teryto-
rialnej;

2) Komendant Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, przejmuje Komendant Nadodrzaƒskiego
Oddzia∏u Stra˝y Granicznej. 

§ 5. 1. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przez
Komendanta ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej:

1) przed dniem 1 paêdziernika 2009 r., prowadzone
na obszarze, który obj´ty jest w∏aÊciwoÊcià Nad-
odrzaƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej z siedzi-
bà w KroÊnie Odrzaƒskim, sà prowadzone przez
Komendanta Nadodrzaƒskiego Oddzia∏u Stra˝y
Granicznej; 

2) przed dniem:

a) 1 paêdziernika 2009 r., prowadzone na obszarze,
który obj´ty jest w∏aÊciwoÊcià Sudeckiego Od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej imienia Ziemi K∏odz-
kiej z siedzibà w K∏odzku, 

———————
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,
Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

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,
z 2007 r. Nr 151, poz. 1079 oraz z 2009 r. Nr 71, poz. 615.
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b) 1 stycznia 2010 r., prowadzone na obszarze, któ-
ry obj´ty jest w∏aÊciwoÊcià Sudeckiego Oddzia-
∏u Stra˝y Granicznej imienia Ziemi K∏odzkiej
z siedzibà w K∏odzku

— sà prowadzone przez Komendanta Sudeckiego
Oddzia∏u Stra˝y Granicznej.

2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przez Komen-
danta Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej przed
dniem 1 stycznia 2010 r., sà prowadzone przez Ko-
mendanta Nadodrzaƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r., z wyjàtkiem:

1) § 3, § 4 pkt 1 lit. a, § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a,

2) § 4 pkt 1 lit. b w zakresie dotyczàcym w∏aÊciwoÊci
okreÊlonej w § 3 pkt 3

— które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2009 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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