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Na podstawie art. 24k ustawy z dnia 13 czerwca 
2003  r. o  cudzoziemcach (Dz. U. z  2006  r. Nr 234, 
poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na 
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicz-
nego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ra-
mach małego ruchu granicznego (Dz. U. Nr 236, 
poz. 1646) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w ży-
cie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, 
o którym mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia 
na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy 

w ramach małego ruchu granicznego

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, 
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, 
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, 
z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 
oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. (poz. 875)

WZÓR
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16. 
 

W przypadku wy
 

 

ia kolejnego 
zezwolenia. 

zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia w czasie pobytu w polskiej strefie przygranicznej do poinfor
ego organu  

nicznej. 
Uzyskanie zezwolenia nie oznacza nabycia prawa do odszkodowania w 
strefy przygranicznej, w przypadku braku spe mowie o zasadach  ego ruchu granicznego. Warunki, 

e przy wjazdach na terytorium polskiej strefy przygranicznej. 
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