Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013
Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych 20072013 stanowi Decyzja nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część Programu ogólnego
„Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.
Głównym celem Funduszu jest skuteczne zarządzanie przez państwa członkowskie przepływami osób
na granicach zewnętrznych, co, z jednej strony, zapewni wysoki poziom ochrony granic
zewnętrznych, a z drugiej strony przyczyni się do sprawnego przekraczania granic zewnętrznych
zgodnie z dorobkiem Schengen, w tym zgodnie z zasadą traktowania z szacunkiem i zasadą
poszanowania godności.
Fundusz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:
1. Skutecznej organizacji kontroli granic zewnętrznych obejmującej zadania związane zarówno z
odprawami jak i z ochroną;
2. Skutecznego zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach
zewnętrznych w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic
zewnętrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem
Schengen, w tym zgodnie z zasadą traktowania z szacunkiem i zasadą poszanowania godności;
3. Jednolitego stosowania przez straŜ graniczną przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego
przekraczania granic zewnętrznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 562/2006;
4. Poprawy zarządzania działaniami organizowanymi w państwach trzecich przez słuŜby konsularne
oraz inne słuŜby państw członkowskich w zakresie przepływów obywateli państw trzecich na
terytorium państw członkowskich, a takŜe współpracy między państwami członkowskimi w tej
dziedzinie.
W ramach Programu Wieloletniego są zrealizowane działania wdraŜające 5 Priorytetów:
PRIORYTET 1: Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego
zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych
oraz nadzoru nad tymi granicami.
PRIORYTET 2: Wspieranie opracowania i wdroŜenia krajowych składników europejskiego systemu
nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz stałej Europejskiej Sieci Patrolowej na południowych
granicach morskich państw członkowskich UE.
PRIORYTET 3: Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań w celu zaradzenia problemowi
nielegalnej imigracji, w tym wykrywania fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez
usprawnienie działań organizowanych przez słuŜby konsularne i inne słuŜby państw członkowskich w
państwach trzecich.
PRIORYTET 4: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla
wdroŜenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz.
PRIORYTET 5: Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych
instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu
granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.

W ramach priorytetu 1 realizowany jest projekt nr FGZ-10-3.1.1.6
„Budowa infrastruktury rzecznego przejścia granicznego na Kanale
Augustowskim Rudawka – Lesnaja – budynek hangaru i Ŝuraw elektryczny
wraz z przebudową drogi dojazdowej”
4. Wartość projektu
1 092 600 PLN
w tym :
819 450PLN – wkład wspólnotowy
273 150 PLN – wkład własny
PRIORYTET 1: Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego
zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych
oraz nadzoru nad tymi granicami.
Budowa infrastruktury rzecznego przejścia granicznego na Kanale Augustowskim Rudawka - Lesnaja budynek hangaru i Ŝuraw elektryczny wraz z przebudową drogi dojazdowej przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zapewni mobilność sprzętu, oraz właściwe
przechowywanie i wyciąganie na ląd łodzi słuŜbowych StraŜy Granicznej. UmoŜliwi funkcjonariuszom
StraŜy Granicznej patrolowanie odcinka zewnętrznej granicy UE na wodzie, przebiegającej środkiem
lub brzegiem Kanału Augustowskiego.
Projekt zakłada dofinansowanie rozbudowy infrastruktury rzecznego przejścia granicznego w
miejscowości Rudawka , gmina Płaska - budowę budynku hangaru do przechowywania łodzi
słuŜbowych StraŜy Granicznej na terenie rzecznego przejścia granicznego wraz z towarzyszącym
Ŝurawiem elektrycznym do transportu łodzi z wody na brzeg i odwrotnie oraz przebudową istniejącej
drogi. Rzeczne przejście graniczne na Kanale Augustowskim w miejscowości Rudawka zostało otwrte
w dniu 1 maja 2006 roku. Polskie słuŜby graniczne dokonywały odpraw po stronie białoruskiej. Po
wejściu Polski do strefy Schengen konieczne było przeniesienie odpraw granicznych polskich słuŜb
granicznych na terytorium Polski. W rzecznym przejściu granicznym została stworzona infrastruktura
techniczna niezbędna do odpraw granicznych i spełnia ona wymagania związane z dotychczas
dopuszczonym ruchem. W 2008 roku zakupiono 2 łodzie słuŜbowe na potrzeby StraŜy Granicznej.
Zakupione łodzie są obecnie przechowywane w garaŜu na terenie Placówki StraŜy Granicznej w Płaskiej
a wodowane w miejscu odległym od terenu przejścia granicznego co utrudnia wykorzystanie łodzi do
patrolowania wód granicznych Kanału Augustowskiego.
W 2009 roku ze środków budŜetu Wojewody została opracowana dokumentacja projektowa na budowę
budynku hangaru, Ŝurawia elektrycznego oraz przebudowę drogi. Uzyskano pozwolenie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Opracowano operat wodnoprawny, wystąpiono z
wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Umieszczenie łodzi w hangarze
zapewni szybką mobilność sprzętu oraz zapobiegnie nadmiernemu zuŜyciu w przypadku, gdyby łodzie
były kaŜdego dnia przewoŜone na lawecie i wodowane w rejonie przejścia granicznego.
Budynek hangaru o konstrukcji drewnianej, na fundamentach Ŝelbetowych, posadowiony częściowo na
dnie zbiornika wodnego, Ŝuraw elektryczny do transportu łodzi z wody na brzeg i odwrotnie. Inwestycja
zlokalizowana w sąsiedztwie obiektów przejścia granicznego Rudawka -Lesnaja, w zasięgu
terytorialnym przejścia granicznego. Teren planowanej inwestycji jest połoŜony w strefie chronionej
Kanału Augustowskiego - obszarze ochrony rezerwatowej. Planowany harmonogram działania :
rozpoczęcie postępowania przetargowego - styczeń 2012 roku, zakończenie realizacji projektu - II
kwartał 2012 roku, Realizacja projektu I i II kwartał 2012, rozliczenie projektu -II kwartał 2012 roku

