Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych

Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013
Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych
2007-2013 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.

Projekt nr FGZ-12-3114 pn: „Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego
Połowce - Pieszczatka – zbiornik przeciwpoŜarowy, studnia wiercona, wodociąg
gospodarczy z układem pompowo - hydroforowym”
Wartość projektu - 754.851,75 PL w tym :
566.138,81 PLN – wkład środków FGZ
188.712,94 PLN – wkład własny
Okres realizacji projektu 27.11.2013 – 30.06.2014
Projekt PRIORYTETU 1: realizowany w ramach - wspierania 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 drogowego przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka –
zbiornik przeciwpoŜarowy, studnia wiercona, wodociąg gospodarczy z układem pompowo –
hydroforowym, usytuowana jest na zewnętrznej, wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Realizacja projektu ma na celu dostosowanie drogowego przejścia granicznego w Połowcach
do standardów Unii Europejskiej dla jej zewnętrznych granic oraz wymogów porozumienia
z Schengen.
Podejmowane działania inwestycyjne są częścią duŜego przedsięwzięcia inwestycyjnego
przewidzianego na lata 2011-2015, które przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa
przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej ( stworzenie systemu niezaleŜnego
źródła wody do celów przeciwpoŜarowych i innych zagroŜeń mogących wystąpić w przejściu
granicznym ), a takŜe poprawy warunków pracy słuŜb granicznych oraz pracowników
cywilnych.
W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie:
- zbiornik przeciwpoŜarowy o konstrukcji Ŝelbetowej o wymiarach zewnętrznych nowej
niecki 16,0m x 13,0m, głębokości 1,8 m, zagłębienie poniŜej projektowanego terenu 1,7m.
Objętość netto zbiornika wynosić będzie 260 m³ przy napełnieniu wody w wysokości 1,5m.
Grubość ścian pionowych, pochyłych i płyty dennej wynosi 20 cm,
- studnia wiercona wykonany zostanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w
systemie udarowo – okrętnym zmechanizowanym, po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu
przeprowadzone zostaną próbne pompowania, dokonany zostanie test studni dla określenia
charakterystyki interakcji studni, współczynnik studni C ( opór przepływu turbulentnego ) nie
moŜe być większy niŜ 0,0003 h2/m5 zgodnie z polska normą),
- wodociąg gospodarczy wraz z układem pompowo – hydroforowym,
wodociąg
gospodarczy
ułoŜony będzie na głębokości 0.6 – 1.1 m
z dwiema studniami
odwadniającymi, woda do celów gospodarczych będzie dostarczana
z ujęcia wód
podziemnych i układu pompowo – hydroforowego, zbiornik ciśnieniowy oraz jednostka
sterująca CU 301 zostanie umieszczona w budynku technicznym, sieć wodociągu
gospodarczego i przyłącza do puszek poboru wody będą wykonane z rur PH ¢50, ¢32 na
ciśnienie 1.0 MPa sieć będzie pokryta warstwą wyrównawczą o grubości 30 cm ponad obrys
rury.)
Realizacja tego etapu inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo podróŜnych i osób
zajmujących się obsługą przejścia, własne źródło wody na terenie drogowego przejścia
granicznego o powierzchni 18 ha w wypadku zagroŜenia poŜarowego lub wybuchu
zabezpieczy skutecznie działania obronne. Woda dostarczona na teren przejścia przez

wodociąg gminny w sytuacjach kryzysowych moŜe być niewystarczająca zwłaszcza
w terenie połoŜonym w otulinie lasów. Wykonanie tej części inwestycji pozwoli na
kontynuację kolejnych etapów inwestycji tj. budowę dróg i nawierzchni utwardzonych.
Wykonanie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwoli na rozpoczęcie prac nad
rozszerzeniem ruchu granicznego o międzynarodowy dopuszczający ogół obywateli do
przekraczania granicy w warunkach pełnego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego równieŜ,
ułatwi pracę słuŜbom granicznym, zapewniając skuteczniejszą ochronę granicy oraz pozwoli
na zintegrowane zarządzanie aspektami bezpieczeństwa, w kontekście przewozu osób i
towarów.
Projekt ma równieŜ newralgiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.
Planowany harmonogram działania :
•
grudzień 2013 – styczeń 2014 roku w tym:
rozpoczęcie prac przygotowawczych, kompletowanie dokumentacji związanej z procedurą
przetargową na prace budowlane, przeprowadzenie rozpoznania w zakresie wyboru
inspektora nadzoru i wykonawcy do aktualizacji kosztorysu, skompletowanie i wstępne
opracowanie wniosków o uruchomienie i zapewnienie w 2014 roku rezerwy celowej budŜetu
państwa przeznaczonej na finansowanie projektu,
•

luty – marzec 2014 roku w tym :

złoŜenie wniosków do MSW o uruchomienie i zapewnienie w 2014 roku rezerwy celowej
budŜetu państwa przeznaczonej na finansowanie projektu, przeprowadzenie procedur
przetargowych i podpisanie umów na wyłonionych wykonawców kosztorysów, prac
budowlanych, oraz na inspektora nadzoru, wyłonienie dostawców materiałów biurowych w
ramach kosztów pośrednich,
•

kwiecień – maj - czerwiec 2014 roku w tym :

wykonanie zadań inwestycyjnych, dokonanie zakupów w ramach kosztów pośrednich oraz
materiałów promocyjnych, przeprowadzenie odbiorów i uzyskanie pozwoleń na eksploatację
urządzeń zamontowanych na terenie przejścia, rozliczenie projektu i przekazanie
sprawozdania końcowego na dzień 30.06.2014r. montaŜ tablicy informacyjnej.

