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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Federacji Rosyjskiej o zasadach małego 
ruchu granicznego, podpisanej  
w Moskwie dnia 14 grudnia 2011r.. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPO SPOLITEJ POL SKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 grudnia 2011 r. w Moskwie zostata podpisana Umowa między

Rz4dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz4dem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego

ruchu granicznego, w następuj4cym brzmieniu:

Po zaznajomieniu się z powyŻsząIJmoW4, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oświadczam, ze:

został'a ona uznana za sfusznązarówno w całości, jak i każde z postanowień

w niej zawartych,

jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie. dnia

PREZYDENT
RZECZYPO SPOLITEJ POL SKIEJ

PREZES RADY MNISTROW

03102-kt



         Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                  

 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie 

dnia 14 grudnia 2011 r. 

 

 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 

14 grudnia 2011 r. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/02-kt 



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy  

Podstawowym celem zawarcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego jest 

wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez 

mieszkańców strefy przygranicznej. Skutkiem powyższego ma być ułatwienie 

i intensyfikacja kontaktów międzyludzkich, wymiany gospodarczej, turystycznej 

oraz kulturalnej między Obwodem Kaliningradzkim a głównymi ośrodkami 

północnej Polski. Zawarcie Umowy przyczyni się również do rozwoju partnerstwa 

strategicznego między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, zgodnie 

z priorytetowymi celami określonymi w planie działania dotyczącym wspólnej 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w zakresie współpracy 

transgranicznej. 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej upoważnione są do zawierania umów  

o małym ruchu granicznym (MRG) z sąsiadującymi państwami trzecimi, na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu 

granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich 

i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen. 

W dniu 25 października 2007 r. Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zatwierdzili Założenia do umów z Białorusią, 

Federacją Rosyjską i Ukrainą o małym ruchu granicznym. W oparciu o te założenia 

przygotowano projekt umowy polsko-rosyjskiej i instrukcję negocjacyjną, 

zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 3 lipca 2008 r. Została ona 

zmieniona instrukcją negocjacyjną z dnia 19 sierpnia 2010 r., w której określono, że 

„przyjęte postanowienia Umowy muszą być oparte o postanowienia rozporządzenia 

(WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego (…)”. Poprzednia 

instrukcja stanowiła, że „postanowienia Umowy muszą być zgodne 

z postanowieniami rozporządzenia”. Wprowadzona zmiana umożliwiła prowadzenie 

negocjacji równolegle z podejmowanymi przez Polskę działaniami na 
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rzecz nowelizacji cyt. rozporządzenia, w celu zwiększenia elastyczności w zakresie 

wyznaczania strefy przygranicznej.  

Położenie Obwodu Kaliningradzkiego jest wyjątkowe. Stosunkowo niewielki obszar 

otoczony jest ze wszystkich stron dwoma państwami członkowskimi, stanowiąc 

jedyną enklawę w UE. Kształt obwodu i rozmieszczenie populacji sprawiają, że 

stosowanie standardowych zasad dotyczących definicji strefy przygranicznej 

spowodowałoby sztuczny podział enklawy, której tylko niektórzy mieszkańcy 

korzystaliby z ułatwień w ramach małego ruchu granicznego, podczas gdy 

większość, w tym mieszkańcy miasta Kaliningrad, nie miałaby takiej możliwości. 

Byłoby to sprzeczne z ideą rozporządzenia, które przewiduje możliwość 

wyjątkowego rozszerzenia strefy przygranicznej w celu zapobieżenia sztucznemu 

dzieleniu społeczności.  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które 

podjęły wspólne działania mające na celu zmianę rozporządzenia nr 1931/2006, 

dążyły nie tylko do stworzenia wyjątku dla Obwodu Królewieckiego, ale również 

do maksymalnego poszerzenia strefy MRG po polskiej stronie. Przy wyznaczaniu 

zasięgu rozszerzonej strefy, brano pod uwagę następujące kryteria:  

 równoważność (w przybliżeniu) strefy przygranicznej po polskiej stronie 

w stosunku do obszaru Obwodu Królewieckiego, który ma być objęty w całości 

przywilejem MRG,  

 funkcjonalność, tak pod względem infrastruktury połączeń drogowych 

i kolejowych, jak również w aspekcie obejmowania kluczowych ośrodków 

administracyjnych (np. Olsztyn) i obszarów turystycznych, budzących 

zainteresowanie przyjazdowe,  

 włączenie Gdańska (Trójmiasta), bowiem znajduje się tam jedyny w regionie 

urząd konsularny Federacji Rosyjskiej, który byłby głównym ośrodkiem 

realizującym postanowienia Umowy po stronie rosyjskiej,  

 zgodność proponowanych zmian z celami określonymi w rozporządzeniu 

nr 1931/2006. 
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Na wstępnym etapie formułowania polskiego stanowiska, brano pod uwagę wariant 

maksymalny, tj. objęcie MRG po polskiej stronie dwóch całych województw: 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski 

musiało jednak ulec zmianie podczas rokowań, w wyniku których, w końcowym 

efekcie, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w dniu 

13 grudnia 2011 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1342/2011 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu 

do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru 

uznawanego za strefę przygraniczną. (Rozporządzenie opublikowane zostało 

w Dz. Urz. UE L 347 z dnia 30 grudnia 2011 r.). Stwierdzono w nim, że „za strefę 

przygraniczną uznawane są: 

1. Obwód Kaliningradzki; 

2. Polskie jednostki administracyjne (powiaty) województwa pomorskiego: pucki, 

m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski; 

3. Polskie jednostki administracyjne (powiaty) województwa warmińsko-               

-mazurskiego: m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, 

m. Olsztyn,  olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, 

gołdapski, olecki.”. 

Zastosowanie powyższego spowoduje, że obszar MRG po stronie polskiej 

obejmować będzie 16 525,73 km2 w stosunku do obszaru 15 100,00 km2 po stronie 

rosyjskiej.  

 

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Tekst Umowy uzgodniony został w wyniku czterech rund negocjacji 

przeprowadzonych 21 i 22 lipca 2008 r., 19 i 20 listopada 2009 r., 

24 sierpnia 2010 r. i 22 marca 2011 r. w Warszawie i Moskwie. 

Postanowienia Umowy określają zasady małego ruchu granicznego między 

Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, w tym warunki przekraczania granicy  

w ramach MRG, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb  

i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach MRG, 
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wysokość opłat za wydanie zezwolenia, sankcje stosowane wobec osób 

naruszających zasady MRG. 

Obecnie polsko-rosyjski ruch osobowy regulowany jest Umową między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży 

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, sporządzoną 

w Warszawie dnia 18 września 2003 r. oraz Umową między Wspólnotą Europejską 

a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom 

Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, sporządzoną w Soczi w dniu 

25 maja 2006 r. W umowach tych brak uregulowań odnoszących się do małego 

ruchu granicznego. Zasady tego ruchu stanowią odstępstwo od ogólnych zasad 

regulujących kontrolę graniczną osób przekraczających zewnętrzne granice państw 

członkowskich Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającym 

wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 

graniczny Schengen). Odstępstwo to zostało prawnie usankcjonowane przepisami 

wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące 

małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw 

członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 

21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z obowiązku 

wizowego zostali zwolnieni obywatele państw trzecich, którzy są posiadaczami 

zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Oznacza 

to, że z ułatwień przewidzianych postanowieniami przedmiotowej Umowy będą 

mogli skorzystać nie tylko obywatele Federacji Rosyjskiej, ale również obywatele 

państw trzecich, zamieszkali w Obwodzie Kaliningradzkim. Ułatwienia te będą 

analogicznie dotyczyły obywateli państw trzecich będących mieszkańcami polskiej 

strefy przygranicznej. 

W artykule 1 określa się zakres przedmiotowy Umowy. 

W artykule 2 ustalone zostały definicje podstawowych pojęć, takich jak: mały ruch 

graniczny, strefa przygraniczna, ważny dokument podróży, zezwolenie 

uprawniające do małego ruchu granicznego, mieszkańcy strefy przygranicznej – 
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zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006. W celu uniknięcia 

ewentualnych nadużyć przyjmuje się zasadę, że za mieszkańców strefy 

przygranicznej uznaje się osoby posiadające tam miejsce stałego zamieszkania przez 

okres nie krótszy niż 3 lata. 

Artykuł 3 określa warunki, po spełnieniu których mieszkańcy strefy przygranicznej 

mogą przekraczać wspólną granicę państw umawiających się stron. Są one 

odwzorowane na zasadach ustanowionych w cytowanym wyżej rozporządzeniu 

(WE) nr 1931/2006. 

W artykule 4 ustalone zostały limity czasu pobytu w strefie przygranicznej 

posiadaczy zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG. Mieszczą się one 

w ramach limitów określonych wspomnianym rozporządzeniem (WE) 

nr 1931/2006. Wprowadza się również zasadę, że pierwsze zezwolenie jest 

wydawane na okres 2 lat, a następne – po spełnieniu określonych warunków – na 

okres 5 lat, co także pozostaje w zgodzie z postanowieniami cyt. rozporządzenia. 

Artykuł 5 określa warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie.  

W odniesieniu do mieszkańców rosyjskiej strefy przygranicznej uwzględniono 

w nich brak wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen 

oraz brak zastrzeżeń w kwestiach zagrożeń dla porządku publicznego, 

bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego i stosunków 

międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) 

nr 1931/2006. 

Artykuł 6 definiuje przejścia graniczne, przez które można przekraczać granicę  

w ramach małego ruchu granicznego oraz ustala zasady kontroli osób 

przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego, zgodnie z prawem 

wspólnotowym. 

W artykule 7 przewiduje się dokonanie wymiany wzorów zezwoleń na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzajemne 

informowanie się przez Strony o zmianach w zezwoleniach. 

W artykule 8 określa się terminy wydawania zezwoleń oraz organy upoważnione do 

przyjmowania wniosków i wydawania zezwoleń. 
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W artykule 9 ustala się wysokość opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku  

o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG na 20 euro. Kwota 

ta mieści się w granicach ustalonych postanowieniami rozporządzenia (WE) 

nr 1931/2006 (od 0 do 60 euro). Ustalając opłatę w tej wysokości wzięto pod uwagę 

minimalne koszty administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków. Podobnie 

jak w umowach o zasadach małego ruchu granicznego z Ukrainą i Białorusią 

przewidziano kategorie zwolnionych z opłaty: osoby w wieku do 16 lat i powyżej 

65 lat oraz inwalidzi i osoby im towarzyszące. 

W artykule 10 nakłada się na osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu 

granicznego obowiązek przestrzegania porządku prawnego drugiego państwa oraz 

przewiduje się stosowanie sankcji za naruszenie zasad małego ruchu granicznego, 

co odpowiada zasadom ustalonym w prawie wspólnotowym.  

Artykuł 11 ustala zasady postępowania w przypadku utraty, uszkodzenia lub 

zniszczenia zezwolenia, względnie dokumentu podróży. Z uwagi na specyfikę 

przepisów Federacji Rosyjskiej, które uniemożliwiają powrót do Rosji osobom nie- 

posiadającym ważnego dokumentu podróży, niezbędne było wprowadzenie zapisu 

dającego takiemu obywatelowi prawo udania się, w celu uzyskania zastępczego 

dokumentu podróży, do najbliższego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa 

dyplomatycznego państwa, którego jest obywatelem lub posiada miejsce stałego 

zamieszkania, nawet w przypadku gdy siedziba takiej placówki mieści się poza 

strefą przygraniczną. Z uwagi na to, iż w obszarze strefy znajdują się konsulaty obu 

państw (Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie i Konsulat Generalny FR 

w Gdańsku), wyjazdy poza strefę będą w praktyce występować jedynie w zupełnie 

wyjątkowych przypadkach obywateli państw trzecich zamieszkałych na stałe 

w strefie przygranicznej i to pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia tego faktu 

właściwym organom. 

W artykule 12 przewiduje się możliwość zawieszenia stosowania Umowy w całości 

lub części i określa się warunki, na jakich można tego dokonać. 

Artykuł 13 ustanawia możliwość odmowy wydania zezwolenia na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego, odmowy wjazdu lub pobytu 

mieszkańcowi strefy przygranicznej ze względu na przepisy prawa wewnętrznego. 
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W artykule 14 określa się sposób rozstrzygania rozbieżności w interpretowaniu lub 

stosowaniu Umowy, w artykule 15 sposób wnoszenia do niej zmian i uzupełnień. 

Ostatni artykuł 16 poświęcony jest procedurze zawarcia i wypowiedzenia Umowy. 

Załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących 

się w strefie przygranicznej.  

Załącznik nr 2 zawiera wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca 

stałego zamieszkania w strefie przygranicznej. 

 

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne 

związane z wejściem w życie Umowy 

Ocena skutków prawnych 

Zawarcie Umowy nie spowoduje konieczności dokonania zmian w prawie, jako że 

niezbędne regulacje już zostały wprowadzone w związku z Umową między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego 

ruchu granicznego podpisaną w Warszawie w dniu 28 marca 2008 r. oraz Umową 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Warszawie w dniu 

12 lutego 2010 r. 

Tekst Umowy został poddany konsultacji z Komisją Europejską, zgodnie z art. 13 

ust. 2 rozporządzenia WE nr 1931/2006. Pismem Nr HOME/C1/jt 

Ares(2011)1401942 z dnia 21 grudnia 2011 r. Dyrektor Generalny p. Stefano 

Manservisi, potwierdził pełną zgodność Umowy z postanowieniami ww. 

rozporządzenia. 

Ocena skutków społecznych 

Ustanowienie zasad małego ruchu granicznego w stosunkach między 

Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską będzie kolejnym, obok Umowy o 

ruchu osobowym i Umowy o żegludze po Zalewie Wiślanym, ważnym elementem 

infrastruktury prawnej tworzącej system ułatwień w ruchu osobowym między 

obydwoma państwami. Rozwiązania przyjęte w projekcie Umowy sprzyjają 

rozwojowi wszechstronnej współpracy transgranicznej obu państw. 
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Postanowienia projektu Umowy ustanawiają wymierne korzyści dla mieszkańców 

strefy przygranicznej, w tym osób pochodzenia polskiego zamieszkałych 

w rosyjskiej strefie przygranicznej, polegające na ułatwieniu bezpośrednich 

kontaktów ze względów społecznych, kulturalnych, turystycznych, rodzinnych 

i ekonomicznych. 

Stosowanie Umowy nie będzie generować zagrożeń dla porządku publicznego  

i bezpieczeństwa państwa. Wnioski o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy  

w ramach małego ruchu granicznego będą rozpatrywane przez konsulów 

z wykorzystaniem  przepisów i procedur przewidzianych dla rozpatrywania 

wniosków o wydanie wizy, w tym sprawdzeń w wykazie cudzoziemców, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany oraz w Systemie 

Informacyjnym Schengen (SIS). 

Ocena skutków gospodarczych 

Związanie się Umową nie będzie miało ujemnego wpływu na gospodarkę, rynek 

pracy i rozwój regionalny; przeciwnie, może być elementem sprzyjającym 

rozwojowi w tych dziedzinach. 

Ocena skutków finansowych 

Stosowanie Umowy wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów z budżetu 

państwa.  

Szacowane koszty, które poniesie Ministerstwo Spraw Zagranicznych związane  

z   dostosowaniem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 

w Kaliningradzie do obsługi spraw związanych z małym ruchem granicznym 

(m.in. przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy 

w ramach małego ruchu granicznego oraz wydawanie tych zezwoleń), wynosić będą 

4 403 876 zł i będą się składać z: 

1) Kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy: wynagrodzenie złotowe, dodatek 

zagraniczny, składki na ZUS i FP, wynagrodzenie walutowe, wydatki 

rzeczowo-administracyjne, itp. (3 konsulów – 3 x 419 943 zł, 3 ryczałty krajowe 

– 3 x 134 949 zł, 3 ryczałty miejscowe – 3 x 46 400 zł) – łącznie – 1 803 876 zł 

rocznie, 
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2) Kosztów przygotowania dodatkowej powierzchni biurowej przeznaczonej do 

obsługi interesantów w sprawach MRG (projekt pawilonu – 200 000 zł, budowa 

pawilonu – 2 400 000 zł) – ogółem 2 600 000 zł. 

Szacowane koszty po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 4 992 000 zł. 

Składają się na nie: 

1) Koszty Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 3 040 000 zł , w tym : 

a) Rozbudowa infrastruktury informatycznej – 190 000 zł, 

b) Wydatki inwestycyjne – 1 400 000 zł, 

c) Zwiększenie etatów o 6 osób – 320 000 zł, 

d) Koszty utworzenia stanowiska pracy – 30 000 zł, 

e) Zasilanie awaryjne – 1 100 000 zł.  

Koszty wymienione w pkt 1b, d, e znajdą zabezpieczenie lub zostaną 

wygospodarowane we własnym zakresie przez Urząd.  

2) Koszty Centrum Personalizacji Dokumentów – do 1 952 000 zł. Ich wysokość 

będzie zależała od liczby zezwoleń, które będzie należało spersonalizować. 

Wdrożenie nowego typu dokumentu w urządzeniach personalizujących 

kosztować bedzie 122 000 zł. W przypadku gdy będzie duże zainteresowanie 

obywateli rosyjskich, konieczny bedzie zakup 100 000 blankietów – 1 830 000 zł. 

3) Nie przewiduje się wzrostu kosztów budżetowych po stronie Straży Granicznej  

i Policji. Straż Graniczna w dalszej perspektywie czasowej rozważa celowość 

zwiększenia zatrudnienia na każdym drogowym przejściu granicznym 

z Federacją Rosyjską (w sumie 40 osób). Nie będzie się to wiązało ze 

zwiększeniem liczby etatów, a jedynie ze zwiększeniem ukompletowania 

w ramach etatu już istniejącego. 

Obecnie nie przewiduje się otwierania nowych przejść granicznych do obsługi 

małego  ruchu granicznego z Federacją Rosyjską. Istniejące przejścia są 

dostosowane do potrzeb MRG. Do właściwej obsługi przedmiotowego ruchu 

niezbędne jest jedynie wykorzystanie specjalnej „nakładki” na system 

informatyczny SG „Odprawa” w celu ewidencjonowania czasu pobytu 
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cudzoziemców zgodnie z podpisaną umową o MRG, co nie będzie generowało 

dodatkowych kosztów. W dalszej perspektywie czasowej, w miarę możliwości 

finansowych rozważana bedzie budowa nowych przejść granicznych, jednak ich 

ewentualne powstanie nie bedzie miało bezpośredniego związku z małym ruchem 

granicznym. 

Skutki finansowe wynikające z realizacji Umowy będą sfinansowane w ramach 

wydatków zaplanowanych na rok 2012 w części 45 – sprawy zagraniczne 

i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w części 42 – 

Sprawy wewnętrzne, w ramach limitu wydatków ustalonego dla poszczególnych 

części budżetowych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. 

Wydatki rzeczowe poniesione zostaną w 2012 r. W kolejnych latach obowiązywania 

Umowy ponoszone będą jedynie wydatki osobowe, finansowane w ramach 

wydatków zaplanowanych w częściach 45 i 42 kolejnych ustaw budżetowych. 

Wysokość wpływów do budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za przyjęcie  

i rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 

małego ruchu granicznego będzie zależna od liczby mieszkańców rosyjskiej strefy 

przygranicznej zainteresowanych otrzymaniem takich zezwoleń; szacuje się, że 

liczba ta może wynosić ok. 500.000 osób (Obwód Kaliningradzki zamieszkuje 

941.500 mieszkańców), co przy ustalonej w projekcie Umowy kwocie 20 euro 

opłaty za wydanie zezwolenia pozwala oceniać wpływy na 10 000 000 euro. 

Tryb związania Umową Rzeczypospolitej Polskiej 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej  

o zasadach małego ruchu granicznego dotyczy spraw wskazanych w art. 89 ust. 1 

pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej tą 

Umową powinno nastąpić w drodze ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie z uwagi na fakt, iż dotyczy ona zasad i warunków wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu 

cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trybu postępowania oraz 

organów właściwych w sprawach dotyczących małego ruchu granicznego, 

określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.). 
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Ze względu na oczekiwania społeczne związane z wejściem w życie przedmiotowej 

Umowy, Strony uzgodniły wstępny termin wejścia w życie na 1 maja 2012 r. Mając 

na uwadze, iż zgodnie z postanowieniem art. 16 ust. 1 Umowy wchodzi ona w życie 

trzydziestego dnia od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego 

zawiadomienia o zakończeniu przez Strony procedur wewnętrznych niezbędnych 

dla jej wejścia w życie, wnioskuje się o przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej w trybie 

pilnym oraz o skrócenie jej vacatio legis do 3 dni.  
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W arszawa,Tstyczn ia 2OLZ r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPU.E - sf} -s1.4 - r1,lAM/ b
5M^,t94
dot.: RM-10-9-I2 z25.OL.ZOIZ r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

Sza n ow ny Panie M i nistrze,

w zwiqzku z przedłożonym przez Ministra Spraw Zagranicznych wnioskiem o ratyfikację, za
uprzedniq zgodq wyrażonq w ustawie, Umowy między Rzqdem Rzeczypospolitej Potskiej a
Rzqdem Federacii Rosyiskiei o zasadach matego ruchu granicznego (pismo nr DK-
367/f6/08/tz/7633lot1156 z 23 stycznia folf r.| przekazuję, w załqczeniu, opinię o
zgodności z prawem Unii Europe jskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzqdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Federacji Rosyjskiej o zosadach małego ruchu
granicznego.

Z poważaniem

\-/Ł L\
(

/ \ .
f'z -E?-

T I
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t ,
\ J

Podsekętarz

2012.



Warszawa, fi styczniafOt2 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE- 920-sI4-11/AM/3

sH-"lą,i

opinia o zgodności z prawem Unii Europeiskiei projektu ustawy o ratyfikacji Umowy

między Rzqdem Rzeczypospolitej Po|skiej a Rzqdem Federocji Rosyjskiej o zosodach mdłego

ruchu granicznego wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września

t997 r.o działach administracji rzqdowej (Dz. U. z2oo7 r. Nr 55, poz.437 z późn. zm.) przez

ministra właściwego do spraw cztonkostwa Rzeczypospolitei Polskiei w Unii Europeiskiei

Projekt ustawy iest zgodny z prawem Unii Europeiskiei.























COIJIAIIIEHITE

Me?r{Ay [IpannreJrbcrBoM Pecuydnu rcn florsrua
a ilpanuTeJlbcTBorrr PoccHńcrcofi (De4epaquu

o nopEAI(e MecTHoro npl{rpaHurrHoro IIepeABu?KeHHq

flpanurelbcTBo Pecrry6nHxu flolrura u IIpanHTeJIbcTBo Poccprńcxoń
oegepaqi{łI, IłMeHyeMbI e n gzulrHefr urełr CropoH aMI,l'

geficrnyx cofjlacno tIoJIoxeHH'M Ąoronopa Mex.{y Pecrry6nuxoń
flolrnra u Poccłrficrcoń (De4epaqneń o 4pyNecTBęHHorr,r n go6pococeAcKoM
coTpyAHI,IqecTBę' IIoAnHcaHHofo s Mocrcne ff vas, 1992 r.,

I,IcxoAfl H3 xeJraHrrrr rroAAepxr{BaTl u yKpennrrs 4o6pococeAcKl{e
oTHOIIIeHLI' MeXAy AByMr rOCyAapCTBaMr{, a TaKXe COTpyAHr,rgecTBo B
3KoHoMLIqecroń, topronoź' TeXHHI{ecxofi , KynbTypHofi i'r 4pyrnx o6lactxx,

xenax co4eńcrnoBaTb pa3BI,ITI.Irc KoHTaKToB MeXAy xuTeJlaMH
IlpI,IfpaHI{tIHbIx reppuropnń nyTeM ynpoIĄeHIł.'I noptrAKa pTX B3auMHbIX
noe3AoK,

npI{HpIMarI Bo BHHMaHr,re ocooeHHocrr{ reorpaQuqecKoro noJroxeHr{t
K alurriłgrpa4cxo ń o Glacru Po ccprfi cxo fi @ e4ep aqPln'

corJracnJrncb o HuxecneAyrollleM :

Crarrs t

Hacroaulee Couaurenae onperen{er uoprAox B3auMHoro
n epeABI,lXeH H.fi xHtene ń np nrp aHI{tIHbrX Tepprrropufi ro cygapcrn Crop o H.

Crarls,2

1. floHxtlłx, I{c[onb3yeMble B HacTo-EII{eu CorrrauIeHI{Ił, o3HaqaloT
cneAyloIIIee:

a) (<MecTHoe [plirpaHl,ltlHoe nepeĄBl,txtenue>> MHoroKpaTHoe
nepeceT{eHl,Ie noJlbcKo-poccuficxofi focyAapcrseHuoń fpaHHIIbI x(HTeJIflMI{
npłIrpaHH.IHoń TeppI{TopHH rocyqapcTBa oAgoń CropoHst 4:rx npe6bIBaHE-'{
Ha npHI-paHH.IHofi TeppHTopI{,I rocyAapcrna 4pyroń Cropousl c qenbro
norAepxanvLfl. poAcrBeHHbIX, cor{HarrbHbD(, KynbrypHsrx cn.asefi, a raKxe
o6ocgoBaHHBIx 3KoHoMHI{ecKłIX |Ą I{Hbx KoHTaKToB' KoTopEIe B
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cooTBeTcTBHI,I c 3aKoHoAaTeJIbcTBoM rocyAapcTBa 3Tofi Apyroń Cropousl He

oTHoc.ETc.lt K rpy.uonoń lu6o npeAnpl,IHltt'łarenrcxoń AefiTeJIbHocTH' B

TeTłeHHe cpoKa' He ilpeBbllnarculefo cpoK' ycTaHoBneHHsrfi HacTo.qqnM
CorrarueH14eM;

b) (npH|paHI{TIHbIe TeppłrTopal{> Teppl,ITopl{H
aAMHHHcrpaTI,IBHbD( o6pa:onauafr Pecny6rrurcn flolsna H Poccr'rficroń

@e4epaqtlĄ, Wa3aHHbIe B rrpnnoxełIĘv }ł! l, flB.rl'}oueMc.a HeoT}eu.neuofr
q acrblo Hacroslqero CorrailreHr{.fl ;

c) <<4efictnnrelrrłrtń npoes4Hofi AoKyMeHD) - AeńcrsHTeJIbHbIe
AOKyMeHTbI, yAOCTOBeprrcUHe JIHTIHOCTb, AaTOUIHe npaBo Ha nepecetreHHe
focyAapcrseHHoń fpaHI.IIIbI I,l npI,I3HaBaeMbIe Ctoporraul{ B gToM KatIecTBe'

3a r,rcKJrroqeHr{eM AnnJroMarlrqecKoro nacnopra, crryNe6Hofo nacnopra,
n acn opra (yAo cro s epeHnr rr.r qHo cri{ ) r,,r opxxa;

d) (pa3perlreHHe Ha MecrHoe npr{rpaHnqnoe [epeABHx(eHHe>)
(łzuree <pa3perueHue>) _ AoKyMeHT, Bblganaeuufi xI4TeJI.gM npI{fpaHH.IHoń
TeppIłTopIł!{ focyAapcTBa oAHoź Croporru' ilpeAocTaBJIEIoIqIłił, ul,l npaBo Ha
MHoroKparrtstń Bbe3A' BbIe3A n npe6rtnaHue Ha rlpnrpauuqHoń TeppI{TopI{!1
rocyAapcrBa Apyrofi Croponbr Ha ycltoBnfix, ycraHoBneHHbrx HacrotIrIHM
CorrlaruenueM;

e) (xHTeJII.,I IIpHrpaHIłtIHblX Teppl4Topląit>> _rpaxAaHe Pecuy6nlrxu
IIol lula, rp ax'qaHe Po c cuźcrofr @ e4ep apk7, |p axAane TpeTBHx l. o cyAapcTB
v nnqa 6es rpaxAal{crBa, nocrorHHo rrpoxllBaroilIr4e Ha 3aKoHHbIX
ocHoBaHu.flx Ha npl{rpaHnqHbrx TeppuTopr.tfix He MeHee 3 ler.

2. flonoxeHnt Hacrofirrlero CouarueHur raKxe pacnpocrpaHrrorc.f,
Ha cneAylorrlHx JrHrl, Aax(e ecJlr{ oHH nocTo.gHHo IIpoxHBaIoT Ha
np}IfpaHI{.rHoń TeppHTopIłt'I MeHee TpeX neT:

a) cy[pyrn vI .qeTI,I' B ToM tII{cJIe coBepIueHHoJIeTHI,Ie IĄ
ycbrHoBneHHbre, HaxoAril-lr.iect Ha nxAr.iBeHi{H y JrI{q, yr(a3aHHbrx B
noAnyHKTe e) nyrrrcra 1 gacroxrr1eź cTaTbH;

b) 4etu cynpyl-oB xnreneź nparpaHl{tlnblx TepplzTopt,tfi, g ToM tI},IcJ]e

coBep[reHHoJreTHr{e H ycbIHoBJIeHHEIe, HaxoAqfl{vecg, Ha H)IQIHBeHHr{ TaK}fx
cynpyroB.

Crarsq 3

i. ParpeureHue Mox(er 6snr BbrAaHo xprren.f,M rrpnrpaHr.rrtHbrx
TeppuTopilń, xoropsle:

a) ntuercr 4eńcrsurelrHuń npoe3AHoil goxyłreur;
b) npeacTaB.f,T AoKyMeHT' noATBepxAalou{uń łlecro ITX IIocTo'HHoI.o

npo)Kr,rBatnfl, Ha nparpanu.rHofi reppnTopur,r B TeqeHue He MeHee 3 ler;
c) o6ocrryior HaJIHqHe [pnt{I,rH An-f, MHoroKpaTHofo nepecęqeHu'

nojlbcKo-poccuńcrofi rocyAapcrneHnofi IpaHHI{bI, B qacTHocTH' c I1enbro
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ocyulecTBJIeHpIfi poAcTBeHHbrx, collHa-rIbHbIX, KynbTypHbrX, a TaKxe

3KOHOMi{II€CKIID( V HHbIX KOHTaKTOB, KOTOpble B COOTB9TCTBHI4 c

3aKoHoAaTeJTbcTBoM rocyAapcTB CTopoH He oTHocgTc' I( TpyAoBoń nu6o

npeAIIpHHI,IMaTe[bcKoń Aefi TeIIbH ocTI{'

f . Xurernu npuIpaHI,IqHbIX TeppI{TopIłń' o6pau-1aroull,IMc' c

3aflBJreHr{eM o Bbr.qaqe pa3perrreHl,rr KoMrreTeHTHbrMr{ opfaHaMn Pecny6nnru.r

florsrna. pa3peureHl4e He BbrAaerc.q B cryqae, ecJrpr oHH:
a) .qBJlfiiorcfl Jrr{r{aMr{, KoTopbre BHeceHbI B llleHreHcxyto

rłHQopvraql{oH}ryro cucTeMy (SIS) B Ilen'f,x oTKa3a I,IM Bo Bbe3Ae;
b) cqI,ITaIoTc' III4uaMIł' npeAcTaBn'roIIIHMLI yrpo3y sHyrpeHrreń

6esonacHocTH' o6uectseHHo}vry nopflAl(y' 3AopoBbTo HaceJIeHH'. IĄIlv

MexAyHapoAHbIM oTHolueHugtrł Pecny6rruru flonsnta, Apyrnx tocyAapcTB-
rIJreHoB Enponeficroro Coro3a n, B oco6enHocrpr, BHeceHbi B HaIIHoHELIIbHbIe
6a^:sr AaHHbrx focyAapcrB-rireHon Enponeficxoro Coroga c uenblo 3aKpbirl,It
UM BbE3.IIA HA TCX XC OCHOBAHI,IflX.

3. Xurenxu [pnrpaHHI{HbIx reppuropłtń, o6pau1aroull,IMc' c
3a.qBIeHI4eM o BBIAaIre pa3pelueHl.Iq KoMneTeHTHbIMH opraHaM}' PoccttńcxoŹ
(De4epaqrłi,t, pa3pelueHHe He BbIAaeTc' B cJlyqae, ecJILl oHI,l .aBn;ItoTcfl
JIHI{aMu' Bbe3A KoTopbIM Ha TepplłTopu}o Pocci.tńcroń @eAepaqun He
pa3peueH Ha ocHoBaHI{I'l 3aKoHoAaTenbcTsa Poccuńcxoń @e4epaqlrn.

4. ĄoxyueHTEI, noATBepxlaioque MecTo nocTof,HHo|o npoxnBaHyLr
Ha npurpaHu'IHoń TeppHTopI,ipI, yKa3aHbI B rlpanoxeHnłr J& f, nsllloueMcfl
H e oTb eMJIenło ń I{acTbIo HacTofl illero Corlaur eH pI'.

Ctarss.4

1. Pa:peueHue npeAocraBJrrer npaBo xr{TeJrro npr{rpaHla.IHofr
TeppHTopI{H rocyAapcTBa oAHoń CropoHsl Ha Bbe3A 14 npe6rrnaHne Ha
Iipl'ifpanH'{Iroń TeppHTopHI,I focyAapcTBa apyrofi CropoHu xaxAuź pa3 Ao
30 (rppreqaru) 4Heń, HaqlłHafl c AaTbI Bbe3Aa' oAHaKo c)Ą{MapHblfi cpox
npe6stnaHi,1' He MoxeT trpeBbllxars 90 (4enxHocro) .qHeń B TeqeHHe Kax(Aoro
nep!{oAa s 6 (urectr) uecxqeB, orcqnTbrBaeMblx c Aarbr nepBoro Bbe3ga.

2. flep no e pa3pell] eHIłe B bl.qaeTc' XHTe.[io nparpauaqg o ż Teppl{Topl{u
Ha 2-nerHuń cpox, Ho He 6onee cpoKa 4eńcrnnx fipoe3Anofo AoKyMeHTa.

3. flocleAyroqi4e pa3pelueHufl BbIIa}oTc.'I Ha 5-lerirnń cpoK, Ho He
6olee cpoKa 4eńcrnu.n [poe3AHofo Aoh1rMeHTa' rrppl ycJIoBnH, qTo JIHIIo'
o6paqaroilIeec' c 3anpocoM' HcnoJIb3oBŹuIo npeIEIAyIItee pa3peIIIeHI,Ie B
coorBercrBrlr c Hacrofiulr{u ComaureHueM, a raKxe c co6moAeHr.reM npaBun
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Bbe3Aa IĄ rtpe6blBaHplr Ha TeppI,ITopI{u focyAapcTBa C.ropoHn,
KoMneTeHrHslń opraH KoToporo BbIAa.Ii pa3pelueHue.

4. )Krłreln npn|paHHqHbIX repprłropnń focyAapcTB CropoH,
nMeroll{ue pa3perlreHl,Ie, Mor)'T HaxoAr.ITbcfl B norpaHuvuofr 3oHe
rocyAapcrBa a,pyrofi CropoHsr 6es oQopvrreHur nponycKa Ens, Bbe3Aa
(npoxo4a) u npe6lIBaHI,IlI s sroń 3oHe.

5. PaspeueHue He AaeT npaBa Ha TpyAoBy}o IĄIIIĄ
npeAilpl{Hl,IMaTenbcKyto Ae'TęnbHocTb, Anf, ocyIiIecTBJIeHI{' roropofi Ha
reppHropupr rocyAapcrB CropoH rpeGyercx nonyqeHr4e coorBercrByrou{ero
pa3perxeHl{.fi B fiopfiAKe, npeAycMoTpeHHoM 3aKoHoAaTenbcTBoM focyAapcTB
CropoH.

6. B clyrae ecJIIł xI4TeJII{ [pI,IfpaHH.iHoń TeppHTopI.Iu rocyAapcTBa
oAHoń C.ropoHrt' I,IMeIou{pIe oAHoBpeMeHHo pa:}pelueHue v' gefrcrayroqylo
BI13y rocyAapcTBa łpyroń Croporrrt' Bbe3XaIoT Ha npI,IfpaHHLIHyIo
TeppI,ITopI{Io focyAapcTBa eroń Rpyrofi CropoHu IIo pa3peIIIeHI,Iro, oHH He
r,rMelor npaBa Bbre3xarE 3a npeAeJrsl erofi rrpnrpanprqnofi TeppplTopnu.

7. B clyqae ecJII{ xureJrr{ npr{rpaHr,r.rHofi reppnToptrrł rocyAapcrBa
oAnoń Croponst, I{Me}ouIpIe oAHoBpeMeHHo pa3pelueHue pI 4eficrnyrouyro
BI,I3y rocyAapcTBa 'łpyroń CropoHsl' Bbe3XaIoT Ha npnrpaHl,{I{Hyro
Teppuropurc rocyAapcrBa srofi 4pyrofi Cropouu rro Bia3e, oHr{ HMeror npaBo
BLIexaTb 3a [peAensl eroń npu|paHl{qHofi TeppHTopHH.

8. Ecnł xCHTeJ'Il4 npurpannquoń TeppaToplłI,r rocyAapcTBa o4Hoń
CropoHsl B nepHoA npe6unaHHa Ha IIpHfpaHI{.IHoń TeppLITopI{H
rocyAapcrBa Apyrofi Croponbr He r4MercT Bo3MoxHocrr{ ee rroKr.{Hyrb B cpoK,
yxasaHHufr B rryHICe 1 Hacroarqeń cTaTbH' BcJIeAcTBI4e o6croxreJlbcTB
He[peoAolpruoń cI{JIbI, oHl{ MoryT HaXoIHTEc.'I Ha npnrpaHu.{Hoń
TeppI4TopI{Ił rocyAapcrBa apyrofi Croponrr npu HaJrqHH AoKyMeHTaJrbHoro
IĄnH HHoI.o AocToBepHoro noATBepXAeHIĄfl 3THX o6crogteJlbcTB Ao
oKoHqaHH,'I TaKHX o6crogre[bcTB. B 3ToM cnyqae H fIpH ycnoBl,IłI
yBeloMneruu'g' o6 3ToM Ha TeppI.rTopIĄu Pecn1'$npxlł ilolrua _ florparru']Hofi
cnyx6rr Pecn1,6,urrctr fTolsuJa, a Ha TeppuTopul,r Poccnńcxofr oe4epaunn _

noApa3AeJIeHH.f, TeppnTopna,lbHoro opfana oe4epalrsHolź MHrpaI]HoHHoń
clyx6u, pacnonoxennoro Ha npnfpagtlqHoń TeppnTopl{t{, B oTHouJeHI4I{
ynoMtHyTbIX nliu He npl{MeHr}oTc.{ Mepbr, npenycMoTpeHHbre B [;rs1i1. 2
crarbn 1 0 nacrogruefo CornarueHru.



Crau.a 5

1. Xturelu npHI-paHH.{Hoń TeppuTopl,IIł' HMerouple pa3peIIIeHI4e'
BbIAaHHoe KoMneTeHTHbIMi'I opfaHaMn Pecrry6nłIxa |Iollula, MoryT
Bae3xaTb' HaxoAiltTbc' u BbIe3XaTb c npłIrparrrqrłofi TeppHTop[IH
Pecuy6rruru |Ionsura, ecJIIł oHI.l:

a) npegcranxr .qefi cTBnreJibHoe pa3perueHue;
b) He flBJrrlorcfl Jir{r{aMr.I, Koropbre BHeceHbr B [UeHreHcxyro

r,rHQoprurauuoHHylo cucreMy (SIS) B rlentrx orKa3a Hrvr Bo Bte3Ae;
c) He cquTarorcfl nHrIaMr{, [peAcraBnflrorrlnMr.r yrpo3y nHyrpeHuefi

6ęsonacHocTH' o6qecrseHHoMy nopgAKy' 3AopoBbro HaceJIeHH' IĄI|IĄ
MexAyHapoAHbIM oTHoIIIeHHjIr',l Pecny6IIHKlt flolsuta, .łpyrnx focyAapcTB-
qJieHoB Enponeńcxoro Corcsa IĄ, B oco6eHHocru, He BHeceHbI B
HaIInoHanbHbIe 6a:sl AaHHbiX focyAapcTB-I{IeHon Enponeńcxoro Corosa c
qenbro 3aKpbITi4'I HM Bbe3Aa Ha Tex xe ocHoBaHr,łtrX.

f. Xturenn [pnI-paHlt.IHoż Tepp}ITopl{l4, I{Me}ol]dne pa3pe[IeHłIe,
BbIAaHHoe KoMneTeHTHIIMI{ opraHaMH Poccprficxoń (De4epaqltn, Mol-rr
Bbe3xaTb, HaXoAHTbcfl u BEIe3xaTb c rlpuFpaHH.IHoń TeppHTopI,IpI
Poccuńcrcoń @eAepaul{Ił' ecJIH oHI,I:

a) IIpeAcTaBflT 4efictnnreJllHoe pa3peiueHl{e u 4eficrrrłrerrsHrtfr
fipoe3AHoń 4orcyrvreHr;

b) He flBJi'toTc' JIHIIaMu' Bbe3A KoTopbIM Ha TeppnTopn}o Poccuńcrofi
(DeAepaqr,rn He pa3pelueH Ha ocHoBaHIĄIĄ 3aKoHoAaTeIbcTBa Poccuńcrofi
@egepaqrłn.

Crarsq 6

l. XHrern npr,rrpann.iuofr TeppnTopr,rw, coBepuarcque noe3AKi,r B
paMKaX MecTHofo npu|paHl{t{Hofo [epeABplxeIIIĄg., MoryT IIepeceKaTb
I]oJibcKo-poccuźcryrc rocyAapcTBeHĘTo fpaHI,Iqy qepe3 rroIpaH14ItHbIe
nepexoAbl' ycTaHoBneHHbIe B cooTBeTcTBlII{ c ĄoronopoM MexAy
|IpannrelbcTBoM Pecrry6rrnrcn llolrrtla IĄ |IpanarenbcTBolu Poccnńcxoił
@eAepaqi.In o norpannepexoAax, rroArrr,rcaHHbrM s r.Mocxne ff tvas. I99f r.

2. KounereHrHble opraHbr rocyAapcrB CropoH ocyurecrBJr.rlor
KoHTponb 3a JIHIIaMn, nepecexarolquMl4 nonbcKo.pocclrńcxyto
focyAapcTBeHHyro fpaHr,iqy B paMKax MecTHofo npHrpaHH.rHofo
IIeperBLIxeHI{t, B coorBercrBr{H c 3aKoHoAareJibcrBoM rocyAapcrn CropoH,
oIHaKo IIITaMubI o npoXo)ItIeHIIu nofpaHl,IqHoro KoH'Ipon' Ha pa3pelue}J.ufl IĄ
geńcrenreJlbHbie npoe3AHble AoKyvteHTbI rrpu BBe3Ae I4 BbIe3Ae He cTaB'Tcfi.
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Crarss,T

i. KounereurHble opraHbr rocyAapcrB CropoH B TeqeHpre 90
(genrHocra) Ariefr c MoMeHTa noAnlrcaHurr Hacroflrrlero Corraurenplfi
o 6 N,te HH saroTc' no Aunno MaTI{qecKuM KaH€Lnau o6pa: qaMu pa:}p eru eiru ń.

2. Kouuerenrnbre opraHbr rocyAapcrB CropoH yBeAoMnfror Apyr
Apyra o6 H3MeHeHLIflx B o6pa:qax pasperueHnfi He MeHee qeM 3a 30
(rpn4r.1arr) aHeń 'a.o aX BBeIeHI4'. c o.ĄHoBpeMeuuofr nepe4avefi HoBbIX
o6pasqon paspenerłltfi .

Crarrs 8

1. KouuereHTHble opraHbr rocyAapcrn Cropon BbrAaror pa3perlreHu B
Bo3MoxHo xoporruń cpoK' He fipeBblluarou{prń 60 (urecrra4ecx.ra)
KŹLneHAapHbIx gHeź co AH' npuH.rTlt.rt 3a'BIeHH' IĄ Heo6XoAI,IMbIx
AoIIonHHTeJIbHbIX AoKyMeHTog. B HcKfl}oIłuTejIbHbIx cnr{a.'Ix 3ToT nepnoA
Mox(er 6srrr yBerprqeH ao 90 (4enxuocra) xaneH4apHLrx gHefi.

2. |Io4po6uue npaBuna BsIAaqH paspeureuuń, a TaKxe c6opa IĄ
o6pa6orxrł AaHHsIX, cBfi3aHHbIX c nsl4avefi pasperneHnń, onpe.ąen'toTc.fl
KoMnereHTHbIMH opraHaMr.r rocyAapcrB CropoH B coorBercrBul{ c
3aroHoAareJrbcrBoM rocyAapcrn CropoH.

3. KounereHTHblMIł opranaMu rocyAapcTB Cropou,
ynonHoMoI{eHHbIMu npI,IHI{MaTb 3a'BJIeHH'fi o BbIAaqe pa3peneHlĄfl, a TaKxCe
BbrAaBaTb pa3perueHr4r, fl BnflroTcr :

a) anq xnrelefi [pI,IfpaHI{.IHoń TeppnToplłu Pecrry6nuxu flonrrua:
- flocolscrso Poccuficxofr @eAepaqnl.r s Pecuy6rnr<e flo,rrula,
- ferłepalEuoe KoHcynbcrso Poccnńcxoń (De4epaqnn s r.fgaHbcKe;
b ) .qn' xprrel eń [puIpaHl-{qHo fi Teppl'IToplrn Po cctłfi c xo fi oe4ep aqnr,r :
- KoHcyr Pecny6nura floltura B r.Ka-naHuHrpage.

.Crarrq 9

1. C6op 3a npr4eM u paccMorpeHr{e 3aqBJienr4lr o BbrAar{e pasperueHl4t
cocraBJrrrer 20 (Anagqarr) erpo.

f . Or onJrarbr ocno6oNAeHbr cneAyorqne Kareropur,r nnu:
a) nuqa B Bo3pacre lo 16 Jrer r.r crapue 65 ner;
b) xureJrl{ npnrpanr.r.rHofi TeppnTopr.rpr Pecry6nurcn flonsura

HeTpyAocnoco6gsle HHBaJIHAsI' a TaICXe JIHIda' conpoBo)KAaroĘIłe
yKa3aHHyTo KaTefopl{}o fpaxĄaH' L,l x{uTeJIII iipulpaHl,Iqgofr TeppuTopl{ll



.,
I

Poccprńcr<oź @e4epaunlł HHBaJII,IAII nepnoń v nropoń rpyfln' AeTI,t-
r4HBarrr{Abr, a raKxe JIHqa, conpoBoxIarctrIne yKa3aHHbie Kareropl{H
rpaxqaH.

3. Konneresrnlre opraHbr rocygapcrB CropoH o6venuBalorc.a no
AulnoMaruirecKaM KaHarraM o6pa:qaun AoKyt\,reHToB, noATBepx.qalolqHx
IIpHHaAnexHocrL nuq K Kareropr{flM, yKa3aHHbrM B rroArryHxre b) rryHrra 2
HacTofiIIIeń crarsn.

Cra'rux 10

l. Jlrrqa, coBepuarolIłI4e noe3AKI4 B paMI(aX MeCTHoro npafpaHplt{Horo
nepe4BnxeHnq, npr{ Bbe3Ae H npedsrnanvr Ha reppr{Topl'Iu rocyAapcrBa
Ipyroź Cropouu o6x:agrt co6nroAarr 3aKoHoAaTeJIbcTBo AaHHofo
rocyAapcTBa.

f. K JIr{IraM, HapyruHB[rHM rrpaBr,rna MecrHoro npnr-paHnqHoro
[epeABHxeHI{fl, ycraHoBneHHble Hacrorrrr{HM ComarueHneM, rocygapcrBo
rcaNAoń as CropoH [ppIMeH'eT Mepbl oTBeTcTBeHHocTI{' npeAycMoTpeHHble
efo 3aKoHo.uaTeJIbcTBoM.

3. KołrneTeHTHbIe opIaHbI focyAapcTo Croporr nu$opr',rnpyroT Apyr
Apyfa no AH[noMaTHqecKI,IM KaHaIIaM o HopMax 3aKoHoAaTejIBcTBa cBoIłX
FOCyAapCTB, KaCaIOIUHXC' OTBeTCTBeHHOCTT{ 3a HapyureHr4e npaBi,In
MecTHofo npurpaHuqHofo uepeABuxeHlĄfl', u o6 ux I,I3MeHeHll.trx.

Crarrx 1I

1. Xrłre;rr nparpaHn.iHofi Teppl,ITopna' pa3peIIIeHHe HJiH
Aeźcrsure.ilrHslń npoe:4Hoil AoKyMeHT KoTopofo 6slln yTpaqeHbI'
noBpexAeHbl vln:n ucnopqeHbl Bo BpeMfi npe6slsaHlrx Ha IIpHfpaHn.IHoź
TeppHTopi{u l-ocyAapcTBa .upyroń CropoHu. o6xsaH He3aMeAJIHTenbHo
yBeAoMI{Tl o6 3ToM Qaxre' Ha TepppITopI,IIł Pecny6lrłxu flolsura
IlorpaHuuHylo cnyx6y Pecny6ll,tttit flollrua, a Ha Teppi,ITopHI{ Poccnńcrcoń
@e4epaqnrł noApa3AeJIeHIłe reppnTopnanlHoro opraHa Mnrri.rcrepcTBa
BHyTpeHHI,IX Aen Poccr,rńcrcoź @egepaqiłłt, pacnonoxeHHoe Ha
npnfpaHnqHoń TeppHTopHĘ KoTophle 6ecuarHo BbIAarcT cnpaBKy,
noATBepXAaroĘ}To Qaxt TaKofo yBeAoMneHI4g.

2. B uenflX non}nłeHu-fl HoBoro npoe3AHofo AoKyMeHTa )KHTeflfiM
upllrpaHl'l.IHoń TeppI4TopHH npeAocTaBl'eTc' npaBo [pI{ HajII{IłHn crlpaBKn,
yuotrłxryroń B nyHKTe 1 Hacro.srqeń crarra. o6parłlruca B 6lrłrxafiuree
KoHcynbcKoe r{peXAeHue ŁII7IĄ AHnnoMaTuqecKoe IIpeAcTaBHTenbcTBo
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rocyAapcTBa HX |paxAaHcTBa IIJIłI tlocToflHHofo npo}GIBaHI4g' Aaxe ecJiH

TaKo Bo e p ac ilonox(eHo B He llpe.ueno B I]pIłrpaHIłI{HBIx TeppHTopI{ź.
3. Xnrenr rrpurpaHn.{Hofi reppuTopr,ru, ynoruxnyruti B nyHKre 1

HacTo'Iqeń ctatlu, Bble3xaeT B focyAapcTBo nocToflHHoro [po)IuBaHufl Ha
ocHoBaHHH cnpaBKH' ynoMgnyroń B rryHKTe 1 uacroguleń crarrrr' H HoBol-o
AeficrsureJlbHofo npoe3AHofo AoKyMeHTa. Taxoń BbIe3A AonXeH 6rlrs
ocyqecTBneH B Bo3MoxHo KopoTKr,re cpoKH c MoMeHTa [onyqeHr,l-E cnpaBKH
o6 yrpare.{oKyMeHTa.

Crarts If

1. Kaxlaq n: CropoH, no coo6paNeHt{'M oXpaHbI focyAapcrseHHoń
6e:onacHocrl{, o6ulecrseHHoro nopflAKa Hnr{ 3AopoBbr HaceJreHu-n, Moxer
noJIHOCTbIO HJII4 qaCTUr{HO npHOCTaHOBLITb [pHMeHeHHe HaCTOflUlerO

Cornaurenn-s. Peurenlte o npprocraHoBJreHHLr HanpaBJr;lercfl B Qoprr.re
nHcbMeHHofo yBęAoMneHlL[ no AlInnoMaTHr{ecKHM KaHaJIaM 4pyroń
CropoHe He no3AHee 48 qacoB Ao BcTynneHlłfi 3Tofo pe[IeHi,l-'I B cl{Jly.

2. CropoHa, npuHflBlua.a perueHr{e o npnocraHoBrr eHvrw npr.rMenenlur
HacToflIqero CornaIIIeHH.n no npEI{HHaM. yKa3aHHbIM B IIyHKTe 1 Hacroxu{eż
crarbt{, B roM x<e nop-{Al(e yBeAoM Jrrer Apyryro Cropouy o soso6HoBJrenr{r{
rrpr4MeHeH ufl Hacr o flu{ero CorlaueHux.

Crarss 13

HIł oAHo I,I3 noJloN(eHufi HacToflIqero CorrraIUeHH' He orpaHI.It{HBaeT
IIpaBa raxloń rłs CropoH oTKa3aTb B BbIAaqe pa3peueHl,If, aHIIynpIpoBaTb
HIILI orMeHHTb eto, orKa3arb Bo Bbe3Ae Ha reppuTopr{}o HJIr{ B upe6unaHun
Ha TeppnTopl{lr cBoero FocyAapcTBa XI{Ten}o llpurpagnqgoń TeppHTopI,IH
focyAapcTBa łpyroń CropoHu' ecJI}I 3To npeAycMoTpeHo
3aKoHoAaTeJIbcTBoM flepBofo focyĄapcTBa.

Crarrx 14

Pa:uor,tacrłg' oTFioc'Iu]Iiecfi K To]lKoBaHI.Iro
Hacrogulero CotlarueHlu, pa3peuarorcfl nyreM
neperoBopoB Mex(Ay CropoHavl.r.

IĄIIV npI{MeHeHI,ł}o

KoHcynbrat\uit vt

Crarsq 15

flo s:allN,{HoM}' corJlacnlo Cropon B Hacrofirrlee Cor,rauer{He MoryT
6rrrs BHeceHbr n3MeHeHr4q.



Crarrs 16

1. Hacroxqee ConaiIIeHI{e BcTyIIaeT B cnJry ga 30-ń AeHb c AaTbI
nonyqeHur ilo Ar4nnoMaTi4qecKI'IM KaHaJraM rrocJle.qHero nI{cbMeHHoro
yBeAoMneHI'I'{ o BIIIIoJIHeHAII CropoHałrn BHyTpI{|ocygapcTBeHHsIX
npoueAyp, Heo6xo4uMbrx Anx efo BcrynneHWs B cłny.

2. Hacrogulee CorlailieHae 3aKlloqaeTc' Ha HeonpeAeleHHrtń cpoK.
KaN'Ąag ns CropoH MoXeT npeKpaTurr geńcrnue HacToflIl{efo CouarueHng,
HanpaBHB [I,Icbt\,IeHHoe yBeAoMneHIłe apyrofi Croporre. B 3ToM cnyqae
ComaureHlłe nperpalqaeT csoe AeńcTBHe no ncTeIIeHlII'I 60 eHeń c AaTbI
fionr{eHu.q TaKoro yBeAoMneHur.

ConepueHo B r. Hocrb e. (( łt{ > o1ŁŁooń s- 20tt r.
B AByx 3K3eMrrJltpax, Kax.qsrfi Ha noJrbcKoM i{ pyccKoM r3brKax, npn.rev o6a
TCKCTA I,IMCTOT O.UHHAKOBYIO CHNV.

3A. fIPABPITEJIbCTBO
PE CIYETI'IKI,I NOJIb III A

3.Ą NPABI4TEJIbCTBO
P O C CUfr CK Ofr o EAE PATIVTM

{l^A"t-^ X^*t
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TIPI,IJIOXEHI4E }Ib 1
x ComaureHulo MexAy

IlpanurenrcTBoM Pecrry6lrłxn flonsura
u fIpanureJIBcTBoM Poccptńcxoź

<De4epaqlru o nopflAre MecrHoro uprrrpaHuqHoro
nepęAB}I)KeHu.'I

I IEPEtłEHb

aAM r{ H Hcrparl{ B Hrtx o6 pa ro sa H u fi Pecuy 6.n n rcu flo.n s ura
n Poccn ńcroń <Deqepa qIł H' cocTa BJIR roułHx npl|rpa H Iłq Hyro

TeppHTopHK)

Ha reppuTopl,IłI Pecrry6nnrIł |Ionsura:
IIor'łopcxoe BoeBoAcTBo :
flyuxłrń pańoH;
ropoA fAsrss;
ropo4 Conor;
ropoA fAaHrcx;
f4aHscxtłń pańou;
Hoao4nypcxHfi pafion;
Iv{arrr6ypcruń pafioH;
B aprurnHcxo -Ma:ypcKoe BoeBoAcrBo :
ropoA 3ns6noHr,
Srs6roHrcxnfi pafioH;
Epauencxrłfi pafion;
Jlrr4:6apxcruń pafioH;
Eaprouruqrcr,rń pańoH;
ropoA Olrurrstr;
onrutuucltufi pańoH;
KeHrurutłcxt,tń pańoH;
MpoHroncxlrfi pańoH;
BeHroxescxnń pafroH;
fHxcHttxIłń pańou,
folAancxufi pańoH;
orreuxIłń pańoH.

Ha reppuTopnl{ Pocctłńcxoń @e4epaIIHH:
KanunuHrpaAcr{a{ o6nacrr.
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IIPI4JIOXEHI4E Ns 2
x CorlaureHulo Mexc.Ęy

flpanxrelbcrBoM Pecny6nuxn lloltrua
u fIpaYvteJIBcTBoM Poccłrń cxofi @e4ep aIJIĄH

o IIop'AKe MecTHoI]o npIłfpaHLILIHofo
rrepeABI{xeHvfl.

TIEPEI{EHb

AOKyMeHTOB, nOATBepX(AarcUIrrX MeCTO nOCTOfl HHOrO npO2KHBaHHs

Ha npIłrpa HnqHoń TeppI|TopI{Ił :

1. Ha TeppnTopHpt Poccl,tficxoń (Degepaquu:
a) [acnopT rpaxAaHlłHa Poccrłficroń cDegepaquu c orlterxoń o

perlrcTpal{I4r'I no MecTy xureJibcTBa B HaceJreHHoM rIyHKTe, pac[onoxeHHoM
Ha npnrpaHpr.IHoń TeppHTopHI,I ;

b) BpeMeHHoe yAocToBepeHlłe IHt{HocTu rpDKAaHHHa PoccIłficxofi
@e4epaql{H c oTMerrofi o pefl,IcTpa:-3:alĄ IIo MecTy XHTenbcTBa B HaceJIeHHoM
[yHKTe, pacilonoxeHHoM Ha llpl{fpaHleqHoń TepppITopHH;

c) cntlgereJlbcTBo o pefl,IcTpaIJIĄH IIo Mecry xnTejlbcTBa B HaceJIeHHoM
rryHKTe, pacnoJlox(enHoM Ha ripurpaHnqHoń TeppnTopua;

d) BbItIHcKa H3 4ovonoń KHHrIł' 3aBepeHHatr opfaHaMa
pefrrcTpaqHoHHofo ytieTa fpa)KAaH Poccprńcrcofi @e4epaqltH,
yAocToBepEIoIqa'I QaKr IIpoxłIBaHl{.f, B HaceJIeHHoM fIyHKTe'
p acn onox eHH o M H a npH rp aHr,rrrHołr TepplrTopHH ;

e) BI{A Ha xl4TeJrbcrBo r.IHocrpaHHoro rpaxlaHuHa HJIH nprua 6e:
npax.(aHcTBa c orverxoź o peri{cTpal{I{H no MecTy xI{TeJIEcTBa B
HaceJIeHHoM tIyHKTe' pacnoJloxenHoM Ha npnrpaHptqrroń TeppHTopHH.

2. Ha Teppl'Topłrił Pecny6nuxlr |Iolsura:
a) y4ocroBepeHr4e nnqHocrn;
b) cnpanKa KoMrrereHTHbrx opraHoB Pecny6nurcl,I IIons[Ia o Mecre

fro cTotHHofo npoxvBaHufl ,
c) xapra npe6smauIłx.


