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Wstęp
Polsko-ukraińska granica państwowa (535 km) od 21 grudnia 2007 r. zyskała
charakter zewnętrznej granicy obszaru Schengen, a już od 1 maja 2004 roku stanowi
zewnętrzną granicę obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej. Przekroczenie tej linii
umożliwia przemieszczanie się do innych państw Unii Europejskiej bez dalszych kontroli
granicznych. W związku z tym, Polska realizuje bardzo odpowiedzialne zadanie
zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich Państw Członkowskich przed zagrożeniami
ze strony niepożądanych na terytorium Unii Europejskiej osób, towarów i środków
transportu, przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrosąsiedzkich kontaktów z państwami
pozostającymi poza Unią Europejską. Podstawową przesłanką zarówno zadań związanych
z rozwojem, jak i uszczelnieniem granicy zewnętrznej jest założenie, że większość
przekraczających tę granicę osób, towarów i środków transportu przemieszcza się
w sposób legalny, zgodny z deklarowanym celem.
Na granicy polsko-ukraińskiej drogowe przejścia graniczne zostały kompleksowo
zmodernizowane dla zapewnienia maksymalnej efektywności obsługi ruchu granicznego
jak również w celu dostosowania do wymagań Schengen. Jednakże, ze względu na stały
wzrost natężenia ruchu towarowego, przepustowość drogowych przejść granicznych nie
jest wystarczająca do obsługi prognozowanego ruchu granicznego. Niezbędne jest zatem
podjęcie zdecydowanych działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania granicy
polsko-ukraińskiej, w zakresie budowy nowych przejść granicznych, modernizacji
infrastruktury istniejących przejść oraz zwiększenia efektowności pracy służb granicznych,
jak również zapewnienia właściwej obsady etatowej.
Natomiast infrastruktura kolejowych przejść granicznych w większości przypadków
nie jest dostosowana ani do potrzeb podróżnych, ani służb granicznych i wymaga
przeprowadzenia prac modernizacyjnych.
Obecnie system zarządzania granicą polsko-ukraińską stoi przed dwoma
zasadniczymi wyzwaniami: kolejkami samochodów ciężarowych oczekującymi na wjazd
na Ukrainę oraz organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.
W I półroczu 2008 r. w przejściach granicznych obsługujących ruch towarowy:
Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Korczowa – Krakowiec oraz Medyka –
Szeginie, odnotowany został znaczący spadek liczby pojazdów ciężarowych odprawianych
przez służby ukraińskie, który skutkował realnym ograniczeniem przepustowości przejść
granicznych i tym samym powstaniem kolejek po polskiej stronie granicy. Czas
oczekiwania samochodów ciężarowych na odprawę często przekraczał 40 godzin,
co w sposób istotny zdezorganizowało pracę przedsiębiorstw transportowych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło analizę sytuacji
na przejściach granicznych w efekcie której ustalono, iż istotna część problemów może
zostać rozwiązana wyłącznie po podjęciu zdecydowanych działań przez stronę ukraińską.
Jedną z głównych przyczyn tworzenia się wielokilometrowych kolejek samochodów
ciężarowych są znaczne dysproporcje w przepustowości przejść granicznych po stronie
polskiej i ukraińskiej. Niniejszy Program ma na celu podjęcie leżących w zakresie
możliwości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej działań usprawniających funkcjonowanie
granicy polsko-ukraińskiej.
W związku z EURO 2012 spodziewany jest masowy przyjazd do naszego kraju
kibiców zarówno z Unii Europejskiej, jak i innych państw, nie należących do strefy
Schengen. Poszczególne imprezy sportowe w ramach EURO 2012 odbywać się będą
zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ukrainy, co będzie się wiązało
z koniecznością częstego przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej przez liczne
grupy kibiców.
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Pomimo że obecnie istniejąca infrastruktura przejść granicznych na granicy
zewnętrznej jest nowoczesna i dostosowana do aktualnego i prognozowanego na najbliższe
lata poziomu ruchu osobowego, to gwałtowny wzrost liczby osób przekraczających
granicę w związku z EURO 2012 może spowodować utrudnienia na przejściach
granicznych oraz wydłużenie czasu oczekiwania na granicy. Aby zapobiec takiej sytuacji
i jej negatywnym konsekwencjom dla powodzenia całej imprezy, należy wyeliminować
zidentyfikowane obszary problemowe i w maksymalny sposób usprawnić przepływ osób
i towarów przez granicę polsko-ukraińską.
Program zakłada inwestycje w przejściach granicznych zlokalizowanych wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe
dokonywanie kontroli przez polskie służby graniczne na terytorium Ukrainy (w formule
tzw. „wspólnego miejsca dokonywania kontroli”), w związku z tym w ramach niniejszego
Programu nie zakłada się prowadzenia inwestycji w planowanych przejściach
granicznych, które miały być zlokalizowane na terytorium Ukrainy.
Niniejszy Program stanowi program rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 Nr 84, poz. 712). Projekt
Programu, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie, został skonsultowany
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz
z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ze względu na wysoki stopień
realizacji celu publicznego poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania granicy
polsko-ukraińskiej w perspektywie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej
w 2012 r., przy opracowywaniu projektu Programu odstąpiono, w porozumieniu
z Ministrem Rozwoju Regionalnego, od opracowywania raportu ewaluacyjnego, o którym
mowa w art. 15 ust. 6 ww. ustawy.
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko – ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010 – 2013 jest syntetycznym dokumentem wykonawczym,
wskazującym konkretne działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na polskoukraińskim odcinku granicy państwowej. Nadrzędnym celem Programu jest usprawnienie
funkcjonowania granicy polsko – ukraińskiej. Jednocześnie, realizacja poszczególnych
jego działań przyczyni się do wsparcia celów zapisanych w dokumentach nadrzędnych w
stosunku do Programu, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015, Programu
zintegrowanego zarządzania granicą w latach 2007 - 2013 i innych.
Niemniej jednak realizacja poszczególnych zamierzeń Programu (związanych
z budową, przebudową lub modernizacją obiektów infrastruktury przejść granicznych)
może potencjalnie negatywnie oddziaływać (w sposób bezpośredni lub pośredni)
na poszczególne elementy środowiska naturalnego (różnorodność biologiczną – faunę
i florę, wody – powierzchniowe i podziemne, powietrze, krajobraz, powierzchnię ziemi,
czy inne zasoby naturalne), a także na ludzi zamieszkujących tereny przygraniczne i ich
zdrowie. Oddziaływania te wiązać się będą głównie ze wzmożonym ruchem pojazdów,
zajęciem terenu i zmianami w krajobrazie. Na drogach dojazdowych oczekiwać można
podwyższonego poziomu hałasu i wzmożenia „efektu barierowego”.
W związku z powyższym projekt Programu poddano strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko oraz zapewniono udział społeczeństwa w opracowaniu
dokumentu zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm).
Należy zwrócić szczególną uwagę, by realizacja wszystkich zapisanych
w Programie działań odbywała się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Prognozie
oceny oddziaływania na środowisko Programu (…), co zagwarantuje pełne poszanowanie
konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju i wymogów ochrony środowiska
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i pozwoli na skuteczne ograniczanie potencjalnego negatywnego oddziaływania
na środowisko prowadzonych inwestycji.
Zadaniem podmiotów realizujących Program musi być w tej sytuacji konsekwentne
egzekwowanie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w trakcie przygotowania
i realizacji wszystkich inwestycji, w zakresie rozwoju infrastruktury granicznej, objętych
Programem. W rejonach, gdzie ryzyko wystąpienia kolizji przyrodniczych jest duże
i wymagane będzie podejmowanie konkretnych działań zapobiegających, ograniczających,
łagodzących, bądź kompensujących szkody, konieczne jest również zapewnienie
odpowiednio skutecznego, merytorycznego nadzoru środowiskowego nad działaniami
realizacyjnymi.
Podmioty realizujące Program obowiązane są dołożyć wszelkich starań, aby sposób
realizacji zadań ujętych w Programie zapewniał racjonalne wykorzystanie nowych
przestrzeni, zachowanie środowiska przyrodniczego w otoczeniu powstającej
infrastruktury w najlepszym możliwym stanie i w odpowiedniej jakości, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu poprawy bezpieczeństwa, warunków zdrowotnych
i jakości życia mieszkańców, a także ochrony zabytków i dóbr kultury materialnej.

Diagnoza funkcjonowania przejść granicznych
na polsko – ukraińskiej granicy państwowej
System zarządzania przejściami granicznymi
Organy odpowiedzialne za utrzymanie przejść granicznych
Od 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 67), organem zobowiązanym
do stałego utrzymywania wszystkich rodzajów przejść granicznych w stanie
umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa,
granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej
oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest właściwy miejscowo wojewoda.
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej, która
umożliwiła Wojewodom inwestowanie w kolejowych, morskich i lotniczych przejściach
granicznych.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie
obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych,
przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz
punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także
organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich
wodach wewnętrznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2145) wojewoda zobowiązany jest
do zapewnienia służbom granicznym odpowiedniej bazy lokalowej oraz urządzeń i sprzętu
technicznego niezbędnych do przeprowadzania sprawnej i skutecznej kontroli. Zakres
obowiązków wojewody obejmuje również planowanie i realizację inwestycji w przejściu
granicznym, w tym budowę infrastruktury nowotworzonych przejść. Koszty związane
z budową, modernizacją i utrzymaniem przejść granicznych pokrywane są ze środków
wyodrębnionych w budżecie właściwych miejscowo wojewodów.
Za utrzymanie przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej odpowiedzialni są
Wojewoda Lubelski oraz Wojewoda Podkarpacki.
W imieniu Wojewody Lubelskiego, jego ustawowe obowiązki w zakresie utrzymania
przejść granicznych (włącznie z prowadzeniem inwestycji) realizuje gospodarstwo
pomocnicze pod nazwą Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie, posiadający
oddziały zamiejscowe: w Zamościu (do obsługi przejść na granicy z Ukrainą)
i w Koroszczynie (do obsługi przejść na granicy z Republiką Białorusi). Oddziałom
zamiejscowym podlegają zespoły całodobowej obsługi poszczególnych przejść
granicznych.
Obowiązki Wojewody Podkarpackiego w zakresie utrzymania przejść granicznych
wykonują dwa gospodarstwa pomocnicze przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim –
Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Krośnie oraz Zakład Obsługi Przejść Granicznych
w Korczowej. Bieżącą administrację przejść zapewniają działy gospodarczo-techniczne
zlokalizowane w poszczególnych przejściach.
Grunty, na których zlokalizowane są drogowe przejścia graniczne, stanowią
własność Skarbu Państwa, a pozostają w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Przejść
Granicznych w Chełmie (Województwo Lubelskie) oraz Wojewody Podkarpackiego
(z wyjątkiem drogowego przejścia granicznego Krościenko – Smolnica, gdzie trwały
zarząd został ustanowiony na Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Krośnie).
Administrator przejścia jest również zarządcą przygranicznych odcinków dróg krajowych
(tylko w zasięgu terytorialnym poszczególnych przejść). Natomiast grunty, infrastruktura
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oraz wyposażenie kolejowych przejść granicznych stanowią majątek spółek prawa
handlowego – PKP S.A., PKP PLK S.A. i PKP-LHS sp z o.o.
Finansowanie przejść granicznych
Koszty związane z finansowaniem i utrzymaniem przejść granicznych pokrywane są
ze środków wyodrębnionych w budżetach właściwych miejscowo wojewodów. W ustawie
budżetowej na rok 2009 w brzmieniu nadanym ustawy z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2009 (Dz. U Nr 128, poz. 1057) na inwestycje w przejściach
granicznych przewidziano w budżecie Wojewody Lubelskiego 25 287,0 tys. zł, natomiast
w budżecie Wojewody Podkarpackiego 23 000,0 tys. zł.
Dodatkowymi źródłami finansowania przejść granicznych, o które mogą starać się
wojewodowie są:
 rezerwa celowa na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych
(w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych
dotyczących przejść granicznych);
 zagraniczne środki pomocowe.
Rezerwa celowa
Rezerwa celowa na budowę i modernizację drogowych przejść granicznych została
utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych. Jest ona przeznaczona na dofinansowanie
inwestycji prowadzonych przez Wojewodów w drogowych przejściach granicznych,
od 2001 r. również na dofinansowanie utrzymania tych przejść, a od 2006 r.
na dofinansowanie wszystkich rodzajów przejść granicznych (drogowych, kolejowych,
morskich, lotniczych, rzecznych).
Propozycję podziału tej rezerwy przygotowuje Zespół do Spraw Zagospodarowania
Granicy Państwowej, któremu przewodniczy Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Wciągu ostatnich lat przy przygotowywaniu podziału Zespół kieruje się
następującymi kryteriami przyznawania środków:
 duże inwestycje, które dzięki dofinansowaniu z rezerwy mogą zostać zakończone
w bieżącym lub przyszłym roku,
 drobne zadania, których realizacja przyniesie wymierne efekty.
W 2009 r. łączne środki znajdujące się w rezerwie wyniosły 51 000 tys. zł, w tym
21 000 tys. zł na wydatki majątkowe i 30 000 tys. na bieżące utrzymanie.
Zagraniczne środki pomocowe
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przejść granicznych na granicy polskoukraińskiej finansowana była w ramach mechanizmów finansowych: Funduszy Phare oraz
Funduszu Schengen. Realizacja programów w ramach obu mechanizmów jest już
zakończona.
Phare to fundusz przedakcesyjny, którego założeniem było przygotowanie nowych
państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pomoc w wyrównaniu różnic
gospodarczych. Był to najważniejszy program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatnich 5 lat ze środków Funduszy
Phare zrealizowano inwestycje rozbudowy i modernizacji drogowych przejść granicznych
w Dorohusku i Hrebennem na łączną kwotę 91 945,6 tys. zł. Ponadto, przy udziale
środków z programu Phare 2000 w latach 2002 – 2004 wybudowano przejście graniczne
Krościenko – Chyrów. Łączny koszt budowy przejścia wyniósł 29 500 tys. zł, z czego
19 441,7 tys. zł pochodziło ze środków Phare.
Instrument Finansowy Schengen (Fundusz Schengen) ustanowiony przez art. 35
Traktatu Akcesyjnego miał na celu dostosowanie infrastruktury przejść granicznych oraz
wyposażenia służb granicznych do wymogów dorobku prawnego Schengen. W ramach
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Funduszu Schengen na granicy z Ukrainą w latach 2005 – 2007 zrealizowane zostały
cztery projekty infrastrukturalne na terenie przejść granicznych w Krościenku, Korczowej
oraz dwa w Medyce, o łącznej wartości 45 201 tys. zł.
Łącznie w latach 2003 – 2008 zagraniczne środki finansowe stanowiły ponad połowę
wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje w przejściach granicznych na granicy
polsko-ukraińskiej. W kulminacyjnym okresie wykorzystywania środków pomocowych
na inwestycje na granicy polsko-ukraińskiej, który przypadł na lata 2005 – 2006, rocznie
przeznaczano ponad 40 mln zł. Jeszcze w 2007 r. zainwestowano ponad 23 mln zł
z funduszy europejskich z tego typu źródła. Jednakże, co bardzo istotne, w roku 2008
żadne zagraniczne środki pomocowe nie zostały przeznaczone na granicę polskoukraińską.
Rok 2008 stanowił okres przejściowy w finansowaniu granicy polsko-ukraińskiej.
W 2007 r. zakończyło się dostosowanie infrastruktury przejść granicznych do warunków
wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej i dorobku prawnego Schengen.
Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Phare oraz Funduszu
Schengen zapewniło wdrożenie najwyższych standardów na granicy polsko-ukraińskiej
oraz umożliwiło przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen w dniu
21 grudnia 2007 r.
Środki przeznaczone na inw estycje w latach 2003 – 2008
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Źródło finansowania

2003

Budżet

7 482,5 24 739,0 12 358,2 11 169,6 20 904,6 13 547,8

90 201,7

34,13%

Rezerwa celowa

3 633,5

36 934,7

13,98%
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2005

7 900,0 10 244,2
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5 338,0
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3 123,5

Środki pomocowe
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0,0 137 146,6

51,89%

Razem

22 022,5 52 151,4 65 771,9 58 163,3 49 502,6 16 671,3 264 282,9

100,00%

Obecnie przed Rzecząpospolitą Polską stoi kolejne bardzo poważne wyzwanie,
a mianowicie wspólna z Ukrainą organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.
Pomimo że obecnie istniejąca infrastruktura przejść granicznych na granicy zewnętrznej
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jest nowoczesna i dostosowana do aktualnego i prognozowanego na najbliższe lata
poziomu ruchu osobowego, to gwałtowny wzrost liczby osób przekraczających granicę
w związku z EURO 2012 może spowodować utrudnienia w przejściach granicznych oraz
wydłużenie czasu oczekiwania na granicy. Aby zapobiec takiej sytuacji i jej negatywnym
konsekwencjom dla powodzenia całej imprezy w ciągu najbliższych lat konieczne jest
podjęcie intensywnych działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury
przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej.
Podstawowym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania granicy polskoukraińskiej w trakcie EURO 2012 jest brak stabilnych ram finansowych poprzez
zapewnienie finansowania w perspektywie dłuższej niż rok budżetowy. Wojewodowie
prowadzący inwestycje w przejściach granicznych nie mogą ogłaszać przetargów
na działania, które będę trwały dłużej niż rok. Prowadzi to do konieczności etapowania
inwestycji i wszczynania procedur przetargowych niezależnie dla każdego etapu,
co w istotny sposób opóźnia i dezorganizuje proces inwestycyjny. Szczególnie wysoki
poziom ryzyka notowany jest w przypadku budowy nowych przejść granicznych.
Bez gwarancji finansowania w przeciągu kilku najbliższych lat, wybudowanie
infrastruktury nowych przejść granicznych może nie nastąpić do 2012 r. Oznacza to,
że wzmożony ruch graniczny w trakcie tak dużej imprezy sportowej będzie odbywał się
w oparciu o dotychczasową infrastrukturę graniczną. Ze względu na limity
w przepustowości istniejących przejść granicznych, powoduje to ryzyko wystąpienia
istotnych zakłóceń w płynności przekraczania granicy.
Służby graniczne
W celu zapewnienia bezpieczeństwa obszaru Schengen oraz wspólnego obszaru
celnego na polskiej granicy zewnętrznej zlokalizowane są następujące służby uprawnione
do dokonywania kontroli granicznej: Straż Graniczna (kontrola paszportowa
i radiometryczna), Służba Celna (kontrola celna), Inspekcja Weterynaryjna (kontrola
weterynaryjna), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (kontrola
fitosanitarna), Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (kontrola
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), Państwowa Inspekcja Sanitarna
(kontrola sanitarna). Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych służb granicznych
przedstawiony został w Załączniku nr 1.
Obowiązek zapewnienia służbom granicznym odpowiednich warunków lokalowych,
infrastruktury oraz wyposażenia niezbędnych do sprawnego dokonywania wszystkich
rodzajów kontroli spoczywa na właściwym miejscowo wojewodzie

Statystyka ruchu granicznego
W 2008 r. we wszystkich przejściach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej
przeprowadzono ogółem 16,2 mln odpraw w osobowym ruchu granicznym (spadek
o 15,6% w porównaniu do 2007 r.). Pomimo zauważalnego spadku, ruch na granicy
polsko-ukraińskiej nie został tak znacząco ograniczony, jak miało to miejsce na innych
odcinkach lądowej granicy zewnętrznej. Na granicy polsko-rosyjskiej ruch osobowy spadł
o 34,2%, natomiast na granicy polsko-białoruskiej aż o 44,1%.
Odnotowano znaczny spadek liczby cudzoziemców przekraczających granicę
polsko-ukraińską z 9,9 mln osób do 5,2 mln (spadek o 47,9%) przy równoczesnym
wzroście ruchu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W 2008 r. 68,17% osób
przekraczających granicę polsko-ukraińską stanowili Polacy, a tylko 31,83% cudzoziemcy.
W 2007 r. proporcje te wynosiły 48,43% do 51,57%. Główną przyczyną powyższych
tendencji były zmiany w polityce wizowej, a w szczególności wprowadzenie dla obywateli
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Ukrainy jednolitych wiz Schengen, których koszt wynosi 35 EUR. Ukraina utrzymała
natomiast ruch bezwizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, co wpłynęło na wzrost
liczby polskich obywateli przekraczających granicę.
Ruch osobowy

20 000 000
15 000 000
Cudzoziemcy
10 000 000

Polacy

5 000 000
0
2007

2008

Ruch graniczny
6 000 000
5 000 000
4 000 000

2007
2008

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
samochody
osobowe

samochody
ciężarowe

autobusy

2007
ruch osobowy ogółem w tym:
Polacy
cudzoziemcy
samochody osobowe
samochody ciężarowe
autobusy

19 201 528
9 298 340
9 903 188
5 431 180
689 796
83 931

2008
16 210 956
11 051 621
5 159 335
4 323 857
697 862
69 260

Zmiana
-15,57%
18,86%
-47,90%
-20,39%
1,17%
-17,48%

W 2008 r. we wszystkich drogowych przejściach granicznych na granicy polskoukraińskiej odprawiono ogółem 4,3 mln samochodów osobowych (spadek o 20,4%
w porównaniu do roku 2007) oraz 69,3 tys. autobusów (spadek o 17,5%). Tendencje
spadkowe w tych kategoriach ruchu granicznego są pochodną spadku ruchu osobowego.
Rok 2008 nie jest jednak okresem miarodajnym w określaniu długoterminowych tendencji
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w ruchu osobowym. Bardzo prawdopodobne jest, że w najbliższych latach liczba osób
przekraczających granicę polsko-ukraińską ponownie zacznie rosnąć. Cudzoziemcy,
po początkowym „szoku” związanym z wprowadzeniem płatnych jednolitych wiz
Schengen, dostosują się do nowych warunków. Równocześnie prognozowany jest znaczny
wzrost osób przekraczających granicę wraz ze wdrożeniem Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu
granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 lutego 2008 r. wraz z Protokołem podpisanym
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 lutego 2008 r.
Jednocześnie w 2008 r. w drogowych przejściach granicznych na granicy polskoukraińskiej odprawiono 697,9 tys. samochodów ciężarowych, co stanowiło wzrost o 1,2%
w stosunku do roku poprzedniego. Choć wzrost ten jest praktycznie niezauważalny, a jego
dynamika wyraźnie mniejsza niż w latach poprzednich, to warty odnotowania jest fakt,
że jest to jedyna kategoria ruchu, w której w 2008 r. odnotowano wzrost liczby
przekroczeń granicy. Wejście Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen
i wprowadzenie płatnych wiz dla obywateli Ukrainy nie miało zatem większego wpływu
na tendencję rozwojową w zakresie wymiany towarowej z Ukrainą. Negatywnych
konsekwencji można natomiast spodziewać się w związku z kryzysem finansowym, który
może doprowadzić do istotnego spowolnienia gospodarczego na Ukrainie i zmniejszenia
wymiany handlowej.
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Na granicy z Ukrainą funkcjonuje 12 przejść granicznych, w tym: 6 przejść
drogowych i 6 przejść kolejowych.

Ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń odbywa się w 4 przejściach drogowych:
Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Korczowa – Krakowiec i Medyka –
Szeginie. Ograniczenia występują w drogowych przejściach granicznych: Zosin – Ustiług
(międzynarodowy ruch osobowy), Krościenko – Smolnica (międzynarodowy ruch
osobowy i towarowy, samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t).
Na granicy polsko-ukraińskiej drogowe przejścia graniczne zostały kompleksowo
zmodernizowane dla zapewnienia maksymalnej efektywności obsługi ruchu granicznego
jak również w celu dostosowania do wymagań Schengen. Jednakże, ze względu na stały
wzrost natężenia ruchu towarowego, przepustowość drogowych przejść granicznych nie
jest wystarczająca do obsługi prognozowanego ruchu granicznego. Niezbędne jest zatem
podjęcie zdecydowanych działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania granicy
polsko-ukraińskiej, w zakresie budowy nowych przejść granicznych, modernizacji
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infrastruktury istniejących przejść oraz zwiększenia efektywności pracy służb granicznych,
jak również zapewnienia właściwej obsady etatowej.
Ruch osobowy i towarowy odbywa się w 3 przejściach kolejowych: Dorohusk –
Jagodzin, Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński i Przemyśl – Mościska. W przejściu
kolejowym Krościenko – Chyrow odbywa się tylko ruch osobowy a w przejściu Werchrata
– Rawa Ruska odbywa się wyłącznie ruch towarowy. Natomiast kolejowe przejście
graniczne Hrebenne – Rawa Ruska jest aktualnie nieczynne.
Infrastruktura kolejowych przejść granicznych w większości przypadków nie jest
dostosowana ani do potrzeb podróżnych, ani służb granicznych i wymaga przeprowadzenia
prac modernizacyjnych.
Szczegółowa diagnoza aktualnego stanu infrastruktury przejść granicznych
na granicy polsko-ukraińskiej wraz ze wskazaniem niezbędnych inwestycji została
zamieszczona w Załączniku nr 2.

Współpraca ze stroną ukraińską
W dniach 17 – 20 maja 2007 r. na polskiej zewnętrznej granicy lądowej
przeprowadzona została powtórna misja ewaluacyjna oceniająca aspekty kontroli
we wspólnych obiektach granicznych. We wnioskach stwierdzono, że niektóre aspekty
kontroli granicznej prowadzonej na terytorium państwa trzeciego oraz przepisy Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy
przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polskoukraińską granicę państwową, sporządzonej w Kijowie w dniu 25 czerwca 2001 r. nie
gwarantują realizacji dorobku prawnego Schengen.
W obecnym stanie prawnym nie jest zatem możliwe dokonywanie kontroli przez
polskie służby graniczne na terytorium Ukrainy (w formule tzw. „wspólnego miejsca
dokonywania kontroli”). W związku z tym w ramach niniejszego Program przewiduje się
inwestycje w przejściach granicznych zlokalizowanych wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zakłada się prowadzenia inwestycji w planowanych
przejściach granicznych, które miały być zlokalizowane na terytorium Ukrainy.
Jednakże, będąc w pełni świadomym, że działania podejmowane przez stronę polską
w celu usprawnienia funkcjonowania granicy nie będą skuteczne bez współpracy ze stroną
ukraińską, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odpowiedzialni
za prowadzenie inwestycji wojewodowie koordynują prowadzone działania z partnerami
ukraińskimi, zarówno na poziomie politycznym, jak i roboczym. Głównym polskoukraińskim forum współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury granicznej jest Komisja
ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Rady
Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło
się w Medyce w dniu 3 grudnia 2009 r., podczas którego strony omówiły synchronizację
wspólnych działań w procesie projektowania i budowania infrastruktury granicznej oraz
rozwoju sieci komunikacyjnej regionów, w tym rozbudowy przejścia granicznego
Korczowa – Krakowiec zgodnie z założeniami niniejszego Programu. Uzgodniono,
że strony opracują do końca I kwartału 2010 r. wszelkie kwestie niezbędne do rozdzielenia
ruchu osobowego i towarowego w tym przejściu.
Zarządzanie granicą oraz rozwój infrastruktury granicznej na Ukrainie realizowany
jest w ramach Programu zagospodarowania i modernizacji granicy państwowej do 2015
roku przyjętego przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 13 czerwca 2007 r. Program
określa termin, zakres oraz źródła finansowania przewidzianych działań. W jego ramach
przewiduje się modernizację wszystkich przejść granicznych zlokalizowanych
na terytorium Ukrainy:
 Szeginie, planowana na rok 2011;
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Ustiług, planowana na rok 2011. Strona ukraińska przystąpiła do opracowywania
dokumentacji projektowej;
 Jagodzin, inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia
inwestycji przewidziany na koniec 2009 r. nie zostanie dotrzymany;
 Rawa Ruska; Otwarcie zmodernizowanej części przejścia nastąpiło
21 października 2008 r.;
 Krakowiec, planowana na rok 2010.
Głównym organem realizującym Program jest Państwowa Służba Celna Ukrainy,
odpowiedzialna za zarządzanie drogowymi przejściami granicznymi. Ponadto, w realizacji
uczestniczą Ministerstwo Transportu i Łączności odpowiedzialne za kolejowe przejścia
graniczne, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy, odpowiedzialna za kontrolę graniczną
i ochronę granicy między przejściami, wojewodowie, odpowiedzialni za lokalne przejścia
graniczne (nie dotyczy granicy z Polską) oraz inne organy centrale Ukrainy. Środki
przeznaczone na realizację Programu zostały uwzględnione w budżetach ww. organów.
Wykonanie Programu nadzorowane jest przez premiera.
Przewidziane przez stronę ukraińską plany inwestycyjne są komplementarne wobec
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko – ukraińskiej granicy państwowej
w latach 2010 – 2013.

Cel główny i cele szczegółowe
Dzięki realizacji niniejszego programu w latach 2010 – 2013 planowane jest
osiągnięcie następującego celu głównego:

Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej
Realizacja głównego celu Programu w istotny sposób przyczyni się do osiągnięcia
celów średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii Rozwoju Kraju
2007 – 2015 (przyjętej przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.), a w szczególności
priorytetu 4. – Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa w zakresie
wzmocnienia dobrosąsiedzkich i partnerskich form współpracy z krajami sąsiedzkimi,
poprzez m.in. udział w realizacji programów europejskiej współpracy terytorialnej.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego Programu wpisują się ponadto
w Priorytet 1 „Poprawa otwartości i dostępności granicy” Programu zintegrowanego
zarządzania granicą w latach 2007 – 2013 (przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
11 września 2007 r.) w zakresie granicy polsko-ukraińskiej.
Działania w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową, w tym w zakresie dróg
dojazdowych do przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej, które zostały
przewidziane do realizacji w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012
przyczynią się do usprawnienia komunikacji międzyregionalnej oraz międzynarodowej w
trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.
Cel główny programu będzie realizowany poprzez osiągnięcie następujących celów
szczegółowych:
Cel szczegółowy 1
Zwiększenie przepustowości przejść granicznych
Osiągnięcie celu szczegółowego 1 będzie stanowiło największy wkład w realizację
celu głównego. Zwiększenie przepustowości zagwarantuje, że przejścia graniczne
na granicy polsko-ukraińskiej będą odpowiednio przygotowane do odprawy
prognozowanego natężenia osobowego i towarowego ruchu granicznego, zwłaszcza
w okresach wzmożonego ruchu takich, jak weekendy, święta czy Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej w 2012. Równocześnie osiągnięcie tego celu spowoduje skrócenie czasu
oczekiwania na odprawę graniczną. Drożne przejścia graniczne staną się istotnym
czynnikiem warunkującym rozwój wymiany osobowej, kulturalnej i gospodarczej oraz
przestaną być postrzegane jako bariera dla stosunków polsko-ukraińskich, zwłaszcza
na poziomie lokalnym i regionalnym.

Lp.

Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1

Wartość wskaźnika
w roku bazowym
(2009)

Zakładana wartość
wskaźnika w roku
docelowym (2013)

1.

Przepustowość drogowych przejść granicznych

a.

Samochody osobowe / dobę

16 500

27 000

b.

Samochody ciężarowe / dobę

2 800

3 500

c.

Autobusy /dobę

350

420

2.

Liczba drogowych przejść granicznych na granicy
polsko-ukraińskiej

6

8

Cel główny i cele szczegółowe

17

3.

Liczba pasów odpraw dla samochodów osobowych

44

91

4.

Liczba pasów odpraw dla samochodów ciężarowych

36

57

5.

Ilość stacjonarnych zestawów komputerowych (PC,
czytnik kart PKI czytnik paszportów) przeznaczonych
do dokonywania odprawy granicznej

59
(2011)

118

Cel szczegółowy 2
Poprawa warunków oczekiwania na odprawę graniczną
W ramach niniejszego programu podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania, aby
w takim stopniu zwiększyć przepustowość przejść granicznych, żeby podróżni
przekraczający granicę polsko-ukraińską nie byli zmuszeni oczekiwać na odprawę
graniczną. Nie można jednak wykluczyć powstawania kolejek w sytuacjach kryzysowych,
spowodowanych awarią bądź zakłóceniem płynności odpraw po stronie ukraińskiej.
Tymczasem warunki oczekiwania w kolejce przed przejściami granicznymi nie zapewniają
realizacji podstawowych potrzeb kierowców samochodów ciężarowych. Postój trwający
kilkadziesiąt godzin odbywa się na pasach postojowych lub na poboczu wzdłuż dróg
dojazdowych do przejść bez dostępu do zaplecza sanitarnego i usług gastronomicznych.
Nie do zlekceważenia są zagrożenia wynikające z wielogodzinnego oczekiwania pojazdów
ciężarowych przewożących np. materiały niebezpieczne lub samochodów – chłodni.
Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji w tym zakresie jest zapewnienie
odpowiedniej informacji dla kierowców samochodów ciężarowych.

Lp.
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Wartość wskaźnika
w roku bazowym
(2009)

Zakładana wartość
wskaźnika w roku
docelowym (2013)

340

1 000

1.

Liczba miejsc postojowych dla samochodów
ciężarowych

2.

Liczba tablic informacyjnych powiadamiających o
czasie oczekiwania na poszczególnych przejściach
granicznych

0

2

3.

Liczba elektronicznych tablic o zmiennej treści nad
pasami w drogowych przejściach granicznych

0

31

4.

Długość ekranów akustycznych w kolejowych
przejściach granicznych (km)

0

4

Cel szczegółowy 3
Zwiększenie bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej
Założone zwiększenie przepustowości przejść granicznych na granicy polskoukraińskiej ma na celu ułatwienie legalnego przepływu osób i towarów oraz poszerzenie
jego zakresu. Większa otwartość nie może jednak negatywnie wpływać na obniżenie
poziomu ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego, gospodarki
narodowej i zdrowia publicznego oraz przed bezprawnym przekraczaniem granicy.
Dlatego celem niniejszego programu jest również wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa
granicy polsko-ukraińskiej.
Działania zmierzające do tego celu są w pełni kompatybilne z pozostałymi celami
osiąganymi w ramach niniejszego programu. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie odbywać
się głównie poprzez zastosowanie najnowocześniejszej technologii do kontroli granicznej,
co równocześnie doprowadzi do przyśpieszenia pracy służb granicznych.

Cel główny i cele szczegółowe
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3

Wartość wskaźnika
w roku bazowym
(2009)

Zakładana wartość
wskaźnika w roku
docelowym (2013)

1.

Liczba skanerów do prześwietlania wagonów
kolejowych

0

2

2.

Liczba lądowisk dla helikoptera w zasięgu terytorialnym
przejść granicznych

1

3

3.

Ilość urządzeń do badania autentyczności dokumentów
(VSC, Regula itp.)

6

11

Priorytety
Realizacja niniejszego programu i osiągnięcie wyznaczonych celów odbywać się
będzie poprzez podjęcie działań inwestycyjnych w wyszczególnionych poniżej obszarach
priorytetowych:

Priorytet 1: Budowa nowych przejść granicznych
Budowa nowych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej będzie stanowiła
zasadniczy wkład w realizację celu głównego programu. Zwiększenie liczby drogowych
przejść granicznych nie tylko spowoduje ogólny wzrost przepustowości przejść
granicznych, lecz także bezpośrednio przyczyni się do ułatwienia współpracy
przygranicznej poprzez stworzenie nowych połączeń transgranicznych i zwiększenie
dostępności granicy.
Polsko-ukraińskim forum właściwym w zakresie podejmowania decyzji o budowie
nowych przejść granicznych jest Komisja ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko –
Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.
Budowa nowych przejść granicznych uwarunkowana jest spełnieniem następujących
kryteriów:
 prognozowany wzrost poziomu ruchu granicznego nie może być sprawnie
przejęty przez istniejące przejścia graniczne;
 ekonomiczne uzasadnienie inwestycji;
 powstanie przejścia na danym odcinku granicy znacząco wzmocni
konkurencyjność regionu i rozwój społeczności lokalnej;
 zagwarantowanie środków finansowych na inwestycję oraz na utrzymanie
przejścia granicznego;
 istnienie lub gwarancja stworzenia odpowiedniej infrastruktury dostępowej
z obu stron granicy;
 zapewnienie należytej obsady posterunków kontrolnych przez służby graniczne;
 inwestycja nie może być uciążliwa dla społeczności lokalnej lub środowiska
naturalnego.
W wyniku zastosowania ww. kryteriów budowa nowych przejść granicznych
zostanie skoncentrowana na przejściach drogowych. Z istniejących kolejowych przejść
granicznych nie wszystkie są wykorzystywane dla ruchu granicznego, co w połączeniu
ze znacznymi kosztami utworzenia przejść kolejowych, nie uzasadnia podejmowania
działań w tym zakresie.
Kierunki interwencji w Województwie Lubelskim:


budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów – Uhrynow

Drogowe przejście graniczne Dołhobyczów – Uhrynow zlokalizowane jest na terenie
województwa lubelskiego, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów, w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – granica państwa.
Porozumienie o utworzeniu przejścia weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2005 r.
Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, gospodarstwo pomocnicze Wojewody
Lubelskiego, pozyskał w całości grunty niezbędne do budowy przejścia granicznego,
przygotował wymaganą dokumentację projektową, a w lutym 2008 r po zakończeniu
wymaganych uzgodnień, w tym z zakresu ochrony środowiska, uzyskał decyzję
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o pozwoleniu na budowę. Wyłoniony został już wykonawca, który w dniu 3 lipca 2009 r.
rozpoczął prace budowlane. Pełne uruchomienie przejścia przewidziane jest na rok 2013.
Całość infrastruktury przejścia ma być zlokalizowana na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Kierunki interwencji w Województwie Podkarpackim:


budowa drogowego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew

Drogowe przejście graniczne Budomierz – Hruszew zlokalizowane jest
w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów, w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – granica
państwa.
Porozumienie o utworzeniu przejścia weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2005 r.
Wojewoda Podkarpacki przygotował już wymaganą dokumentację projektową
i po zakończeniu niezbędnych uzgodnień, w tym z zakresu ochrony środowiska,
otrzymał pozwolenie na budowę. Obecnie trwa budowa infrastruktury przejścia. Otwarcie
przejścia planuje się na rok 2013.
Całość infrastruktury przejścia ma być zlokalizowana na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

Priorytet 2: Modernizacja istniejących przejść granicznych
Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej osiągnięte zostanie nie
tylko przez budowę nowych przejść granicznych, ale także poprzez zwiększenie
przepustowości przejść już istniejących. Przepustowość zostanie dostosowana
do prognozowanego poziomu ruchu granicznego, a infrastruktura przejść będzie
odpowiadać potrzebom zarówno służb granicznych, jak i podróżnym przekraczającym
granicę. W tym celu podejmowane będą następujące działania:
 modernizacja infrastruktury przejść granicznych;
 rozbudowa przejść granicznych;
 rozszerzenie zakresu ruchu granicznego o samochody ciężarowe w mniejszych
przejściach granicznych.
Priorytetowo traktowane będą najbardziej zaniedbane kolejowe przejścia graniczne.
Wymagają one gruntownej modernizacji w celu dostosowania do potrzeb służb
granicznych.
Kierunki interwencji w Województwie Lubelskim:


kompleksowa modernizacja drogowego przejścia granicznego Zosin – Ustiług

Kontenerowa infrastruktura drogowego przejścia granicznego Zosin – Ustiług nie
jest dostosowana do aktualnego i prognozowanego ruchu granicznego oraz do potrzeb
służb granicznych. Niezbędna jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja przejścia
w celu zwiększenia przepustowości przejścia oraz poprawy warunków przekraczania
granicy.


modernizacja kolejowych przejść granicznych Dorohusk – Jagodzin oraz
Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński

Infrastruktura kolejowych przejść granicznych zostanie zmodernizowana w celu
dostosowania do potrzeb służb granicznych. Inwestycje będą obejmowały zarówno

Priorytet 4: Budowa infrastruktury uzupełniającej
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budowę nowych obiektów, jak i modernizację torowisk oraz ramp kontrolnych. Podjęte
działania pozwolą na rozszerzenie zakresu kontroli dokonywanej w obu kolejowych
przejściach granicznych.
Kierunki interwencji w Województwie Podkarpackim:


rozbudowa drogowego przejścia granicznego Korczowa – Krakowiec

W związku z budową autostrady A4 infrastruktura przejścia zostanie dostosowana
pod kątem przebiegu autostrady poprzez rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego
(obecny terminal przystosowany będzie jedynie do ruchu samochodów ciężarowych)
i budowę niezbędnej infrastruktury dla ruchu osobowego na terenie przyległym do pasów
autostrady. Przyjęta przez Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej koncepcja
rozbudowy przejścia zakłada, że strona polska i ukraińska, ze względu na ograniczenia
terenowe po stronie polskiej, wybudują infrastrukturę części osobowej przejścia każda
na swoim terytorium.


modernizacja kolejowego przejścia granicznego Przemyśl – Mościska

Planowana jest radykalna poprawa infrastruktury stacji kolejowej w Medyce pod
kątem możliwości sprawowania kontroli celnej, w tym przeprowadzania rewizji celnych
towarów oraz przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej i pobierania próbek
importowanych produktów.
Modernizacja infrastruktury przejścia granicznego w Przemyślu, w części
usytuowanej w Medyce, zapewni:
 właściwe wykonywanie zadań nałożonych na Służbę Celną, Straż Graniczną i
Państwowa Inspekcję Sanitarną,
 właściwe warunki do obsługi podmiotów, których towary przewożone są przez
granicę Wspólnoty,
 jednakowe warunki do działalności różnych przewoźników kolejowych.

Priorytet 3: Wyposażenie przejść granicznych
Stosowanie przez polskie służby graniczne nowoczesnego wyposażenia do kontroli
granicznej nie tylko zwiększa bezpieczeństwo granicy, ale w istotny sposób przyczynia się
także do usprawnienia funkcjonowania przejść granicznych i przyśpieszenia procesu
odpraw. Dlatego, w ślad za inwestycjami w infrastrukturę przejść granicznych, zarówno
nowych, jak i już funkcjonujących, w ramach niniejszego programu podejmowane będą
działania mające na celu wyposażenie w urządzenia i sprzęt niezbędny do obsługi
wzmożonego ruchu towarowego i osobowego. Powyższe dotyczy również rozwiązań
informatycznych.
Kierunki interwencji w Województwie Lubelskim:


wyposażenie nowego drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów –
Uhrynow



wyposażenie kolejowych przejść granicznych w skanery do prześwietlania
wagonów towarowych
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Kierunki interwencji w Województwie Podkarpackim:


wyposażenie nowego drogowego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew

Priorytet 4: Budowa infrastruktury uzupełniającej
Sprawne funkcjonowanie granicy polsko-ukraińskiej zależne jest nie tylko
od infrastruktury przejść granicznych i odpowiedniego wyposażenia służb granicznych, ale
również od funkcjonowania infrastruktury uzupełniającej, niezwiązanej bezpośrednio
z kontrolą graniczną. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma budowa parkingów
buforowych przed przejściami granicznymi, gdzie kierowcy samochodów będą mogli
w sposób zorganizowany i w godnych warunkach oczekiwać na wyjazd z Rzeczpospolitej
Polskiej, jeżeli zajdzie taka konieczność. Ułatwieniem dla kierowców będzie także
poprawa informacji poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na rozjazdach dróg
za Lublinem w Piaskach (w stronę Dorohuska i Hrebennego) oraz za Jarosławiem
(w stronę
Korczowej
i Medyki)
powiadamiających
o
czasie
oczekiwania
na poszczególnych przejściach granicznych.
Kierunki interwencji w Województwie Lubelskim:


budowa parkingu buforowego przed drogowym przejściem granicznym
Dorohusk – Jagodzin

Istotnym problemem w funkcjonowaniu przejścia w Dorohusku jest powstawanie
kolejek samochodów ciężarowych na drodze dojazdowej do przejścia. Zjawisku temu
sprzyja charakter infrastruktury przejścia po stronie polskiej. Przejście w Dorohusku jest
klasycznym przejściem autostradowym o potokowym systemie kontroli. Długotrwała
kontrola jednego pojazdu wstrzymuje ruch na danym pasie, co powoduje, że infrastruktura
znajdująca się na pasie pozostaje niewykorzystana. Obecnie przed przejściem nie ma
terminala celnego ani parkingu buforowego, na którym samochody ciężarowe mogłyby
oczekiwać na rozpoczęcie kontroli granicznej. Niezbędne jest zatem wybudowanie
obowiązkowego parkingu buforowego dla ok. 500 samochodów ciężarowych
z możliwością powiększenia do 1 000 miejsc parkingowych.
Wojewoda Lubelski jest w trakcie prac nad dokumentacją projektową budowy
parkingu buforowego.
Kierunki interwencji w Województwie Podkarpackim


ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie
m. Medyka

Najbardziej narażeni na uciążliwości akustyczne związane z bliskim sąsiedztwem
przejścia granicznego są i będą mieszkańcy Medyki, której najbliższa zabudowa znajduje
się w odległości około 200 metrów od terenów kolejowego przejścia granicznego Przemyśl
– Mościska. Konieczne jest w związku z tym ustawienie ekranów dźwiękochłonnych
ograniczających oddziaływania akustyczne.

Plan finansowy
Szczegółowy plan finansowy w podziale na priorytety oraz poszczególne działania
planowane do realizacji w ramach Programu został przedstawiony w tabeli pt. „Ramy
finansowe Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko – ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010 – 2013” zamieszczonej w Załączniku nr 3.
Na realizację Programu przewiduje się przeznaczyć w ciągu 4 lat jego
obowiązywania łączną kwotę w wysokości 540 938 269,60 zł. Łącznie z wydatkami, które
zrealizowano w 2009 roku da to łączną sumę 577 458,6 tys. zł. Przy kształtowaniu
rocznych planów wydatków niezbędne było uwzględnienie stanu finansów publicznych
oraz możliwości inwestycyjnych urzędów wojewódzkich. Wiązało się to jednak
z koniecznością przesunięcia części istotnych i kapitałochłonnych inwestycji, zwłaszcza
w kolejowych przejściach granicznych, na późniejsze lata realizacji Programu.
W ujęciu rocznym najmniejsze wydatki poniesione zostały w roku 2010 –
26 274,7 tys. zł, co wynika z sytuacji finansów publicznych w okresie kryzysu
gospodarczego. W związku ze stosunkowo niskim poziomem realizacji Programu w latach
2010 – 2011 niezbędne było znaczące sięgające ponad 25% zwiększenie wydatków w
latach 2012 – 2013, które będę kształtowały się następująco: 2012 rok – 173 845 tys. zł,
2013 rok – 219 941,8 tys zł.
Podział środków w ujęciu rocznym
(w milionach zł)
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Realizacja Programu w zasadniczej części zaplanowana jest ze środków krajowych
pochodzących z budżetu państwa. Wkład budżetu państwa zaplanowany jest na poziomie
388 749 448,00 zł, co stanowi 78% łącznej kwoty przeznaczonej na realizację Programu.
Środki pochodzące z budżetu państwa będą wykorzystywane na realizację dużych
inwestycji w infrastrukturę przejść granicznych, jak budowa nowych przejść granicznych,
kompleksowa modernizacja drogowego przejścia granicznego Zosin – Ustiług czy budowa
parkingu buforowego przed drogowym przejściem granicznym Dorohusk – Jagodzin, jak
również na zapewnienie współfinansowania projektów realizowanych ze środków
pomocowych.
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Drugim źródłem środków finansowych na realizację zadań przewidzianych
w ramach Programu są zagraniczne środki pomocowe. Ze względu na konieczność
wydatkowania znacznych środków w okresie najbliższych 3-4 lat zasadnym jest zatem
maksymalizowanie wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich
na zadania związane z wprowadzeniem niezbędnych zmian w funkcjonowaniu polskoukraińskiej granicy państwowej. Obecnie inwestycje w przejściach granicznych mogą być
finansowane są ze środków:
 Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach Programu ogólnego „Solidarność
i zarządzanie przepływami migracyjnymi”;
 Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet Wdrażanie przepisów
z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również
wzmacnianie sądownictwa;
 Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa;
 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Zgodnie z aktualnie przeprowadzoną analizą, środki finansowe dostępne na zadania
związane z granicą państwową w ramach ww. funduszów pomocowych oscylują wokół
wartości 100 mln zł.
Łącznie w ramach Programu planowane jest wykorzystanie 88 381 936,00 zł
z zagranicznych środków pomocowych, co będzie stanowić 18% łącznej kwoty
przeznaczonej na realizację Programu. Planowane jest wykorzystanie następujących
instrumentów finansowych:
 Funduszu Granic Zewnętrznych – 25 353,1 tys. zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie budowy nowego drogowego przejścia granicznego
Budomierz – Hruszew oraz zakup wyposażenia do kontroli ruchu granicznego;
 Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina –
63 028,8 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch nowych
drogowych przejść granicznych Dołhobyczów – Uhrynow oraz Budomierz –
Hruszew jako tzw. dużych projektów strategicznych.

Podział środków ze względu na źródło pochodzenia
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W trakcie opracowywania Programu poszukiwano wszelkich dostępnych źródeł
środków finansowych na inwestycje w przejściach granicznych na granicy polskoukraińskiej. Oprócz budżetu państwa i zagranicznych środków finansowych Program
zakłada sfinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych lub partycypację w kosztach
podmiotów prywatnych. Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
administrująca infrastrukturą kolejowego przejścia granicznego Hrubieszów –
Włodzimierz Wołyński realizuje budowę punktu kontroli granicznej pasz i pasz
leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt. Łącznie PKP
LHS sp. z o.o. zainwestowało w okresie obowiązywania Programu 870 112,24 zł.
Na zadanie przewidziane w Programie zaangażowane zostały środki spoza
Programu znajdujące się w dyspozycji Służby Celnej w ramach wieloletniego programu
p.n. Modernizacja Służby Celnej w latach 2009 – 2011 oraz projektu inwestycyjnego pn.
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych
Administracji Celnej – CAIFS II. Łącznie środki spoza Programu stanowią 3% wartości
Programu.
W przypadku ujęcia środków przewidzianych na realizację Programu w podziale
na priorytety można wyraźnie dostrzec, że priorytetem wymagającym największych
nakładów inwestycyjnych jest budowa nowych przejść granicznych (46% całości
Programu). Natomiast ponad jedna trzecia zaangażowanych środków zostanie
przeznaczona na modernizację istniejących przejść granicznych. Zatem na inwestycje
w infrastrukturę przejść granicznych bezpośrednio związaną z kontrolą ruchu granicznego
łącznie przewidziane jest 80% całości środków w ramach Programu. Pozostałe priorytety:
wyposażenie przejść granicznych oraz budowa infrastruktury uzupełniającej nie związanej
bezpośrednio z kontrolą ruchu granicznego wymagają mniejszych nakładów finansowych.

Podział środków na priorytety
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Priorytet 1: Budowa nowych przejść granicznych

Priorytet 2: Modernizacja istniejących przejść granicznych

Priorytet 3: Wyposażenie przejść granicznych

Priorytet 4: Budowa infrastruktury uzupełniającej

Ponad trzy piąte środków na realizację Programu zostanie zaangażowana
w Województwie Lubelskim. Przyczyn takiego podziału środków należy upatrywać przede
wszystkim w znacznych nakładach inwestycyjnych w kolejowych przejściach granicznych
w Województwie Lubelskim: Dorohusk – Jagodzin oraz Hrubieszów – Włodzimierz
Wołyński oraz na kompleksową rozbudowę drogowego przejścia granicznego Zosin –
Ustiług.
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Środki w podziale na województwa

Województwo
Podkarpackie
38%
Województwo
Lubelskie
62%

Podstawowe założenia systemu realizacji i monitorowania
Instytucjami uczestniczącymi są:
 Podmioty realizujące: Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 Służby współpracujące: Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Weterynaryjna
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna;
 Organy nadzorujące: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister
Infrastruktury, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Zdrowia, Szef
Służby Celnej / Minister Finansów;
 Organ koordynujący: Zespół do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej.
Podmioty realizujące są odpowiedzialni za zarządzanie i realizację zadań zapisanych
w tabeli pt. „Ramy finansowe Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko –
ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013” zamieszczonej w Załączniku nr 3.
Finansowanie realizacji zadań zapisanych w Programie będzie odbywało się
z 4 źródeł:
 w roku 2010 ze środków wyodrębnionych w budżetach Wojewodów Lubelskiego
i Podkarpackiego na wydatki majątkowe w przejściach granicznych lub
ze środków rezerwy celowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej
na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych, zgodnie z podziałem
dokonanym przez Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej;
 rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu rozwoju
infrastruktury granicznej na polsko – ukraińskiej granicy państwowej w latach
2010 – 2013. Podmiot realizujący informuje o zawarciu umowy z wyłonionym w
przetargu wykonawcą inwestycji oraz o warunkach finansowych tej umowy.
Podmiot realizujący, z odpowiednim wyprzedzeniem, występuje z wnioskiem o
uruchomienie środków z tej rezerwy zgodnie z zawartą umową;
 środki z funduszy pomocowych – zgodnie z procedurami tych funduszy;
 inne: środki podmiotów prywatnych, tj. Spółki PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa Sp. z o.o. Obowiązki podmiotu realizującego nałożone
niniejszym Programem wykonuje w tym zakresie właściwy miejscowo
wojewoda.
W celu zapewnienia efektywnej realizacji Programu właściwy wojewoda może
podjąć decyzję o przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami, za realizację
których jest odpowiedzialny, pod następującymi warunkami:
 łączne wydatki w poszczególnych latach nie ulegną zwiększeniu;
 organ koordynujący, Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej, wyrazi
zgodę na dokonanie takiego przesunięcia środków;
 uwzględnienie obowiązujących przepisów prawnych.

Wymagania w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji
Programu
Zadaniem podmiotów realizujących jest egzekwowanie niżej zarysowanych
wymogów ochrony środowiska podczas realizacji wszystkich inwestycji w zakresie
rozwoju infrastruktury granicznej, a w rejonach gdzie ryzyko wystąpienia kolizji
przyrodniczych jest duże i wymagane jest podejmowanie konkretnych działań
zapobiegających, ograniczających, łagodzących, bądź kompensujących szkody, należy
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zapewnić odpowiednio skuteczny, merytoryczny nadzór środowiskowych nad działaniami
realizacyjnymi.
Uciążliwości i szkody związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych (budynki,
parkingi, drogi dojazdowe itp.) w fazie budowy mogą być w znaczącym stopniu
eliminowane i ograniczane poprzez odpowiednią organizację i prowadzenie prac
budowlanych. W szczególności dotyczy to następujących kwestii:
 identyfikacji elementów środowiska szczególnie wrażliwych na typowe
oddziaływania, w tym poprzez przeprowadzenie, jeżeli to będzie konieczne,
inwentaryzacji przyrodniczej poprzedzającej inwestycję;
 lokalizowania mogących negatywnie oddziaływać na środowisko elementów
zaplecza budowy (takich jak miejsca postoju i obsługi pojazdów i sprzętu
budowlanego, obiekty sanitarne, wytwórnie mieszanek i mas bitumicznych itp.)
w możliwie największej odległości od lokalnie występujących terenów cennych
przyrodniczo, w tym zwłaszcza obszarów Natura 2000, parków narodowych
i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu;
 organizacji placu budowy w sposób zabezpieczający przed nadmierną degradacją
powierzchni terenu i zanieczyszczeniem oraz wykorzystywania w pracach
konstrukcyjnych sprawnych technicznie maszyn i środków transportu, w tym:
o zabezpieczenia
terenu
przed
przypadkowym
zanieczyszczeniem
ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego;
o wyposażenie obiektów socjalnych zaplecza budowy w system odbioru lub
odprowadzania ścieków bytowych do właściwego oczyszczenia (np. przenośne
toalety, zbiorniki asenizacyjne itp.);
o utrzymywanie placu budowy i dróg eksploatacyjnych w stanie ograniczającym
pylenie;
o wykorzystywania do prac konstrukcyjnych gotowych mieszanek i betonów
wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje na miejscu
budowy;
o eliminowania pracy maszyn i sprzętu na tzw. jałowym biegu;
o transportu mas bitumicznych wywrotkami wyposażonymi w opończe
ograniczające emisję oparów asfaltu.
 zapewniania skutecznego nadzoru inwestora nad wykonawcami robót i ich
pracownikami w kwestii przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym
w szczególności postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –
co najmniej w odniesieniu do inwestycji na obszarach Natura 2000 zaleca się
opracowanie Planów Działań Środowiskowych (PDŚ), który powinien uwzględniać
i opisywać w syntetyczny sposób takie kwestie, jak:
o typowe oddziaływania (emisje do powietrza, hałas, przekształcenia i niwelacje
terenu, usuwanie drzew i krzewów, zmiany stosunków wodnych) i sposoby ich
eliminowania/ograniczania;
o zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczególnie wrażliwe
na te oddziaływania;
 miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementów zaplecza budowy, które
mogą oddziaływać negatywnie na stan środowiska, w tym zwłaszcza:
o miejsca obsługi sprzętu i pojazdów i sposoby ich zabezpieczenia;
o miejsca prowadzenia prac pomocniczych (przenośne węzły betoniarskie,
wytwórnie mas bitumicznych);
o miejsca magazynowania materiałów i paliw;
o obiekty socjalno - sanitarne;
 terminy prowadzenia robót z uwzględnieniem (o ile to konieczne):
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o konieczności zachowania komfortu akustycznego w porze wieczornej i nocnej;
o okresów lęgowych i zasad ochrony siedlisk;
 wymogi w zakresie przywracania środowiska do właściwego stanu po zakończeniu
prac konstrukcyjnych (np. niwelacje lub kształtowanie nachyleń terenu wokół
inwestycji, zadrzewienia, zakrzewienia i implantacje innych roślin, odtworzenie
czasowo przesuniętych cieków i zbiorników wodnych itp.) oraz kryteria oceny
spełnienia tych wymogów;
 inne istotne aspekty środowiskowe charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia
i sposoby minimalizacji.
W szczególności w PDŚ należy wskazać sposoby wypełniania obowiązujących
wymogów ochrony środowiska uwzględniając/odnosząc się do informacji, rekomendacji
i postanowień dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia lub składających się na nie
zadań, zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (dla całego przedsięwzięcia) oraz do ewentualnych
dodatkowych wymagań środowiskowych jakie mogą wynikać z ponownego postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza sposobu realizacji
wymagań w zakresie:
 zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, w tym zwłaszcza wymagań ochrony środowiska koniecznych
do uwzględnienia w projekcie budowlanym;
 warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia,
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości
dla terenów sąsiednich;
 zapobiegania, ograniczania a także kompensacji przyrodniczej (o ile to okazałoby
się konieczne ze względu na skalę wywoływanych szkód) negatywnych
oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów;
 ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
 programu
zabezpieczenia
istniejących
zabytków
przed
negatywnym
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,
 niwelowania możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;
 monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy
na otoczenie, w szczególności na klimat akustyczny i parametry jakości środowiska
oraz ewentualnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura
2000 poddanych oddziaływaniu (jeżeli takie oddziaływanie może wystąpić);
Plan Działań Środowiskowych powinien w miarę możliwości być opracowywany
i wstępnie zatwierdzany równolegle z raportem w sprawie oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko (jego projekt może stanowić załącznik do raportu ooś), o ile znane są już
na tym etapie w/w szczegóły organizacyjne, techniczne i terenowe oraz harmonogramy
realizacyjne. Należy zapewnić, aby zapisy PDŚ były w pełni zgodne z postanowieniami
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej, a także innych ewentualnych zezwoleń, pozwoleń i koncesji dotyczących danej
inwestycji, jeżeli zawierają one postanowienia i wymogi odnoszące się do kwestii ochrony
środowiska.
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Przy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 816 oraz dróg krajowych nr 12 oraz 4,
w zależności od natężenia ruchu należy rozważyć potrzebę oraz możliwe do realizacji
zakres i skalę:
 budowy przejść dla zwierząt małych (płazy i małe zwierzęta) w odpowiednio
dobranych miejscach na drodze 816 i DK 12 oraz DK 4;
 wykorzystania mostków nad lokalnymi obniżeniami terenu i ciekami wodnymi
do stworzenia co najmniej 2 przejść dla zwierząt średnich i dużych;
 zapewnienia drożności doliny Bugu, jako korytarza migracyjnego i koryta dla wód
wezbraniowych;
 odtworzenia siedlisk zidentyfikowanych podczas szczegółowej inwentaryzacji
przyrodniczej w miejscach zastępczych np. przesadzenie szczególnie cennych
roślin, przeniesienie fragmentów (np. z dziuplami) ściętych drzew stanowiących
siedlisko występowania cennych gatunków bezkręgowców lub porostów
w miejsca, gdzie będą mogły znaleźć siedliska zastępcze;
 tworzenie stref ekotonowych na styku droga - las (strefa przejściowa);
 rekultywacja terenów przekształconych lub zdegradowanych.
Przy projektowaniu i lokalizowaniu przejść dla zwierząt na etapie projektowania
budowy i użytkowania drogi należy uwzględnić następujące czynniki:
 dobór
lokalizacji
na
podstawie
dostępnych
danych
naukowych
i inwentaryzacji/obserwacji przyrodniczych w terenie;
 dobór typu i parametrów przejścia właściwego do sytuacji krajobrazowej,
ekologicznej oraz gatunków zwierząt jakim przejście ma służyć;
 odpowiednie zagęszczenie przejść;
 zróżnicowanie rodzajów przejść występujących w sąsiedztwie, tak by wszystkie
gatunki (o różnych wymaganiach) mogły bezpiecznie pokonywać barierę drogową.
Do lokalizowania przejść pod drogą należy w pierwszej kolejności wykorzystywać
rzeki i inne cieki wodne oraz istniejące znaczniejsze obniżenia terenu (wąwozy, parowy,
dolinki), planując tam, gdzie to możliwe poprowadzenie drogi na wiaduktach i estakadach,
a nie na nasypach;
Wskazane jest prowadzenie okresowego monitoringu wykorzystywania przez
zwierzęta szczególnie ważnych wybudowanych przejść (obserwacja korzystających
zwierząt, względnie ich tropów oraz ocena, czy charakter przejścia odpowiada potrzebom
zwierząt. dla których zostało zbudowane), co pozwoli identyfikować i naprawiać
ewentualne błędy konstrukcyjne przejścia i niedociągnięcia w zagospodarowaniu jego
otoczenia.
W celu obniżenia wskaźników wypadkowości i śmiertelności wśród zwierząt, oraz
użytkowników dróg wskazane jest podjęcie następujących działań uzupełniających
i wspomagających:
 projektowanie, budowa i eksploatacja sieci dróg dojazdowych do przejść aby
możliwe było utrzymywanie optymalnego natężenia i szybkości ruchu pojazdów
z zachowaniem kryteriów bezpieczeństwa ruchu drogowego:
o funkcjonalności (hierarchiczności): zapewnienia, że droga pełni tylko jedną
funkcję (tranzytowa, rozprowadzająca, dojazdowa) w ramach hierarchicznej
sieci drogowej i jej rzeczywiste wykorzystanie jest zgodne z tą funkcją,
o jednorodności: zapewnienia, że na drodze o danej funkcji nie wystąpią duże
różnice prędkości, różnice kierunków ruchu, różnice masy uczestników ruchu,
różnice rodzajów podróży (lokalne, długodystansowe) oraz różnice w strukturze
rodzajowej ruchu,
o czytelności: zapewnienia wyglądu drogi jednoznacznie wskazującego na jej
funkcję i sposób wykorzystania,
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o przewidywalności: zapewnienia geometrii i oznakowania drogi umożliwiającego
rozpoznanie jaką funkcję pełni droga, dobór właściwych zachowań oraz
pozwalającego przewidywać zachowania innych uczestników ruchu,
o kompensacji błędów uczestników ruchu: zapewnienia, że droga i jej otoczenie
są zaprojektowane w sposób zmniejszający ryzyko wystąpienia wypadku
i minimalizujący obrażenia ofiar w momencie zderzenia.
stosowanie metod „uspokajania ruchu” na trasach alternatywnych, poprzez
kształtowanie środowiska drogowego za pomocą odpowiednich środków, w celu
zapewnienia zgodnej z przepisami i bezpiecznej prędkości jazdy oraz zniechęcenie
kierowców w ruchu tranzytowym i korzystających z płatnych odcinków autostrad
do poszukiwania objazdów i tras alternatywnych;
wprowadzanie automatycznej lub odcinkowej kontroli prędkości poprzez system
automatycznej kontroli prędkości (np. fotoradary).
Projektując i realizując przeprawy mostowe przez rzekę Bug należy zapewnić:
eliminację lub ograniczenie do wymaganego względami konstrukcyjnymi
minimum ilości podpór mostu usytuowanych w nurcie rzeki lub bezpośrednio
na jej brzegu;
ograniczenie do minimum długości uzasadnionych kwestiami zabezpieczenia przed
erozją umocnień brzegowych w rejonie mostów - w razie konieczności
dodatkowego umocnienia brzegów należy stosować w miarę możności materiały
naturalne;
swobodne przejścia dla zwierząt, w tym zwierząt dużych (łoś, jeleń, sarna) pod
przęsłami mostu, zarówno w okresie niżowym, jak i podczas wezbrań wody;
ograniczenie do minimum ilość elementów konstrukcyjnych mostu, które mogłyby
zwiększać ryzyko kolizji z awifauną;
odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni mostu
do odpowiedniego zbiornika bezodpływowego, w celu ograniczenia wpływu
na rzekę.

System monitorowania
Podmioty realizujące raz na kwartał dokonują oceny realizacji Programu. Ocena
powinna zawierać następujące elementy:
 sposób realizacji przedsięwzięć budowlanych (tzw. dobra praktyka, stosowane
narzędzia i procedury);
 sposób organizacji czasu pracy i placu budowy;
 harmonogram prac budowlanych determinowany czasem realizacji innych
przedsięwzięć budowlanych (np. synchronizacja rozbudowy przejścia granicznego
w Korczowej z budową odcinka autostrady A-4);
 zastosowane metody zapobiegania, minimalizacji ryzyka wystąpienia
niekorzystnych oddziaływań;
 przewidziane obiekty służące właściwej organizacji gospodarki wodno - ściekowej
przejść granicznych, dostosowana do potrzeb przepustowość i właściwa
organizacja;
 identyfikacja receptorów, elementów otaczających przestrzeni przyrodniczych
szczególnie wrażliwych/ szczególnie narażonych na oddziaływanie;
 obserwowane w trakcie prowadzonych prac budowlanych, eksploatacji obiektów
niekorzystne zmiany stanu środowiska przyrodniczego, np. płoszenie zwierząt;
 propozycje możliwych kompensacji przyrodniczych w przypadku identyfikacji
przedsięwzięć szczególnie uciążliwych środowiskowo.
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Do końca marca każdego roku podmioty realizujące przedstawiają
Przewodniczącemu Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej informację
o realizacji Programu w roku poprzednim.
Służby współpracujące uczestniczą w ewaluacji i kontroli realizacji zadań
zapisanych w Programie poprzez opiniowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań
podmiotów realizujących.
Organ koordynujący przyjmuje informacje podmiotów realizujących lub, o ile
informacja nie jest wystarczająca, żąda dodatkowych wyjaśnień.
Organ koordynujący do końca kwietnia każdego roku przygotowuje zbiorcze
sprawozdanie na podstawie informacji podmiotów realizujących oraz opinii
koordynujących służb współpracujących.
Kontrole, na wniosek służb współpracujących, podmiotów realizujących lub innych
upoważnionych organów, są dokonywane przez właściwe organy nadzorujące.
Kontrole planowe są dokonywane zgodnie z planem kontroli sporządzanym przez
organy nadzorujące.
W przypadku, gdy realizacja określonej części Programu jest niemożliwa lub
pojawiają się inne bardziej efektywne rozwiązanie podmiot realizujący zwraca się
z uzasadnionym wnioskiem o zmianę Programu do Przewodniczącego Zespołu do Spraw
Zagospodarowania Granicy Państwowej. Przewodniczący zapoznaje Zespół z wnioskiem
i po uznaniu jego zasadności występuje do Rady Ministrów z propozycją korekty
Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko – ukraińskiej granicy państwowej
w latach 2010 – 2013.

Śródokresowa weryfikacja Programu
W połowie okresu obowiązywania Programu, tj. w roku 2011, na podstawie analizy
efektów dotychczas realizowanych działań, sytuacji finansów publicznych państwa,
zmiany czynników zewnętrznych oraz potrzeb służb granicznych, jak również
ewentualnych modyfikacji w ramach instrumentów finansowych Wspólnoty, zostanie
dokonana weryfikacja aktualności zadań przewidzianych w Programie. W szczególności
oceniony zostanie stopień realizacji celu głównego Programu za pomocą dotychczasowych
środków oraz perspektywa osiągnięcia zamierzonych rezultatów w drugim okresie
obowiązywania Programu.
W ramach śródokresowej weryfikacji gruntownej analizie poddana zostanie
w szczególności możliwość uzupełnienia Programu o zadania inwestycyjne, które nie
zostały uwzględnione w bieżącej wersji dokumentu ze względu na stan finansów
publicznych (wymienione w Tabeli 1.), zmiany harmonogramów realizowanych inwestycji
oraz zwiększenia liczby wskaźników.
Tabela 1. Zadania inwestycyjne planowane do uwzględnienia w ramach
śródokresowej weryfikacji Programu
Lp.

Przejście graniczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dpg Zosin - Ustiług
dpg Hrebenne - Rawa Ruska
dpg Medyka - Szeginie
kpg Dorohusk - Jagodzin
kpg Przemyśl - Mościska

7.

dpg Malhowice -

kpg Przemyśl - Mościska

Zadanie
Współfinansowanie budowy drugiego mostu granicznego
Budowa parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych
Budowa parkingu buforowego na 400 miejsc dla samochodów ciężarowych
Wybudowanie bocznic z zadaszonymi rampami dla potrzeb kontroli sanitarnej
Budowa budynku odpraw fitosanitarnych z infrastrukturą towarzyszącą
Modernizacja torów szerokich 1520 mm wykorzystywanych do przewozów
towarowych na odcinku przygranicznym Przemyśl-Mościska
Utworzenie infrastruktury przejścia granicznego

Śródokresowa weryfikacja Programu
8.

Niżankowice
dpg Malhowice Niżankowice

Wyposażenie przejścia granicznego
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Załącznik nr 1: Służby graniczne
Straż Graniczna dokonuje kontroli ruchu granicznego oraz kontroli bezpieczeństwa
zgodnie z m.in. ustawą o Straży Granicznej, ustawą o ochronie granicy państwowej
i Kodeksem granicznym Schengen. Granica polsko-ukraińska pozostaje w zasięgu
odpowiedzialności dwóch oddziałów Straży Granicznej: Nadbużańskiego z siedzibą
w Chełmie (teren województwa lubelskiego) oraz Bieszczadzkiego z siedzibą w Przemyślu
(teren województwa podkarpackiego).
Służba Celna dokonuje kontroli celnej mającej na celu zapewnienie zgodności
z prawem przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz wywozu
towarów z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej. Granica polsko-ukraińska pozostaje
we właściwości miejscowej dwóch izb celnych: w Białej Podlaskiej (województwo
lubelskie) oraz w Przemyślu (województwo podkarpackie).
Inspekcja Weterynaryjna dokonuje weterynaryjnej kontroli granicznej, której
celem jest ochrona kraju oraz innych Państw Członkowskich przed przenikaniem chorób
zakaźnych zwierząt oraz wszelkich czynników (mikrobiologicznych, chemicznych i in.)
stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w produktach
pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach.
Na poziomie centralnym zadanie związane z nadzorem nad graniczną kontrolą
weterynaryjną wykonuje Główny Lekarz Weterynarii. Weterynaryjna kontrola graniczna
dokonywana jest w posterunkach weterynaryjnej kontroli granicznej. Graniczny lekarz
weterynarii z dniem 1 maja 2004 r. stał się organem wojewódzkiej administracji
niezespolonej, podległym bezpośrednio centralnemu organowi administracji rządowej,
jakim jest Główny Lekarz Weterynarii. Na granicy polsko-ukraińskiej zlokalizowane są
trzy Graniczne Inspektoraty Weterynarii: w Dorohusku, Hrebennem oraz Korczowej.
Do zadań granicznych inspektoratów weterynarii należy przeprowadzanie kontroli
weterynaryjnej zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz
na przejściach granicznych drogowych w Dorohusku (kontrola tylko produktów
pochodzenia zwierzęcego i zwierząt żywych z kat. O-inne), Hrebennem (kontrola tylko
produktów pochodzenia zwierzęcego) i Korczowej oraz na przejściach granicznych
kolejowych w Dorohusku i Medyce (tylko pasze nie zawierające tkanek pochodzących
od zwierząt).
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokonuje kontroli
fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oraz innych Państw Członkowskich) z państw
trzecich oraz środków transportu służących do ich przewozu. Celem kontroli jest
niedopuszczenie do wprowadzenia na terytorium kraju i Unii Europejskiej organizmów
szkodliwych, mogących spowodować straty gospodarcze w uprawach rolniczych,
sadowniczych, szklarniowych i leśnych.
Na poziomie centralnym zadanie związane z nadzorem nad graniczną kontrolą
fitosanitarną wykonuje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na poziomie
poszczególnych województw, zadanie związane z graniczną kontrolą fitosanitarną
wykonują Wojewodowie Lubelski i Podkarpacki za pośrednictwem wojewódzkich
inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. W strukturach wojewódzkich inspektoratów
ochrony roślin i nasiennictwa funkcjonują oddziały graniczne, których podstawowym
zadaniem jest wykonywanie granicznej kontroli fitosanitarnej. Fizycznie kontrolę
przeprowadzają upoważnieni przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin
i nasiennictwa pracownicy oddziałów granicznych.
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Kontrola na granicy z Ukrainą prowadzona jest w punktach wwozu: Dorohusk
(drogowe i kolejowe), Hrebenne (drogowe), Hrubieszów (kolejowe) oraz Korczowa
(drogowe).
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje kontroli
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy oraz
sprawdzenia zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla owoców
i warzyw. Część odpraw importu artykułów rolno-spożywczych, zgodnie z możliwością
wyboru przez importerów miejsca odprawy, dokonywana jest z pominięciem przejść
granicznych, bezpośrednio w składach celnych lub na terenie wewnętrznych oddziałów
celnych.
Na poziomie centralnym zadanie związane z nadzorem nad graniczną kontrolą
wykonuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kontrola
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw
członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów, jest
prowadzona przez inspektorów Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie i Rzeszowie, wchodzących w skład zespolonej
administracji rządowej w odpowiednich województwach. W drogowym przejściu
granicznym w Korczowej funkcjonuje Oddział Zamiejscowy WIJHARS. Dwóch
inspektorów pełni stały dyżur na przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem.
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza graniczne kontrole sanitarne
żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, przywożonych z państw trzecich. Celem kontroli jest utrzymanie
bariery sanitarno-epidemiologicznej kraju poprzez niedopuszczenie do wprowadzenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej żywności oraz materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których jakość zdrowotna nie
odpowiada obowiązującym przepisom i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Na poziomie centralnym zadanie związane z nadzorem nad kontrolą graniczną
koordynuje Główny Inspektor Sanitarny. Za graniczną kontrolę sanitarną odpowiedzialni
są terenowo-właściwi państwowi graniczni inspektorzy sanitarni oraz państwowi
powiatowi inspektorzy sanitarni. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni zapewniają
obsadę Granicznych Punktów Kontroli Sanitarnej (GPKS) na przejściach granicznych
i podlegają właściwym państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym do dnia
31 grudnia 2009 r., a od dnia 1 stycznia 2010 r. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Na odcinku polsko-ukraińskiej granicy państwowej funkcjonują trzy graniczne stacje
sanitarno-epidemiologiczne (GSSE):
a) GSSE w Przemyślu (woj. podkarpackie) z GPKS w drogowych przejściach
granicznych Korczowa – Krakowiec i Medyka – Szeginie oraz w kolejowym przejściu
granicznym Przemyśl – Mościska;
b) GSSE w Dorohusku (woj. lubelskie) z GPKS w drogowym przejściu granicznym
Dorohusku – Jagodzin;
c) GSSE w Hrebennem (woj. lubelskie) z GPKS w drogowym przejściu granicznym
Hrebenne – Rawa Ruska i w kolejowym przejściu granicznym Hrubieszów – Włodzimierz
Wołyński.
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Drogowe przejście graniczne Dorohusk – Jagodzin
Drogowe przejście graniczne Dorohusk – Jagodzin, położone w ciągu drogi krajowej
nr 12 (przebiegającej równoleżnikowo przez obszar Polski), jest jednym z największych i
najbardziej obciążonych przejść drogowych na granicy polsko – ukraińskiej. Przejście
otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego bez
ograniczeń. Dokonywane są wszystkie rodzaje kontroli: paszportowa, celna,
weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Przejście graniczne w Dorohusku zostało otwarte w 1990 r. W ostatniej dekadzie
było sukcesywnie modernizowane i rozbudowywane. W ostatnim etapie, zrealizowanym
w latach 2002 – 2004, dostosowano infrastrukturę przejścia i warunki dokonywania
kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę do wymogów Schengen.
W tym celu rozbudowano platformę wjazdową do Polski i zmodernizowano platformę
wyjazdową oraz zbudowano m.in.: nowoczesne pawilony kontrolerskie na pasach odpraw,
budynek kontroli celnej pasażerów autobusów, budynek kontroli szczegółowej pojazdów,
wspólny budynek dla granicznych służb: sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nowy budynek dla Placówki
Straży Granicznej i dwa pawilony dla firm spedycyjnych i banków. W latach 2004 – 2005
uzupełniono również wyposażenie służb granicznych w niezbędne urządzenia i sprzęt
(wagi samochodowe - dynamiczne i statyczne, skanery do prześwietlania ciężarówek
i bagaży, komputery, sprzęt biurowy itp.).
Liczba pasów odpraw
Wjazd do RP
5
1
8
14

Ruch osobowy
Autobusy
Ruch towarowy
RAZEM

Wyjazd z RP
5
1
5
11

Przepustowość infrastruktury przejścia
Samochody osobowe
PL
UA Różnica*

Autobusy
UA Różnica*

Samochody ciężarowe
PL
UA
Różnica*

PL
Wyjazd
3 000 2 000 -1 000
50
50
0
600
500
z RP/dobę
Wjazd
2 500 2 000
-500
30
50
+ 20
600
500
Do RP/dobę
5 500 4 000 -1 500
80
100
+20
1 200
1 000
Razem
* Różnica między przepustowością przejścia po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej.

-100
-100
-200

Średnie dobowe natężenie ruchu
osoby
samochody osobowe
samochody
ciężarowe
autobusy

2007
9 279
3 323

2008
6 014
2 253

Zmiana
-35,2%
-32,2%

767

773

0,8%

44

30

-31,5%

Z analizy przepustowości oraz statystyki ruchu granicznego w drogowym przejściu
granicznym Dorohusk – Jagodzin wynikają następujące wnioski:
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przepustowość infrastruktury przejścia po stronie polskiej znacznie przekracza
średnie dobowe natężenie ruchu, co oznacza, że istnieje rezerwa dla obsługi
zwiększonego ruchu zarówno osobowego, jak i towarowego;
 przepustowość infrastruktury przejścia po stronie ukraińskiej jest mniejsza
od przepustowości po stronie polskiej, co oznacza, że bez inwestycji po stronie
ukraińskiej nie jest możliwe zwiększenie przepustowości całego przejścia
Dorohusk – Jagodzin. Przepustowość przejścia granicznego po stronie
ukraińskiej zostanie zwiększona po zakończeniu trwającej rozbudowy
do ok. 700 samochodów ciężarowych i 2500 pojazdów osobowych na każdym
kierunku.
Istotnym problemem w funkcjonowaniu przejścia w Dorohusku jest powstawanie
kolejek samochodów ciężarowych na drodze dojazdowej do przejścia. Zjawisku temu
sprzyja charakter infrastruktury przejścia po stronie polskiej. Przejście w Dorohusku jest
klasycznym przejściem autostradowym o potokowym systemie kontroli. Długotrwała
kontrola jednego pojazdu wstrzymuje ruch na danym pasie, co powoduje, że infrastruktura
znajdująca się na pasie pozostaje niewykorzystana. Obecnie przed przejściem nie ma
terminala celnego ani parkingu buforowego, na którym samochody ciężarowe mogłyby
oczekiwać na rozpoczęcie kontroli granicznej. Niezbędne jest zatem wybudowanie
obowiązkowego parkingu buforowego dla ok. 500 samochodów ciężarowych
z możliwością powiększenia do 1 000 miejsc parkingowych.
Drogowe przejście graniczne Zosin – Ustiług
Drogowe przejście graniczne w Zosinie zlokalizowane jest w ciągu drogi krajowej
nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin, łączącej Kielce i Piotrków Trybunalski z Zamościem
i Ukrainą. Przejście otwarte jest całodobowo i odbywa się przez nie wyłącznie
międzynarodowy ruch osobowy (w tym autobusy). Zakres dokonywanej kontroli obejmuje
kontrolę paszportową i celną. Nie są dokonywane natomiast kontrole sanitarne,
fitosanitarne, weterynaryjne oraz materiałów niebezpiecznych.
Jest to najmniejsze i najskromniej wyposażone przejście drogowe na polskoukraińskiej granicy państwowej. Kontrola graniczna dokonywana jest oparciu
o tymczasową zabudowę kontenerową.
W latach 1997 – 2007 na kierunku wyjazdowym z Rzeczypospolitej Polskiej polskie
służby graniczne dokonywały kontroli na terytorium Ukrainy, natomiast na kierunku
wjazdowym ukraińskie służby dokonywały kontroli na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Ze względu na ustalenia ekspertów misji ewaluacyjnej Schengen, służby polskie
powróciły do dokonywania kontroli na terytorium polskim na obu kierunkach, natomiast
służby ukraińskie pozostały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Liczba pasów odpraw
Ruch osobowy
RAZEM

Wjazd do RP
2
2

Wyjazd z RP
2
2

Przepustowość infrastruktury przejścia
(liczba pojazdów na dobę)
Strona polska
Strona ukraińska
Różnica*
1 700
1 600
-100
* Różnica między przepustowością przejścia po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej.
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Średnie dobowe natężenie ruchu
osoby
samochody osobowe
autobusy

2007
4 605
1 833
5

2008
4 580
1 664
5

Zmiana
-0,5%
-9,2%
0%

Z analizy przepustowości oraz statystyki ruchu granicznego w drogowym przejściu
granicznym Zosin –Ustiług wynikają następujące wnioski:
 przepustowość infrastruktury przejścia po obu stronach granicy choć jest
porównywalna, to nie jest wystarczająca do obsługi aktualnego ruchu
granicznego
 ruch graniczny (zarówno samochodów osobowych, autobusów jak i osób) przez
przejścia graniczne Zosin – Ustiług w 2008 r. spadł nieznacznie, szczególnie
w porównaniu ze spadkiem w innych przejściach granicznych (20,4% w ruchu
samochodów osobowych, 17,5% dla autobusów oraz 15,6% w ruchu osób).
Dowodzi to, że znaczenie przejścia w Zosinie rośnie i prawdopodobny jest
również wzrost natężenia ruchu.
Ponieważ infrastruktura przejścia nie jest dostosowana do aktualnego
i prognozowanego ruchu granicznego niezbędna jest rozbudowa przejścia. Równocześnie
dla poprawy warunków przekraczania granicy oraz warunków pracy służb granicznych
konieczne jest wybudowanie stałych obiektów do przeprowadzania kontroli granicznej.
Drogowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska
Drogowe przejście graniczne w Hrebennem położone jest na terenie województwa
lubelskiego, w powiecie tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska, w ciągu drogi
krajowej nr 17 Warszawa – Lublin – Zamość – Hrebenne – granica państwa, która stanowi
podstawową część międzynarodowej drogi E-372 Warszawa – Lublin – Hrebenne –
Lwów. Przejście graniczne funkcjonuje od 1990 r.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego
i towarowego bez ograniczeń. Dokonywane są wszystkie rodzaje kontroli: paszportowa,
celna, weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna, jakości handlowej artykułów rolnospożywczych.
W latach 2004-2007 kompleksowo rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę
przejścia (płyta wjazdowa i wyjazdowa) oraz uzupełniono wyposażenia przejścia. Za sumę
121 291,7 tys. zł, z czego 69 403,3 tys. zł pochodziło ze środków Phare, wybudowano
główny budynek przejścia, budynki kontroli szczegółowej pojazdów, budynek kas celnych,
spedycji i banków, pawilony kontrolerskie i zadaszenia nad pasami odpraw, wieżę
łączności i bramki radiometryczne oraz sieci instalacyjne i teleinformatyczne. Przekazanie
do użytku nowo wybudowanej części przejścia nastąpiło 26 lutego 2007 r.
Liczba pasów odpraw
Ruch osobowy
Autobusy
Ruch towarowy
RAZEM

Wjazd do RP
4
1
3
8

Wyjazd z RP
4
1
3
8
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Przepustowość infrastruktury przejścia
Samochody osobowe
PL
UA Różnica*

PL

Autobusy
UA Różnica*

Samochody ciężarowe
PL
UA
Różnica*

Wyjazd
1 500 1 750 + 250
50
50
0
250
250
z RP/dobę
Wjazd
1 500 1 750 + 250
50
50
0
250
250
Do RP/dobę
3 000 3 500 + 500
100
100
0
500
500
Razem
* Różnica między przepustowością przejścia po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej.

0
0
0

Średnie dobowe natężenie ruchu
osoby
samochody osobowe
samochody
ciężarowe
autobusy

2007
7 021
2 792

2008
5 757
2 380

Zmiana
-18,0%
-14,8%

303

331

9,5%

53

47

-11,3%

Z analizy przepustowości oraz statystyki ruchu granicznego w drogowym przejściu
granicznym Hrebenne – Rawa Ruska wynikają następujące wnioski:
 przepustowość infrastruktury po obu stronach granicy jest porównywalna;
 istnieje niewielka rezerwa dla obsługi zwiększonego ruchu granicznego po obu
stronach granicy.
Przejście w Hrebennem, po zakończeniu modernizacji, nie wymaga znaczących
inwestycji infrastrukturalnych. Potrzebne jest jedynie doposażenie służb granicznych
w nowoczesny sprzęt do kontroli oraz budowę lądowiska dla helikopterów.
Drogowe przejście graniczne Korczowa – Krakowiec
Drogowe przejście graniczne w Korczowej zlokalizowane jest na terenie
województwa podkarpackiego, w gminie Radymno położonej na terenie powiatu
jarosławskiego. Przejście graniczne położone jest w ciągu drogi krajowej nr 4
Jędrzychowice – Krzywa – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Radymno –
Korczowa stanowiącej fragment międzynarodowej drogi E-40 Drezno – Korczowa.
Zostało otwarte w dniu 3 stycznia 1998 r. Jest to największe i jedno
z najnowocześniejszych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego
i towarowego bez ograniczeń. Dokonywane są wszystkie rodzaje kontroli: paszportowa,
celna, weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna, jakości handlowej artykułów rolnospożywczych. Na terenie przejścia znajduje się 130 stanowisk postojowych dla
samochodów ciężarowych do odpraw celnych i spedycyjnych.
W latach 2002-2003 za kwotę 10,6 mln zł wybudowano terminal granicznych
odpraw weterynaryjnych oraz drogę dojazdową do terminala. Terminal położony jest
na zamkniętym terenie o powierzchni 8720 m2 Powierzchnia terminala wynosi 1.680 m2 użytkowa 1.282 m2. Spełnia on wymogi prawodawstwa unijnego i polskiego dla tego typu
obiektów. W budynku znajdują się laboratoria, w których dokonuje się badania produktów
i zwierząt wjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej, chłodnie do rozładunku produktów
łatwo psujących się, pomieszczenia do kontroli żywych zwierząt.
W latach 2006-2006 miała miejsce rozbudowa przejścia za kwotę 3,5 mln zł
z Funduszu Schengen. Objęła ona budowę zbiornika rezerwowego wody i wodociągu
doprowadzającego wodę do przejścia, budowę pasa postojowego przed przejściem
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i oświetlenia drogi
dla helikopterów.

dojazdowej

do

przejścia

granicznego,

budowę

lądowiska

Liczba pasów odpraw
Wjazd do RP
5
1
4
10

Ruch osobowy
Autobusy
Ruch towarowy
RAZEM

Wyjazd z RP
3
1
4
8

Przepustowość infrastruktury przejścia
Samochody osobowe
PL
UA Różnica*

Autobusy
UA Różnica*

Samochody ciężarowe
PL
UA
Różnica*

PL
Wyjazd
1 600 1 000
-600
50
b/d
300
300
z RP/dobę
b/d
Wjazd
1 600 1 000
-600
50
300
300
Do RP/dobę
3 200 2 000 -1 200
100
b/d
600
600
Razem
* Różnica między przepustowością przejścia po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej.

0
0
0

Średnie dobowe natężenie ruchu
osoby
samochody osobowe
samochody
ciężarowe
autobusy

2007
7 186
2 733

2008
5 469
1 942

Zmiana
-23,9%
-28,9%

550

550

0,0%

41

43

3,6%

Z analizy przepustowości oraz statystyki ruchu granicznego w drogowym przejściu
granicznym Korczowa – Krakowiec wynikają następujące wnioski:
 przepustowość infrastruktury po obu stronach granicy jest porównywalna;
 brak rezerwy dla obsługi zwiększonego ruchu granicznego po obu stronach
granicy.
W związku z budową autostrady A4 konieczne jest dostosowanie infrastruktury
przejścia pod kątem przebiegu autostrady poprzez rozdzielenie ruchu towarowego
od osobowego (obecny terminal przystosowany będzie jedynie do ruchu samochodów
ciężarowych) i budowę niezbędnej infrastruktury dla ruchu osobowego na terenie
przyległym do autostrady.
Drogowe przejście graniczne Medyka – Szeginie
Drogowe przejście graniczne w Medyce zostało otwarte w roku 1945. Przejście
zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, w gminie Medyka
przynależnej do powiatu przemyskiego. Położone jest w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator –
Wadowice – Nowy Sącz – Krosno – Przemyśl – Medyka – granica państwa.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego
i towarowego bez ograniczeń. Dokonywana jest kontrola paszportowa, celna i sanitarna.
W przejściu w Medyce nie jest dokonywana kontrola weterynaryjna i fitosanitarna.
Z dniem 1 kwietnia 1998 r. oddano do użytku wydzielone ciągi dla ruchu pieszego (czynne
w godzinach 7:00 – 19:00). Z dniem 10 listopada 2004 r., zgodnie z ustaleniami Głównych
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Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, rozpoczęto całodobową
odprawę graniczną osób przekraczających pieszo polsko-ukraińską granicę państwa.
Na terenie przejścia na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej przy
budynku odpraw samochodów ciężarowych znajdują się 22 stanowiska postojowe.
Od ponad 10 lat prowadzona jest modernizacja i rozbudowa przejścia. W latach
2004-2007 za kwotę 29,6 mln zł z Funduszu Schengen wybudowano budynek odpraw
celnych, terminal dla samochodów ciężarowych, poszerzono pasy ruchu na linii granicy
państwowej, zakupiono 2 bramki radiometryczne do zamontowania na kierunku
wjazdowym dla samochodów osobowych i autokarów, doprowadzono instalacje
elektryczną i teleinformatyczną. Ponadto, za kwotę 13,7 mln zł wykonane zostały
m.in. modernizacja ciągu pieszego przejścia, dodatkowy pas ruchu dla samochodów
ciężarowych, dwa dodatkowe pasy ruchu dla samochodów osobowych, parking
dla samochodów osobowych na 100 miejsc oraz instalacja sieci CAFIS dla Służby Celnej.
Liczba pasów odpraw
Wjazd do RP
5
2
4
11

Ruch osobowy
Autobusy
Ruch towarowy
RAZEM

Wyjazd z RP
6
2
3
11

Liczba pasów odpraw na przejściu pieszym
Wejście do RP
3

Wyjście z RP
3

Przepustowość infrastruktury przejścia
Samochody osobowe
PL
UA Różnica*

Autobusy
UA Różnica*

Samochody ciężarowe
PL
UA
Różnica*

PL
Wyjazd
1 200 1 100
-100
25-30 50
+20-25
250
50
z RP/dobę
50
Wjazd
1 200 1 100
-100
30-35
+15-20
250
50
Do RP/dobę
2 400 2 200
-200
55-65 100
+35-45
500
100
Razem
* Różnica między przepustowością przejścia po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej.

-200
-200
-400

Średnie dobowe natężenie ruchu
osoby
samochody osobowe
samochody
ciężarowe
autobusy

2007
17 169
1 933

2008
15 913
1 572

Zmiana
-7,3%
-18,7%

262

241

-8,2%

77

57

-26,4%

Drogowe przejście graniczne Krościenko – Smolnica
Drogowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy polskoukraińskiej dnia 20 listopada 2002 r. dla międzynarodowego ruchu samochodów
osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony
(czynne było w godz. 8:00 – 18:00). Z dniem 29 sierpnia 2003 r. dokonano zmiany czasu
otwarcia przejścia na całodobowe oraz wprowadzono wspólne miejsce odpraw polskich
i ukraińskich służb granicznych na obu kierunkach w obiektach przejścia granicznego
zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Z dniem 16 marca 2006 r. dokonano kolejnego rozszerzenia ruchu granicznego
o ruch autokarów i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony bez względu na
ich przynależność państwową, z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli sanitarnej,
weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych.
Drogowe przejście graniczne w Krościenku zlokalizowane jest na terenie
województwa podkarpackiego, w powiecie bieszczadzkim w gminie Ustrzyki Dolne,
w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Ustrzyki Dolne – Krościenko – granica państwa.
Przeprowadzona w latach 2004-2007 modernizacja drogowego przejścia granicznego
za sumę 12,1 mln zł z Funduszu Schengen objęła budowę budynku odpraw autobusów
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę pasa drogowego-postojowego z oświetleniem,
poszerzenie pasów odpraw dla obywateli Unii Europejskiej na wjeździe i wyjeździe.
Ponadto, w latach 2003-2007 za kwotę 9,7 mln zł dokonano zakupu wyposażenia
do kontroli granicznej oraz zaadaptowano przejście do dokonywania kontroli przez
ukraińskie służby graniczne.
Kolejowe przejście graniczne Dorohusk – Jagodzin
Otwarte dla międzynarodowego ruchu osobowo-towarowego 1989 r. (wcześniej
obsługiwało tylko ruch towarowy). Położone jest w ciągu transportowym Morze Bałtyckie
– Morze Czarne i w korytarzu transportowym OSŻD (Organizacja Współpracy Kolei)
nr VII. Graniczna stacja kolejowa jest oddalona od granicy państwa o 2000 m, jest
końcową stacją PKP na odcinku kolejowym Lublin – Dorohusk. Przejście obejmuje dwa
kolejowe mosty graniczne na rzece Bug z dwoma torowiskami o długości 2 km od linii
granicy do stacji granicznej.
Współpracują tutaj dwa systemy transportowe o różnej szerokości torów.
Pod względem liczby przewożonych i przeładowywanych towarów zajmuje drugie miejsce
w obsłudze przewozów na granicy z Ukrainą, stanowiąc uzupełnienie oferty
przeładunkowej rejonu Przemyśl – Medyka. Przeładunków na przejściu dokonują firmy
prywatne. Komunikacja w ruchu pasażerskim i towarowym odbywa się po torze
normalnym i po torze szerokim.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego
i towarowego. Dokonywana jest kontrola paszportowa, celna, weterynaryjna (tylko pasze
nie zawierające tkanek pochodzących od zwierząt), fitosanitarna i sanitarna.
Pomieszczenia Służby Celnej (278,58 m2) znajdują się w budynku PKP Energetyka,
natomiast Straż Graniczna zajmuje wolnostojący budynek o powierzchni 215,99 m 2
przy stacji kolejowej w Dorohusku. Nie spełniają one wymogów do prawidłowego
dokonywania kontroli, zatem niezbędna jest budowa zintegrowanego budynku dla służb
granicznych.
Stan infrastruktury technicznej na przejściu granicznym Dorohusk – Jagodzin
wymaga modernizacji. Wymagania Traktatu z Schengen związane z uszczelnieniem
zewnętrznych granic Unii Europejskiej wymuszają konieczność dostosowania technicznej
infrastruktury kolejowej pod względem kontroli paszportowej, celnej, fitosanitarnej
i weterynaryjnej oraz ochrony środowiska.
Kolejowe przejście graniczne Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński
Powstanie kolejowego przejścia granicznego w Hrubieszowie było efektem decyzji
podjętej w roku 1974 o budowie kolejowej Linii Hutniczo - Siarkowej, położonej na ciągu
komunikacyjnym łączącym Azję z Polską. W 1978 r. nastąpiło otwarcie przejścia
z przeznaczeniem dla ruchu osobowego i towarowego w ramach międzynarodowego
przewozu osób oraz międzynarodowego przewozu towarów.
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Specyfiką przejścia jest wyłącznie szerokotorowy system transportowy (Linia
Hutnicza Szerokotorowa – od granicy państwa i stacji kolejowej Hrubieszów
do miejscowości Sławków w województwie śląskim).
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego
i towarowego, jednak aktualnie pociągi osobowe nie kursują. Dokonywana jest kontrola
paszportowa, celna, fitosanitarna, weterynaryjna (wyłącznie kontrola graniczna pasz),
sanitarna i jakości artykułów rolno-spożywczych. Obecnie realizowana jest inwestycja
budowy punktu kontroli granicznej pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów
pochodzących z tkanek zwierząt. Zakończony został pierwszy etap inwestycji pozwalający
na uruchomienie punktu kontroli, co nastąpiło z dniem 16 września 2009 r. Prowadzenie
weterynaryjnej kontroli granicznej pasz w Hrubieszowie zostało powierzone urzędowym
lekarzom weterynarii z Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Hrebennem. W 2010 r.
planowany jest drugi etap inwestycji.
Infrastruktura przejścia nie jest dostosowana do dokonywania sprawnej kontroli
sanitarnej masowych, dużych transportów środków spożywczych. Do głównych
problemów należą:
 zbyt mała powierzchnia rampy przy stanowiskach kontroli sanitarnych
w przypadku nasilenia ruchu na terenie przejścia granicznego;
 brak zadaszenia części istniejącej rampy;
 brak odpowiednich urządzeń i podestów do bezpiecznego wejścia na środki
transportu (wagony, cysterny, kontenery);
 brak bezpiecznego dojścia do rampy z pomieszczeń biurowych (dojście prowadzi
przez tory).
Dla zapewnienia sprawnej kontroli sanitarnej niezbędna jest zatem rozbudowa
rampy.
Kolejowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska
Kolejowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska zostało otwarte w 1996 r.
dla międzynarodowego ruchu osobowego po torze europejskim (1435 mm). Linia
kolejowa przebiegająca przez to przejście graniczne łączy najkrótszą drogą Warszawę
z Lwowem.
W połowie lat dziewięćdziesiątych przeprowadzone były prace modernizacyjne
związane z przystosowaniem stacji do obsługi ruchu międzynarodowego. W ramach tych
prac między innymi wyremontowano i zmodernizowano budynek dworcowy,
wybudowano kontenerowe zaplecze biurowe dla potrzeb Straży Granicznej i Służby
Celnej, przebudowano układ torowy stacji oraz naprawiono tor na odcinku Hrebenne –
granica państwa.
Z dniem 4 lipca 2005 r. PKP Przewozy Regionalne w Warszawie zawiesiły
kursowanie jedynego pociągu osobowego relacji: Warszawa – Rawa Ruska, w związku
z czym przejście graniczne jest aktualnie nieczynne. W przypadku uruchomienia
kursowania pociągów (n.p. w związku z Euro 2012), przejście graniczne może
funkcjonować.
Kolejowe przejście graniczne Werchrata – Rawa Ruska
Kolejowe przejście graniczne w Werchracie otwarte zostało w 1974 r. dla ruchu
towarowego. Po krótkim okresie funkcjonowania ze względu na znikomy ruch w 1982 r.
zaprzestano dokonywania odprawy granicznej. W 1996 r. wznowiono dokonywanie
odprawy ruchu towarowego w szczególności przewozu węgla z RP na Ukrainę.
Przejście położone jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie
Lubaczów, w gminie Horyniec Zdrój, na linii szerokiej 1520 mm nr 116 Kaplisze – granica
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państwa. Od stacji Werchrata równolegle do linii 1520 mm biegnie linia normalna
1435 mm nr 101 Munina – Hrebenne.
Przejście w Werchracie wykorzystywane jest dodatkowo jako pomocnicze
w okresach nadmiernego nagromadzenia się ładunków w rejonie Przemyśl – Medyka.
Przeładunek wykonywany jest wyłącznie po stronie polskiej.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu towarowego,
jednakże ze względu na znikomy ruch graniczny odpraw dokonuje się na zgłoszenie.
Dokonywana jest kontrola paszportowa, celna i weterynaryjna (tylko pasze nie zawierające
tkanek pochodzących od zwierząt).
Służby graniczne użytkują pomieszczenia w budynku stacyjnym, który w chwili
obecnej przeznaczony jest do remontu. Dla sprawnego funkcjonowania przejścia
konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego remontu infrastruktury technicznej
przejścia poprzez wykonanie: remontu budynku służb granicznych i celnych, drogi
dojazdowej do zwyżki, monitoringu przejścia, oświetlenie terenu, zapewnienie drugiego
źródła zasilania.
Kolejowe przejście graniczne Przemyśl – Mościska
Kolejowe przejście graniczne w Przemyślu zostało otwarte w dniu 25 listopada
1945 r. dla międzynarodowego ruchu granicznego. Obecnie w przejściu granicznym
odbywa się ruch osobowy i towarowy. Położone jest w Paneuropejskim korytarzu
transportowym III (Berlin, Wrocław, Kijów) i korytarzu transportowym OSŻD nr III. Jest
to pierwsze pod względem wielkości pracy przewozowej przejście graniczne na granicy
polsko-ukraińskiej zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego
i towarowego. Dokonywana jest kontrola paszportowa, celna, sanitarna oraz jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury
nie są dokonywane graniczne kontrole fitosanitarna i weterynaryjna.
Na stacji Przemyśl, od roku 1993 r. realizowany był I etap modernizacji, w którym
to między innymi zamontowano kontenery do ogrzewania składów pociągów,
wybudowano pawilon odpraw celnych i paszportowych. Zmodernizowano perony wraz
z wykonaniem zadaszenia, oświetlenia i megafonizacji. Realizacja II etapu rozpoczęła się
w 2003 r. i pozwoliła na dokończenie budowy tunelu z peronu nr 4 na peron nr 3,
przebudowy peronów nr 1, 2, 3, a także realizację odwodnienia wiaty, informacji
dla podróżnych oraz przystosowania całej stacji dla odpraw pasażerów w ruchu
międzynarodowym zgodnie z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Efektem
tych prac jest podniesienie jakości obsługi podróżnych oraz stworzenie warunków
do właściwej pracy służb granicznych i wzbogacenie oferty przewozowej.
Po przejęciu zarządzania kolejowymi przejściami granicznymi przez Wojewodę
Podkarpackiego dokonywane są jedynie prace remontowe infrastruktury przejścia.
W latach 2006-2007 nie były realizowane zadania inwestycyjne z uwagi, iż nieruchomości
na których zlokalizowane jest przejście (grunty, budynki) stanowią własność PKP.
Kolejowe przejście graniczne Krościenko – Chyrów
Kolejowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy polskoukraińskiej w dniu 29 maja 1994 r. dla międzynarodowego ruchu granicznego osób (tylko
dla obywateli RP i Ukrainy) bez możliwości odprawy ruchu towarowego. Z dniem
10 marca 2006 r. dokonano rozszerzenia ruchu granicznego o międzynarodowy ruch
osobowy.
Połączenie Krościenko – Chyrów wykorzystywane było wcześniej jako przejście
dla tranzytowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Zgodnie z umowami
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międzynarodowymi na odcinku Przemyśl – Malhowice – Chyrów – Krościenko – Zagórz
kursowały polskie pociągi pasażerskie i towarowe w komunikacji krajowej. Przewozy
tranzytowe przez terytorium Ukrainy zostały zawieszone od 1994 r.
Przejście położone jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie
i gminie Ustrzyki Dolne, na linii 1435 mm oznaczonej nr 108 Stróże – Krościenko –
granica państwa.
Przejście otwarte jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego.
Dokonywana jest kontrola paszportowa i celna. Kontroli granicznej dokonują
funkcjonariusze z drogowego przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. W 2008 r.
zakończono modernizację przejścia finansowaną z Funduszu Schengen polegająca
na budowie budynku odpraw kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
oświetleniem peronu kolejowego.

