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1645
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych
Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ na okres od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r. dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne w:
1) Jeleniej Górze;
2) Lubinie;
3) Mielcu;
4) Szymanach k. Szczytna;
5) Âwidniku;
6) Warszawie-Babicach;
7) Zielonej Górze-Przylepie.
§ 2. 1. Dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne,
o których mowa w § 1, sà otwarte codziennie w godzinach:
1) od 700 do 2000, a w miesiàcach od maja do wrzeÊnia od 700 do 2200 — wymienione w § 1 pkt 1—5
i 7;
———————
1)

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140,
poz. 982 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199 i Nr 216,
poz. 1367.

2) od 600 do 2000, a w miesiàcach od maja do wrzeÊnia od 600 do 2200 — wymienione w § 1 pkt 6.
2. Dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne, o których mowa w § 1, sà przeznaczone do obs∏ugi statków
powietrznych odbywajàcych loty mi´dzynarodowe
w ruchu osobowym.
§ 3. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem powiadamia pisemnie w∏aÊciwego miejscowo komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej oraz w∏aÊciwego miejscowo naczelnika urz´du celnego o làdowaniu lub starcie statku
powietrznego, nie póêniej ni˝ na 48 godzin przed planowanym làdowaniem lub startem.
2. O zamierzonym làdowaniu lub starcie statku powietrznego zarzàdzajàcy lotniskiem powiadamia równie˝ w∏aÊciwego miejscowo wojewod´.
§ 4. Zarzàdzajàcy lotniskiem zapewnia, na swój
koszt, przewóz funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej
przeprowadzajàcych kontrol´ granicznà lub kontrol´
bezpieczeƒstwa oraz funkcjonariuszy celnych wykonujàcych czynnoÊci kontroli celnej.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.3)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych (Dz. U. Nr 266, poz. 2244 oraz
z 2008 r. Nr 120, poz. 777), które ustala∏o dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne do dnia 31 grudnia 2008 r.

