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Za³¹cznik nr 2

Zasięg działania placówek Straży Granicznej
w zakresie odprawy granicznej na lotniskach 

Lp. Oddział SG
Placówka

Straży Granicznej Województwo/Powiat/Gmina

1.
Warmińsko-Mazurski

Bezledy warmińsko-mazurskie;

2. Podlaski

a Augustów
podlaskie – powiaty: łomżyński, augustowski, sejneń-
ski, suwalski, grajewski, kolneński, m.p.* Suwałki, 
m.p. Łomża;

b Kuźnica
podlaskie – powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, 
moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, 
zambrowski, m.p. Białystok;

3. Nadbużański

a Terespol
lubelskie – powiaty: bialski, łukowski, radzyński, 
mazowieckie – powiat łosicki;

b Dorohusk

lubelskie – powiaty: chełmski, hrubieszowski, janow-
ski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, 
łęczycki, opolski, parczewski, puławski, rycki, świdnicki, 
włodawski, m.p. Biała Podlaska, m.p. Chełm, m.p. Lu-
blin, m.p. Zamość;

c Hrebenne lubelskie – powiaty: tomaszowski, zamojski, biłgorajski;

4. Bieszczadzki Rzeszów-Jasionka podkarpackie;

5. Karpacki Kraków-Balice

małopolskie, 
śląskie – powiaty: żywiecki i z powiatu cieszyńskiego 
część obszaru gminy Istebna na południe od linii prostej 
od znaku granicznego I/201 na granicy państwowej Rze-
czypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na 
potoku Czadeczka z wyłączeniem tego mostu, prawym 
brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy 
miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej 
granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy 
gmin Istebna i Milówka;

6. Śląski

a Cieszyn śląskie – powiat bielski;

b Opole opolskie;

c Katowice-Pyrzowice

śląskie – powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, 
częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, miko-
łowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, 
tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, m.p. Bielsko-
-Białą, m.p. Bytom, m.p.Chorzów, m.p. Częstochowa, 
m.p. Dąbrowa Górnicza, m.p. Gliwice, m.p. Jastrzębie 
Zdrój, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, m.p. Mysłowice, 
m.p. Piekary Śląskie, m.p. Ruda Śląska, m.p Rybnik, 
m.p. Siemianowice Śląskie, m.p. Sosnowiec, m.p. Świę-
tochłowice, m.p. Tychy, m.p. Zabrze, m.p. Żory, z po-
wiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na 
północ od linii prostej od znaku granicznego I/201 na 
granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Repu-
bliką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka, prawym 
brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy 
miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej 
granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy 
gmin Istebna i Milówka;
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7. Sudecki

a Kłodzko

dolnośląskie – powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniow-
ski, strzeliński, oławski, 
z powiatu wrocławskiego gminy: Siechnice, Żórawina, 
Jordanów Śląski;

b Wrocław-Strachowice

dolnośląskie – powiaty: oleśnicki, trzebnicki, milicki, 
m.p. Wrocław,
z powiatu wrocławskiego gminy: Długołęka, Czernica, 
Kobierzyce;

c Jelenia Góra

dolnośląskie – powiaty: jaworski, wałbrzyski, świdnicki, 
średzki, jeleniogórski, m.p. Jelenia Góra, kamiennogórski, 
z powiatu złotoryjskiego gminy: Świerzawa, Wojcieszów,
z powiatu wrocławskiego gminy: Kąty Wrocławskie, Miet-
ków, Sobótka;

d Lubań

dolnośląskie – powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, 
lubiński, wołowski, legnicki, m.p. Legnica, lubański, lwó-
wecki, 
z powiatu złotoryjskiego gminy: Pielgrzymka, Zagrodno, 
Złotoryja;

8. Nadodrzański

a Zgorzelec dolnośląskie – powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki;

b Olszyna lubuskie – powiaty: żarski, żagański;

c
Zielona Góra -Babi-
most

lubuskie – powiaty: krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, 
słubicki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogór-
ski, m.p. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra; 

d Kostrzyn nad Odrą lubuskie – powiaty: strzelecko-drezdenecki, gorzowski;

e Poznań-Ławica wielkopolskie;

f Szczecin-Goleniów

zachodniopomorskie – powiaty: choszczeński, drawski, go-
leniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, 
stargardzki, szczeciński, świdwiński, wałecki, m.p. Szczecin, 
m.p. Świnoujście;

9. Morski

a Darłowo
zachodniopomorskie – powiaty: sławieński, koszaliński 
oraz m.p. Koszalin;

b Kołobrzeg zachodniopomorskie – powiaty: białogardzki, kołobrzeski;

c Rewal zachodniopomorskie – powiaty gryficki, kamieński;

d Łeba pomorskie – powiaty lęborski, wejherowski;

e Ustka
pomorskie – powiaty: człuchowski, bytowski, słupski oraz 
m.p. Słupsk;

f Gdańsk-Rębiechowo
pomorskie – powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, kościer-
ski, malborski, nowodworski, pucki, stargardzki, sztumski, 
tczewski, m.p. Gdańsk, m.p. Gdynia, m.p. Sopot;

10. Nadwiślański

a Warszawa-Okęcie

mazowieckie – powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwo-
liński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, makow-
ski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, 
piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, puławski, 
siedlecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, 
węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, m.p. 
Ostrołęka, m.p. Siedlce, m.p. Warszawa;

b Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie,
mazowieckie – powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, żuro-
miński, mławski, m.p. Płock;

c Łódź łódzkie;

d Kielce
świętokrzyskie,
mazowieckie – powiaty: radomski, zwoleński, lipski, szy-
dłowiecki, przysuski, m.p. Radom.

 

*  m.p. – miasto na prawach powiatu


