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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-33-09  
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowny Panie Marszałku 

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 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Federalną Niemiec o oznakowaniu  
i utrzymaniu wspólnej granicy na 
odcinkach lądowych i wodach 
granicznych oraz powołaniu Stałej 
Polsko - Niemieckiej Komisji 
Granicznej, podpisanej w Warszawie 
dnia 16 września 2004 roku. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

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

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



T

Proj ekt

W imieniu Rzeczypospolitej polskiej

PREZYDENIT RZECZYPO SP OLITEJ P OL SKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoŚci:

W dniu 16 wrzesnia 2OO4 roku w Warszawie została podpisana Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzym,aniu
wspolnej granicy na odciŃach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej
Polsko-Niemieckiej Komi sj i Grani cznej, w- następującym brzmieniu :

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadc zam.
Że..

została ona uznana za sfuszną zarowno w całości, jak i kazde z postanowien w niei
zawartych.

JeSt przyJęta, ratyfikowana i potwierdzona.

będzie niezmiennie zachowywana

Na dowod czego wydany został akt niniejszy, opat rzony pieczęci ąRzeczypospolitej Polskiej.

Dano w-Warszawie dnia

PREZYDENT

RZECZYPO SPOLITE J POL SKIEJ

PREZES RADY MTNISTROW
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Projekt 

 

 

 

U S T A W A 

 

z dnia  

 

 

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 

o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych 

oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie  

dnia 16 września 2004 roku 

 

 

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

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o 

oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych 

oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 

16 września 2004 roku. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

 

1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową  

 

 Po zjednoczeniu Niemiec w dniu 3 października 1990 r. niektóre umowy 

międzypaństwowe zawarte przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Niemiecką Republiką 

Demokratyczną nie zostały przez Republikę Federalną Niemiec uznane za wiążące 

w stosunkach dwustronnych. Jedną z takich umów była Umowa między Polską 

Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych 

na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 

granicznych, sporządzona w Berlinie dnia 28 października 1969 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 21, 

poz. 170). Z tego powodu nie były prowadzone wspólne przeglądy granicy. Ostatni wspólny 

przegląd przebiegu granicy i stanu jej oznakowania odbył się w 1980 r.  

 Podjęto więc inicjatywę zawarcia nowej umowy regulującej sprawy oznakowania 

i utrzymania wspólnej granicy. Każda ze stron przygotowała własny projekt umowy. 

Polski projekt umowy wraz z instrukcją negocjacyjną został zatwierdzony przez Prezesa 

Rady Ministrów w 1997 r. Negocjacje projektu umowy odbyły się w trzech rundach, podczas 

których uzgodniono tekst umowy.  

 Umowa dotyczy utrzymania i oznakowania wspólnej granicy między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Federalną Niemiec, której przebieg został potwierdzony w art. 1 Traktatu 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej 

między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1992 r. 

Nr 14, poz. 54). 

 Zakres umowy obejmuje część wspólnej granicy, na której osadza się znaki 

graniczne. Dotyczy to odcinków lądowych i wód granicznych. Umowa nie obejmuje odcinka 

wspólnej granicy przebiegającej przez morze terytorialne (Zatokę Pomorską), ponieważ 

przebieg granicy na morzu terytorialnym wyznaczony jest wyłącznie na mapie, i nie jest 

oznaczony  znakami granicznymi. 

 Przedmiotem umowy są przede wszystkim unormowania prawne dotyczące: 

 –  przebiegu wspólnej granicy państwowej na odcinkach lądowych i wodach 

   granicznych, 



 –  dokumentacji granicznej, 

 –  oznakowania i utrzymania wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach 

   granicznych, 

 –  powołania Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej oraz określenia 

   jej zadań i kompetencji, 

 –  przekraczania granicy przez osoby upoważnione do wykonywania zadań 

   określonych w umowie. 

Konieczność związania się przedmiotową umową wynika przede wszystkim 

z potrzeby uregulowania ww. zagadnień w formie umowy bilateralnej oraz stworzenia 

podstaw prawnych do współpracy między obydwoma państwami w tej dziedzinie. 

Umowa umożliwia powołanie Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, 

określenie jej zadań i kompetencji, przeprowadzanie kontroli przebiegu granicy, 

zaktualizowanie obowiązującej dokumentacji granicznej, a także usunięcie stwierdzonych 

uszkodzeń znaków granicznych. 

Rada Ministrów udzieliła zgody na podpisanie umowy na podstawie uchwały 

Nr 275/2003 z dnia 5 listopada 2003 r.   

 

2. Różnice w dotychczasowym i projektowanym stanie prawnym 

 

W art. 1 umowy wskazano umowy międzynarodowe określające przebieg wspólnej 

granicy oraz dokumenty stanowiące dokumentację graniczną. W art.1 ust. 4 zawarto definicję  

określenia „wód granicznych”, które różni się od pojęcia zdefiniowanego w art. 4 Umowy 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie 

gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1992 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 11, poz. 56), obejmującego również Zatokę Pomorską.  

W dalszych artykułach rozdziału I „Przebieg granicy” określono miejsca, w których 

granica nie zmienia swojego przebiegu, i jej przebieg na granicznych wodach płynących. 

W art. 2 ust. 1 pkt 2 określono Zalew Szczeciński i Jezioro Nowowarpieńskie jako wody 

wewnętrzne, co zapewnia zgodność z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, 

z późn. zm.) oraz Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzoną 

w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543).  
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W rozdziale II „Oznakowanie i utrzymanie granicy” uregulowano sposób 

oznakowania wspólnej granicy, zasady sprawowania nadzoru nad elementami znaków 

granicznych i ich utrzymania, postępowanie w razie uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia 

znaku granicznego oraz zasady współpracy właściwych organów Umawiających się Stron, 

w tym prowadzenia wspólnej kontroli przebiegu i stanu oznakowania wspólnej granicy, 

a także obowiązki innych podmiotów w związku z prowadzonymi pracami na granicy 

lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

W rozdziale III umowy „Stała Polsko-Niemiecka Komisja Graniczna” przewidziano 

skład przedmiotowej komisji, jej zadania, kompetencje i tryb funkcjonowania oraz sposób 

sprawowania nadzoru nad oznakowaniem i utrzymywaniem wspólnej granicy 

wykonywanego przez komisję. 

W rozdziale IV „Przekraczanie granicy” określono kto, kiedy i na jakich zasadach 

może przekraczać granicę w ramach wykonywania zadań wynikających z postanowień 

umowy.  

Umowa została podpisana w dniu 16 września 2004 r. 

 W nocie nr 74/05 z dnia 16 marca 2005 r. Strona niemiecka przekazała Stronie 

polskiej stanowisko w zakresie konieczności dokonania zmian w podpisanej umowie w celu 

dostosowania jej postanowień do obowiązującego prawa wspólnotowego w związku 

z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tworzącej wspólny obszar 

celny, w którym obowiązuje zakaz pobierania ceł w obrocie towarowym.  

 Strona niemiecka zaproponowała skreślenie art. 26 i dokonanie odpowiedniej zmiany 

w treści art. 27 umowy oraz zwróciła się z prośbą do Strony polskiej o ustosunkowanie się 

do propozycji.  

 Art. 26 umowy regulował sprawy związane ze zwolnieniem z cła, podatków 

i poboru innych opłat od towarów przeznaczonych do wykorzystania w pracach 

wynikających z umowy (ustanawianie, naprawa, przenoszenie i odtwarzanie znaków 

granicznych), jak również stanowił o obowiązku wywozu niezużytych towarów 

oraz pojazdów, narzędzi, urządzeń, instrumentów, aparatów i maszyn przywiezionych 

w ramach procedury odprawy czasowej z obszaru celnego jednej z Umawiających się Stron 

na obszar celny drugiej z Umawiających się Stron. W art. 27 Umowy znajdowało 

się odwołanie również do art. 26. 
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 Zaproponowana przez Stronę niemiecką zmiana miała na celu dostosowanie treści 

umowy do przepisów prawa wspólnotowego, a w szczególności do postanowień art. 23 

i następnych Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zmiana była również  

uzasadniona ze względu na obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy o podatku 

akcyzowym.  

 W odpowiedzi na notę niemiecką Strona polska wystąpiła z propozycją zawarcia 

porozumienia w tym przedmiocie zmieniającego umowę w drodze wymiany not. Rada 

Ministrów udzieliła zgody na związanie się porozumieniem na podstawie uchwały 

nr 101/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. Po otrzymaniu polskiej noty Strona niemiecka 

zaproponowała odbycie wzajemnych konsultacji dotyczących w szczególności zmiany 

postanowień w zakresie wejścia w życie porozumienia. Podczas spotkania ustalono, 

że porozumienie powinno wejść w życie z dniem wejścia w życie zmienianej umowy, 

i że z inicjatywą zawarcia porozumienia powinna wystąpić Strona polska. Polska nota z dnia 

10 lipca 2008 r. stanowiąca propozycję zawarcia porozumienia została przekazana Stronie 

niemieckiej. Strona niemiecka udzieliła pozytywnej odpowiedzi w nocie nr 146/2008 z dnia 

16 lipca 2008 r. i w ten sposób zostało zawarte Porozumienie w formie wymiany not między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie 

Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu 

i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu 

Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 

2004 r.  

  Wolą stron zawierających porozumienie było to, aby treść umowy została zmieniona 

przed przeprowadzeniem procedury ratyfikacyjnej. Znalazło to potwierdzenie w pkt 4 

porozumienia, z którego wynika, że zmieniony tekst umowy zastępuje tekst pierwotny 

z mocą wsteczną od dnia podpisania umowy.  

 

 3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne 

i prawne, związane z wejściem w życie umowy, wraz z określeniem źródeł finansowania 

 

 Zawarcie przez Rzeczpospolitą Polską przedmiotowej umowy stanowi kontynuację 

procesu zawierania z innymi państwami umów związanych z oznakowaniem i utrzymaniem 

granicy państwowej. 
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 W związku z faktem, iż w chwili obecnej w stosunkach polsko-niemieckich 

nie obowiązują jakiekolwiek przepisy regulujące przedmiotową materię, wejście w życie 

Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu 

i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu 

Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej stworzy podstawy prawne do wykonywania 

zadań związanych z oznakowaniem i utrzymaniem wspólnej granicy, nie powodując 

jednocześnie żadnych negatywnych skutków politycznych w stosunkach między obydwoma 

państwami. Wejście w życie omawianej umowy przyczyni się do pogłębienia i poszerzenia 

współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w dziedzinie 

ochrony granicy oraz porządku prawnego i publicznego obydwu państw. 

 Realizacja postanowień przedmiotowej umowy nie będzie miała również wpływu na 

dotychczasowe stosunki gospodarcze, kulturalne i społeczne między obydwoma państwami. 

 Wejście w życie umowy nie spowoduje skutków finansowych dla podmiotów sektora 

finansów publicznych w postaci zmniejszenia ich dochodów lub zwiększenia ich wydatków, 

ani też dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa innych niż przewidziane 

w danej części budżetowej. 

 

4. Wyjaśnienie trybu związania się umową 

 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 

o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych 

oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej reguluje całokształt spraw 

związanych z oznakowaniem i utrzymaniem wspólnej granicy, wchodzących w zakres 

właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

Zadania wynikające z umowy realizować będzie przede wszystkim Stała Polsko-

Niemiecka Komisja Graniczna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele: 

1. Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

2. Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 

3. Głównego Geodety Kraju. 

 Umowa nie dotyczy osób prawnych i osób fizycznych, z wyjątkiem tych właścicieli 

i użytkowników gruntów oraz budowli i urządzeń naziemnych i podziemnych, które znajdują 

się na granicy lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie. 
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 Zobowiązani oni zostali do umożliwienia wykonywania prac związanych z pomiarem, 

oznakowaniem lub utrzymaniem granicy. O przeprowadzaniu takich prac i ich terminie 

muszą być poinformowani. W przypadku zaistnienia szkody przysługuje im roszczenie 

o odszkodowanie zgodnie z prawem wewnętrznym stron. Jednocześnie przedsiębiorcy, 

którzy chcieliby wykonywać prace górnicze lub archeologiczne w pasie o szerokości 

50 metrów po obu stronach granicy, licząc od granicy lub brzegu wód granicznych, oprócz 

wymogów wynikających z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powinni porozumieć się w tej sprawie także ze 

Stałą Polsko-Niemiecką Komisją Graniczną. Analogicznie – porozumieć się z komisją winni 

także ci inwestorzy, którzy w pasie o szerokości 5 metrów od granicy lub brzegów wód 

granicznych chcieliby wznosić budowle, ogrodzenia lub inne urządzenia (nie wyłączając 

przepisów wynikających np. z ustawy – Prawo budowlane). 

 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 

o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych 

oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej dotyczy bezpośrednio spraw 

uregulowanych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz.1944, z późn. zm.) oraz zadań i kompetencji przede wszystkim 

Straży Granicznej wynikających z ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.). 

 Przepisy umowy nie stanowią podstawy do wprowadzania jakichkolwiek zmian 

w przebiegu granicy państwowej. Kompetencje Komisji Granicznej ograniczają się w tym 

zakresie do ewentualnego przedkładania propozycji zmian przebiegu granicy, będących 

efektem dokonanej kontroli przebiegu granicy. Podobnie zasadnicza zmiana dokumentacji 

granicznej jest możliwa wyłącznie w drodze zawarcia odrębnej umowy między stronami. 

 Umowa nie powoduje konieczności dokonywania zmian w ustawodawstwie 

wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Umowa nie przewiduje środków prawnych, których przyjęcie jest konieczne dla 

wykonania umowy. Noty dyplomatyczne przewidziane w art. 19 i 27 umowy, za pomocą 

których Umawiające się Strony przekażą sobie nawzajem informacje o składzie personalnym 

Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej oraz o właściwych organach 

odpowiedzialnych za realizację umowy, są czynnościami technicznymi umożliwiającymi jej 

prawidłowe wykonanie. 
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 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 

o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych 

oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej dotyczy praw i obowiązków 

obywatelskich określonych w Konstytucji i spraw uregulowanych w szczególności 

w ustawach o ochronie granicy państwowej i o Straży Granicznej. 

 W związku z powyższym, wobec występowania przesłanek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

związanie się umową nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. 
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UMOWA 
 

między 

Rzecząpospolitą Polską 
 
a 

Republiką Federalną Niemiec 
 

o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych 

i wodach granicznych 

oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rzeczpospolita Polska 
i 

Republika Federalna Niemiec 
 
 
− realizując zasady i cele Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 

Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, z dnia 14 listopada 1990 roku 
oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
sąsiedztwie  i przyjaznej  współpracy,  z dnia 17 czerwca 1991 roku, 

 
− kierując się pragnieniem pogłębiania przyjaznej współpracy obu Umawiających się Stron, 
 
− dążąc do utrzymywania w należytym stanie oznakowania przebiegu granicy polsko- 

niemieckiej oraz do uregulowania spraw z tym związanych, 

uzgodniły co następuje: 
 

Rozdział I 
 

Przebieg granicy 
 

Artykuł l 
 

1. Przebieg granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych określają umowy 
wymienione w artykule l Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, z dnia 14 listopada 1990 roku wraz 
z dokumentami określającymi przebieg granicy, zwanymi dalej „dokumentacją graniczną”. 

2. Dokumentację graniczną stanowią: 

   1) opis protokolarny przebiegu granicy, 
   2) albumy map granicy, 
   3) album szkiców sieci geodezyjnej oraz pomiarów granicy, 
   4) albumy ortofotomap granicy, 
   5) zbiór protokołów znaków granicznych i pomocniczych znaków granicznych, 
   6) katalog współrzędnych znaków granicznych i punktów geodezyjnych, 
 
zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, 
z dnia 14 listopada 1990 roku. 
 

3. Granica rozgranicza terytoria obu Umawiających się Stron zarówno na powierzchni 
ziemi jak i w kierunku linii pionowej w przestrzeni powietrznej i pod powierzchnią ziemi. 
Zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do przebiegu granicy we wszelkiego rodzaju   
naziemnych i podziemnych budowlach oraz urządzeniach. 

 

4. Wodami granicznymi w rozumieniu niniejszej Umowy są powierzchniowe wody 
stojące i wody płynące, którymi przebiega granica lub które są przecinane granicą, 
z wyjątkiem morza terytorialnego. 
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Artykuł 2 

 
l. Granica nie zmienia swojego przebiegu: 

    1)     na jej lądowych odcinkach,                                                             
    2)  na Zalewie Szczecińskim i Jeziorze Nowowarpieńskim, zwanymi dalej „wodami 

wewnętrznymi”, 
    3)    w miejscach, w których przecina wody stojące lub płynące. 
 

2. W miejscach przechodzenia granicy z lądowych odcinków do granicznych wód 
płynących i odwrotnie, kierunek przebiegu granicy nie zmienia się do miejsca przecięcia 
z linią środkową (medianą) lub linią środkową głównego nurtu (talwegiem). 

 
3. Granica, o której mowa w ustępie l, biegnie linią prostą pomiędzy znakami 

granicznymi, pomocniczymi znakami granicznymi oraz nieoznakowanymi punktami 
załamania granicy. 
 

Artykuł 3 
 

l. Granica na granicznych wodach płynących pokrywa się: 
 

1) na wodach żeglownych z linią środkową głównego nurtu (talwegiem); przebieg granicy 
zmienia się stosownie do naturalnych zmian talwegu, 

2) na wodach nieżeglownych z linią środkową (medianą) pomiędzy obydwiema liniami  
brzegowymi, określoną przy  średnim stanie  wody;  w  przypadku ich rozwidlenia granica 
pokrywa się z linią środkową głównej odnogi; główną odnogą jest ta, która przy średnim 
stanie wody wykazuje największy przepływ; przebieg granicy zmienia się stosownie do 
naturalnych zmian konfiguracji brzegów. 

 
2. Jeżeli na skutek naturalnych procesów na granicznych wodach płynących występują 

znaczne zmiany linii środkowej głównego nurtu (talwegu) lub linii środkowej (mediany), 
wówczas ustalony dotychczas przebieg granicy obowiązuje bez zmian do czasu, gdy 
Umawiające się Strony nie uzgodnią innego przebiegu granicy. 
 

Artykuł 4 
 

Linię brzegową stanowi granica między gruntem pokrytym wodą a gruntem 
przyległym do tej wody. Wyznacza ją linia przecięcia powierzchni lustra wody przy jej 
średnim stanie z okresu wieloletniego z powierzchnią przyległego gruntu. Jeżeli nie jest 
to możliwe, linię brzegową wyznacza linia stałego porostu roślin. W sytuacji, gdy wyżej 
wymienione sposoby nie pozwalają na wyznaczenie linii brzegowej, ustala się jej przebieg 
według uzgodnień ekspertów gospodarki wodnej Umawiających się Stron. 
 

Rozdział II 
 

Oznakowanie i utrzymanie granicy 
 

Artykuł 5 
 

W celu wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy powołuje się Stałą 
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Polsko-Niemiecką Komisję Graniczną, zwaną dalej „Komisją Graniczną”. Skład i zasady 
działania Komisji Granicznej określa rozdział III. 

 
Artykuł 6 

 

Umawiające  się  Strony  zapewnią  jednoznaczny,  wyraźnie  widoczny i geodezyjnie 
określony przebieg granicy. Zobowiązują się utrzymywać znaki graniczne ustawione w celu 
oznaczenia granicy w takim stanie, aby ich położenie, wygląd, wymiary, kolory i numeracja 
były zgodne z dokumentacją graniczną. 
 

Artykuł 7 
 

l.  Przebieg   granicy    oznakowany   jest    znakami    granicznymi   zgodnie 
z obowiązującą dokumentacją graniczną. 

 
2. Oznakowanie przebiegu granicy w sposób inny niż określony w dokumentacji 

granicznej wymaga uzgodnienia przez Komisję Graniczną. 
 

Artykuł 8 
 

Umawiające się Strony przy oznakowaniu i utrzymaniu granicy przestrzegać będą 
również zasad ochrony środowiska. 
 

Artykuł 9 
 

1. Umawiające się Strony podejmą działania w celu ochrony znaków granicznych  
przed  uszkodzeniem,  zniszczeniem,  bezprawnym  przestawieniem oraz użytkowaniem 
sprzecznym z ich przeznaczeniem. 

 
2. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia znaku granicznego, znak ten będzie 

naprawiony lub odtworzony na koszt tej Umawiającej się Strony, która zgodnie z artykułem  
10  sprawuje nad  nim  nadzór.  Jeżeli  szkoda wyrządzona  została przez obywatela drugiej 
Umawiającej się Strony, Strona ta ponosi koszty usunięcia szkody. 

 
3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia znaku granicznego w formie dalby, 

znajdującego się na wodach wewnętrznych, spowodowanego siłą wyższą, koszty jego 
naprawy lub odtworzenia ponoszone będą równomiernie przez obie Umawiające się Strony. 
 

Artykuł 10 
 

l. Każda z Umawiających się Stron sprawuje nadzór nad elementami znaków 
granicznych znajdujących się na jej terytorium. 
 

2.  Nadzór  nad  znajdującymi  się  na linii granicy, na odcinku  lądowym, elementami 
znaków granicznych z numeracją nieparzystą sprawuje Strona polska, a z numeracją parzystą 
Strona niemiecka. 

 
3. Obsługę i nadzór nad znakami granicznymi znajdującymi  się na wodach 

wewnętrznych, Umawiające się Strony sprawują na przemian co pięć lat, zgodnie  
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z ustaleniami Komisji Granicznej. 
 
4. Utrzymanie znaku granicznego na styku granic Rzeczypospolitej Polskiej, 

Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej reguluje odrębne porozumienie. 
 

Artykuł 11 
 

1. Właściwe organy Umawiających się Stron współpracują zgodnie z postanowieniami 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy 
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, z dnia 19 maja 1992 roku, mając na 
celu utrzymanie wód granicznych w sposób zapewniający stabilny przebieg granicy. 

 
2. W celu realizacji koncepcji technicznych dla utrzymania i regulacji wód 

granicznych należy osiągnąć porozumienie z Komisją Graniczną. 
 

Artykuł 12 
 

Właściwe organy Umawiających się Stron utrzymują po obu stronach granicy pas 
o szerokości pięciu metrów na odcinkach lądowych oraz kolistą przestrzeń o promieniu 
jednego metra wokół znaków granicznych na odcinkach wodnych, oczyszczone z roślinności 
utrudniającej widoczność. To postanowienie nie odnosi się do roślinności umacniającej brzegi  
oraz do  drzew i krzewów znajdujących  się pod ochroną. 
 

Artykuł 13 
 

1. Umawiające  się  Strony  przeprowadzą  co  dziesięć  lat  wspólną  kontrolę 
przebiegu i stanu oznakowania granicy w celu zapewnienia geodezyjnie określonego, 
wyraźnie widocznego i odpowiednio oznakowanego jej przebiegu, zaktualizowania 
obowiązującej dokumentacji granicznej, a także usunięcia stwierdzonych usterek. 

 
2. Pierwsza wspólna kontrola,  o której  mowa w ustępie  l,  rozpocznie  się nie później 

niż dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej Umowy. 
 

Artykuł 14 
 

W pasie o szerokości pięciu metrów od granicy lub brzegów granicznych wód 
płynących nie wolno wznosić jakichkolwiek budowli, ogrodzeń lub innych urządzeń bez 
uzgodnienia z właściwymi organami i porozumienia z Komisją Graniczną. 
 

Artykuł 15 
 

1. Właściwe  organy  każdej  Umawiającej się Strony  dokonują samodzielnej kontroli 
stanu znaków granicznych i zapewnią realizację postanowień, o których mowa w artykułach 
9, 10,12 i 14. 

 
2. Komisja Graniczna przeprowadza kontrolę znaków granicznych nie rzadziej niż raz 

na pięć lat. 
Artykuł 16 

 
1. W razie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia znaku granicznego lub jego 
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elementu,  o  naprawie  lub  odtworzeniu  decyduje  Komisja  Graniczna  zgodnie z artykułem 
9 ustęp 2. 

 
2.  Na  granicznych  wodach  płynących,  przy  odtwarzaniu  lub  ponownym 

ustawianiu znaków granicznych uszkodzonych albo zniszczonych przez powódź lub pochód 
lodów zezwala się na zmianę  miejsc ich  poprzedniego ustawienia. O zmianie miejsc 
ustawienia znaków granicznych na tych odcinkach decyduje Komisja Graniczna. 

 
3.  Prace  związane  z  naprawą  elementów  znaków  granicznych  mogą  być 

wykonane samodzielnie przez tę Umawiającą się Stronę, na terytorium której są one 
ustawione, po uprzednim powiadomieniu Komisji Granicznej. 
 

4. Dla każdego ustawionego w nowym miejscu znaku granicznego sporządza się 
w terminie jednego miesiąca protokół znaku granicznego i inne dokumenty, zgodnie 
z obowiązującą dokumentacją graniczną, które stają się częścią tej dokumentacji. 

 
5.  Komisja  Graniczna  może  decydować  o  ustawieniu  dodatkowych  znaków 

granicznych, nie zmieniając przebiegu granicy. 
 
6.  Dodatkowo  ustawione  znaki  graniczne  muszą  być  zgodne  ze  wzorami 

ustalonymi w dokumentacji granicznej. W takim przypadku należy dla każdego z nich 
sporządzić dokumenty graniczne zgodne z obowiązującą dokumentacją graniczną, które stają 
się częścią tej dokumentacji. 

 
7.  Jeżeli  właściwe  organy  jednej  z  Umawiających  się  Stron  otrzymają informacje 

o uszkodzonym lub zniszczonym znaku granicznym na terytorium drugiej Umawiającej się 
Strony, zawiadomią o tym Komisję Graniczną. 
 

Artykuł 17 
 

W pasie o szerokości pięćdziesięciu metrów po obu stronach granicy, licząc od 
granicy lub brzegów granicznych wód płynących, wykonywanie prac górniczych lub 
archeologicznych  dopuszczalne  jest  tylko  za  zgodą  właściwych  organów w porozumieniu 
z Komisją Graniczną. 
 

Artykuł 18 
 

l.  Właściciele i użytkownicy gruntów, budowli oraz urządzeń naziemnych 
i podziemnych, znajdujących się na granicy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie obowiązani 
są umożliwiać wykonywanie prac związanych z pomiarem, oznakowaniem lub utrzymaniem 
granicy. Zainteresowane osoby i organy ochrony granicy należy powiadomić o terminie 
rozpoczęcia prac. 

 
2. Prace, o których mowa w ustępie l, należy wykonywać z odpowiednim 

uwzględnieniem interesów publicznych i prywatnych. 
 
3. Jeżeli prace, o których mowa w ustępie l, spowodowały szkody, poszkodowanemu 

przysługuje roszczenie o odszkodowanie zgodnie z prawem wewnętrznym każdej 
z Umawiających się Stron. 
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Rozdział III 
 

Stała Polsko-Niemiecka Komisja Graniczna 
 

Artykuł 19 
 

1. Komisja Graniczna składa się z delegacji Rzeczypospolitej Polskiej i delegacji 
Republiki Federalnej Niemiec. 

 
2. Każda z Umawiających się  Stron powołuje przewodniczącego delegacji, jego 

zastępcę oraz do siedmiu członków. 
 
3. O  składzie  personalnym  delegacji  oraz  o  jego  zmianach  Umawiające się Strony 

powiadamiają się w drodze notyfikacji. 
 
4. Przewodniczący i ich zastępcy upoważnieni są do utrzymywania ze sobą 

bezpośrednich kontaktów. 
 
5. Przewodniczący  każdej  delegacji  może  powoływać  do  prac  w  Komisji 

Granicznej ekspertów i personel pomocniczy. 
 

6. Każda z Umawiających się Stron pokrywa koszty swojej delegacji łącznie 
z kosztami swoich ekspertów, personelu pomocniczego i tłumaczy. 
 

Artykuł 20 
 
 1. W celu realizacji prac określonych w niniejszej Umowie, Komisja Graniczna 
uprawniona jest do wykonywania w szczególności następujących zadań: 
 
1) organizowania i przeprowadzania, zgodnie z artykułem 13, wspólnej kontroli przebiegu 

i stanu oznakowania granicy, 
2) organizowania i przeprowadzania, zgodnie z artykułem 15, wspólnej kontroli stanu 

znaków granicznych, 
3) ustalania planów i sposobów prowadzenia prac określonych w punkcie 1 i 2, kierowania 

tymi pracami i ich kontrolowania, 
4) ustalania, zgodnie z artykułem 13, w ramach jednolitego systemu, technicznych zasad 

wykonywania pomiarów, sporządzania map oraz wzorów protokołów i innych 
dokumentów dotyczących nowych pomiarów i wyznaczenia przebiegu granicy, 

5) decydowania, zgodnie z artykułem 7 ustęp 2, o oznakowaniu granicy innymi znakami 
granicznymi niż określone w dokumentacji granicznej, 

6) decydowania o przenoszeniu na bezpieczne miejsca zagrożonych elementów znaków 
granicznych, 

7) wyznaczania i oznakowania granicy na mostach i miejscach przecięcia przez nią dróg, ulic 
i linii kolejowych, a w razie potrzeby, na innych budowlach i urządzeniach, 

8) uzgadniania technicznych koncepcji regulacji wód granicznych pod względem przebiegu 
granicy. 

 
2. Terminy rozpoczęcia wspólnych kontroli granicy oraz zakres prac ustalają wspólnie 

przewodniczący delegacji.  
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 3. Dla odcinków granicznych wód płynących, których koryto w wyniku naturalnych 
procesów zmieniło znacznie swoje położenie, Komisja Graniczna sporządza w dwóch 
egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, dokumenty zawierające propozycje 
nowego przebiegu granicy. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu zgodnie z prawem 
wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.  
 
 4. Komisja Graniczna nie jest uprawniona do dokonywania zmiany przebiegu granicy. 
 
 5. Komisja Graniczna może przedkładać Rządom Umawiających się Stron propozycje 
dotyczące zmiany przebiegu granicy. 
 

Artykuł 21 
 
 1. W wyniku przeprowadzenia wspólnej kontroli granicy, Komisja Graniczna 
sporządza dla odcinków granicy objętych kontrolą, w szczególności następujące dokumenty: 
 
1) opis protokolarny przebiegu granicy, 
2) mapy obszarów przygranicznych, 
3) protokoły znaków granicznych ze szkicami topograficznymi, 
4) wykazy współrzędnych i wysokości znaków granicznych, 
5) końcowy protokół z prac Komisji Granicznej. 

 
2. Dokumenty, sporządzone zgodnie z ustępem l, stają się częścią dokumentacji 

granicznej. 
 
3.  Jeżeli w wyniku wspólnej kontroli, o której mowa w ustępie l, Komisja Graniczna  

stwierdzi konieczność dokonania  zasadniczej  zmiany  dokumentacji granicznej, Umawiające 
się Strony uzgodnią nową dokumentację graniczną w drodze odrębnej umowy. 
 

Artykuł 22 
 

Komisja Graniczna zapewni równomierny podział prac, które należy wykonać 
w ramach wspólnych kontroli granicy. Każda z Umawiających się Stron pokrywa koszty 
wykonanych przez siebie prac. 
 

Artykuł 23 
 

l. Komisja Graniczna spotyka się na posiedzeniach i przeglądach granicy. 
 
2. Komisja Graniczna spotyka się, jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione, 

na posiedzeniach co najmniej raz na dwa lata, na zmianę na terytorium jednej 
z Umawiających się Stron. 

 
3. Posiedzeniem kieruje przewodniczący delegacji tej Umawiającej się Strony, 

na której terytorium się ono odbywa. 
 

4. Z każdego posiedzenia i każdego przeglądu granicy sporządza się protokół w dwóch 
egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim.                                      
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Artykuł 24 
 

  1. Decyzje Komisji Granicznej są podejmowane zgodnie przez  obu przewodniczących 
i stanowią część składową protokołów. Są one wiążące od chwili wzajemnego pisemnego  
powiadomienia się przewodniczących o zatwierdzeniu protokołów przez właściwe organy 
Umawiających się Stron. Powiadomienie powinno być przekazane w ciągu trzech miesięcy 
od dnia podpisania protokołu, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia kolejnego 
posiedzenia Komisji Granicznej. 
 

2. Jeżeli Komisja Graniczna nie może osiągnąć porozumienia, wówczas przekazuje 
sprawę Rządom Umawiających się Stron. 
 

Rozdział IV 
 

Przekraczanie granicy 

Artykuł 25 
 

1.  Osoby upoważnione do wykonywania zadań zgodnie z  niniejszą Umową, mają 
prawo do swobodnego poruszania się na granicy w ramach wykonywanych zadań, 
a w uzasadnionych przypadkach do przekraczania jej również poza przejściami granicznymi 
i poza godzinami ich urzędowania. Na żądanie właściwych organów są one obowiązane 
okazać paszport lub dowód osobisty oraz upoważnienie wydane przez Komisję Graniczną. 

        
2. Komisja Graniczna powiadamia właściwe organy ochrony  granicy o wykonywaniu 

zadań, o których mowa w ustępie l, oraz o związanych z tym przypadkach przekraczania 
granicy. 
 

3. Komisja Graniczna określa wzór upoważnienia, o którym mowa w ustępie l. 
 

Artykuł 26 
 

Postanowienia artykułu 25 stosuje się odpowiednio do osób realizujących 
postanowienia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 
o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, z dnia 19 maja 
1992 roku, a także do towarów i przedmiotów potrzebnych im do wykonywania tych zadań. 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

Artykuł 27 
 

Umawiające się Strony powiadomią się w drodze notyfikacji o właściwych organach 
do realizacji postanowień niniejszej Umowy. 
 

Artykuł 28 
 

Spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
Umawiające się Strony. 
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Artykuł 29 

 
1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 

nastąpi w Berlinie. 
 
2. Umowa niniejsza wchodzi w życie po  upływie trzydziestu  dni  od  dnia wymiany 

dokumentów ratyfikacyjnych. 
 
3. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Po upływie dziesięciu lat od 

dnia jej wejścia w życie może ona zostać w dowolnym terminie wypowiedziana w drodze 
notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie 
dwunastu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie 
Umowy nie ma wpływu na ważność dokumentacji granicznej.    

 
                                                   
Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, w dwóch 

egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają 
jednakową moc. 
 
 
 
         W imieniu                    W imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej     Republiki Federalnej Niemiec 
 
    Paweł Dakowski       Reinhard Schweppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/07rch 
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cl ie Vermarkung und

Vertrag

zwischen

der Repribiik Polen

und

cler Runclesrepubiik Deutsc.hland

iiber

insianciiraltring der gemeinsarnęn Grenze

und die Einsetzung einer

au f den Festlanciabschnittensowie den Grenzger,ł,;issern

Standigen Polnisch-Deutschen Grenzkommission
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Die Republik Polen

und

die Buridesrepublik Deutschiand -

in Ausfi.lliung der Prinzipien und Ziele des Vertrags vom 14. November 1990 zwischen der

Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland tiber die Besteitigung der zrvisciren ihnen

bestehenden Grenze sowie des Vertrags vom I7. Juni l99l zwischen der Republik Polen und

der Bundesrepublik Deutschland riber gute Nachbarschaft und freundschaftlicire

Zusammenarbeit.

geleitet von dem

Veftragsparteien zu

in dern Bestreben,

ordnungsgerneiBen

r"egeln -

Wunsch, die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden

vertiefen.

die Markierung des Verlaufs der poinisch-deutschen Grenze in einem

Zustand zv erhalten sowie die damit zusalnmenhdngenden Frageir zu

sind wie folst ribereinsekommen:

Abschnitt I

Verlauf der Grenze

Artikel 1

(1) Der Verlauf der Grenze wird auf den Festlandabschnitten und derr GrenzgewÓssem in den

Vereinbarungen bestimmt, die in Artikel 1 des Vertrags vom i4. November 1990 zwischen

der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland uber die Bestiitigung der zwischen
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ihnen bestehenden Grenze genannt werden, einschiieBlich der Dokumente uber den Veriauf

der Grenze, dte im folgenden als "Grenzurkundenwerk" bezetchnet werden.

Q) Zun'Grenzurkundenwerk gehÓren :

1. die protokollarische Beschreibung des Verlaufs der Grenze,

2. das i(artenwerk der Grenze,

3. die Mappe der Skizzen des geodritischen Netzes und der Vermessung der Grenze,

4. die Mappen der Orthopirotolcarten der Grenze,

5, die Sammlung der Protokoile uber die Grenzzeichen und Hilfsgrenzzeichen.

6' das Koordirratenverzelchnis der Gręnzzeichen und geodżtischen Punkte

gemeiB dem Stand vom Tage der Unterzeichnung des Vertrags vol11 14. November 1990

zwisclren dęr Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschlarrd riber die Besteitigr.urg der

zu,ischen ilrnen bestehenden Grenze.

(3) Durch die Grenze u'erden die Hoheitsgebiete der beiden Vertragsparteien sowohl auf der

ErdoberflAche als auch in R-ichtung dcr Lotlinie irn Luftraurn und unter der Erdoberflziche

voneinander abge grenzt. Dieser Grundsatz gtlt auch fi-ir den Grenzverlauf in oberirdischen

und unterirdischen Bauten und Anlaqen ieder.Ar-t.

(1) Grenzger,ł,dsser irn Sirrne dieses Vertrages sind stelręnde und flieBende

Oberfliichengewdsser, auf dcnen die Grenze verlduft, oder die von der Grenze geschnitten

werden. mit Ausnahme des Kristeruneeres.

Artikel 2

(1) Die Grenze anderl iirren Verlauf nicht

i. auf iiuen Festlandabschnitten,

2' auf dem Stettiner Haff und dem Neuwarper See, im folgerrdett ..innere Gerł'd-sser''

genannt,

3, a:r den Stelien. an denen sie stehende oder flieBende Gewdsser schneidet.

' | n
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(2) An den Ubergangsstellen der .GrenZe von den Festiandabschnitten in Grenz\Ą/asserltiufe

und umgekehll tinde sich die Richtung des Verlaufs der Grenze nicht bis zu der Stelle. an
der sie die Mitteliinie (lr4ediane) oder den Talweg schureidet.

(3) Die Grenze gemźi3 Absatz 1 verlżuft in gerader Linie zwischen den Grenzzeichen. den

Hi 1fs grc nzzeichen so wi e zwischen den ni cht vermark-ten Kni ckpunkten.

Afiiket 3

(1) Die Grenze auf den Grenzwasserldr_lfen deckt sich

1 . mit dern talweg in den schiffbar.en Wasserlżufen; der Verlauf der Gren ze dndert sich

gernńB den natririiciren Verzinderungen des Talwegs,

2. in den nicht schiffbaren Wasserldufon mit der Mitteilinie (Mediane) zwischen den

beiden Uf-erlinien, die bei mittlerem Wasserstand festgelegt wird. ist der Wasserlauf

verzweigt, so verlauft die Grenze tn der Mitte des Hauptarmes. Hauptann ist der Arrn

des Wasserlaufs. der bei mittleręm Wasserstarrd den grÓBten Durchfluss aufiveist' Der

Verlauf der Grenze anclert sich gemaB den naturlichen Verrinderungen der

Uferkonfisuration.

(2) \Ą/enn sich infolge rratrirlicher Prozesse der Talweg oder die Mittellinie (Mediane) in

Crenzv,asserl;iufen erheblich verĄndefi, So gilt der bislrer festgelegte Grenzr,erlauf

utlr,erd'ndert rł,eiter, bis die Vertragsparteien einen anderen Verlauf der Grenze vereilrbaren'

Artiliel 4

Ais Uferlinie gilt die Grenze zrvischen dem mit Wasser bedeckten Boden und dern an das

\Ą/asser anliegenden Boden. Sie wird durch die Uberschneidungslinie des s/asserspiegels mit

der OberflAche des anliegenden Bodens bei mittlerem Wasserstand aus mehlerelt Jahresreihen

bestimmt. Ist die s rricht rnÓgiiclr, wird die Uferiinie durch den Rand des dauer1raften

Pflanzenberłuchses bestimmt' Falls die obengenannten Verfahrensweisen eine Festlegung der

lJferlirrie nicht ermÓglicir'en, wird ilu Verlauf in Ubereinstimmung nrit den Vereinbarungen
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der Expeften ftir Wasserwirtschaft der Vertragsparteien festgelegt.

Abschnitt II

Vermarkung und Instandhaltung der Grenze

Afiikel 5

Zum Zv,eck der Durchfrihrung der aus diesem Verlrag folgenden Aufgaben wird eine

Stehdige Polnisch-Deutsche Grenzicommission besteilt, irn weiteren "Grenzkommision"

genannt. Die Zusammensetzung und die Grundsdtze der Tritigkeit der Grenzkommission

rverden in Abschnitt lil qereseit.

Artikel 6

Die Vertragsparteien ger,ł'eiŁu.leisten einen eindeutigen, deutlich erl<ennbaren und geodzitisch

bestimmten Greuzverlauf. Sie verpfliciiten sich, die zur Vermarkung der Grenze aufgesteilten

Grenzzeichen so instand zu lralten. dass Lage, Ausselrerr, GrÓBe, Farben und Nummerierung

rnit derl Grenzurkundenwerk tibereinstimmeir.
(

Artikel 7

( 1) Der Verlauf der Grenze ist mit Grenzzeichen nacir ViaBgabe des geltenden

Grenzurkundenwerks marki er1,

(,f) Eine andere als die irn Grenzurkundenu'erk festgelegte Vermarkung des Grenzverlaufs

bedarf der Vereinbarung durch clie Grenzkommission.

Artikei B

Dje Verlragsparteien werden bei der Vermarkun-e und Instandhaltung der Grenze aLrch die

Belange des Umweltschutzes beachten.
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;\rtjkel 9

( I ) Die Ve raqsparteien treffen MafJnahmen zum Schutz der Grenzzeichen \/or

Beschżic1igung. ZerstÓrurrg' rechtsu,idriger Verlegurrg urrd zvieckrvidriger Benutzung.

(2) Ist ein Grenzzeichen beschadigt. zerstÓrt oder abharrden gekomnren, SO lt,ird eS artf

Kosten cier-jenigen Vęrtragspartei instandg.esetzt oder erneitert. die nac]r MaBgabe \/on Artike]

10 die Ąu-isic,ht uber dieses Grenzzeichen tuhrt. Wurde der Sclraclen durch einen

StaatsangehÓrigerl cler anderen Verrragspartei Verllrsacilt. so trzigt diese Seite ciie Kosten der

Beseitigung cies ScirarJens.

(j ) Ist ęin {lrenzzeichen in Fornr eines Dalberr. cer sicil auf den iirneren Gewaisser befindet"

auĘrund hÓirerer Gei,ł.alt besciiżdigt oder zerstÓfi., werden dię Kosten fur die Irrstandsetzung

i-rder Erneuerlrng von beiden Venraqsira:1eien zu sieichen Teilen getragen.

Artikel i 0

(; ) . ieir Ycnrags.lrartei t 'ui lrt cl ie Aufsicht i iber Cie Bestanci l .ei ie der'[ ireirzzeickter'. ci ie sic]r in

ri rr e ii-l T-i oh'J ii.5*ebict i-refi ncieu.

(:) j]lc ,Ąui.sici it Libei.i ie l 'r,c*ctancite i ic cjei 'Crcll;:zeiciten' ci ie sir:l i atri cler Gicl lzl inie auf delri

Irestlarrciabschnitt befincien" fuhrt bei gei"acien l\iunr-irenl die deutsche Seite unci bei Lrnseraden

Nuiri inerl ci ie poinische Seiie .

(3 ) In der V'Iartung ur.ld Arrfsicirt tilrer tjie Grenzzęicherr. die sicir altf cleii inneren Gerł'a:;Sern

befjnc1ęn. u,e clrse iii sich cjic \le tiragsparte ie n nacil 1\4afigabe cl'e r ire stlegunge1) cer

i. i lcn::kr;nrnrission ai ic f i inf- . iahie ah.

ił l Die Instarlcillaltutlg Cles Gi.erizzeiclicns afll iJerutrrullgspul"rl.:t cjer Grc:ttzel^. dcr

Poicl l" c ' ier Bundcsi:r 'puLri l l i  I)eutscir iand u.nci der l-schecir ischen Republrk .r, ' i rd

gesonier i  c i r  Vc le i i lhenrn g gcregei t .

I.,er-^'uhiik

iri cinei'
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Artikel I 1

(i) Die zirstźincigen Behcirden der Vertragsparteien a.beit.eir nach Mal3gabe des Veitrags Vom

19. lr4ai 1,992 zr.visciren der Republik Polen und cier Bunciesrepubiilt l)eutschland r.iber die

Zusanrmenarbeit auf dęnr Gebiet cjer Wasserwirtschaft an den Grenzger,vtssern Zusamlrten'

w*obei sie cias ,!,ie1 verfolgen" cle Gretlzgewżsser So instancl zu halten, dass ein stabiler

\'erlauf der Grenze ger,ł.iiirrleistet ist'

(2) Fur die Ausfiihrullg aer tecirnjscircn Plnrung zutr instandhaltung und Itegulierurrg von

tircrrzgerł'iisSeril ist cla.l L,inl,elnehnren nrit cler Grenzkonrirrissiotr irerzirsteljen'

Afi ike i I 2

Die zustżndigerl Re]rtjrdeli dei \''erlragspar1eien haiten arrf beiclen Seiten der Gl.ęirze einen

frinf Metęr 
'trrciteir 

Stl.eilcn ar.rI cjen Festiancabsc]uritterr il irrj einc Kreisfi5cire rlrit citrenl

i(acliLrs r,'oit cine]I it,' ietci uirr i:tc,,l.tz,ęicileli an \Ą,'assei.a};sclinittell \ioil Siciit behirrclerndętn

i.]erł,uc'lrs fi'ei, Dics br:zicilt sicłi niciit auf l,flanzi"tngell z1Jr Uterbe|estigung sor,ł'ie ai.li

gesciiutzte Reium c r-inii Stniuc:hc:-.

Ąrtiiie i i .-]

r

,1., i)ic \,iertrasspartelen wercien alle zeiur Jaiire 'qenicinsiirn den \,'eriaui dcr (ii-crizc: unii

iien Zu:;tand ilucl' \,,'crinarkung trber:pruien. uin ci:rert geoclzitisch bestimntten, cieutlicll ei"

kentlbalen tltlc] entspl.ęcjrenci gekennzeicirncten \Ierlauf ijcr Gren:ze Zu tre.waiii.ieisten. c1as

ue itcrrde Grcirzurkull.,Jcnr'' ' 'crii ;.ru łri,'tr'raiis.ierell sowie fbstgeste]lte f''4żllgel zii beireben'

t l l\4it ciel ersicn g*lneir lsamen Uberpri i fung ni ic ir Absatz i i '" ' i rd spd.tcsteirs Z\\, 'r ' i  . i i - i i r le nacl,

cjr:m Inl'rirfttreten dicsęs \/ci1ra gs 1;*:qontren.

,Ąrtii<el ]"1

lni leriraib von iunf Metern von cler Grenzc oder rron clen [- ifern de; Grenzw'asseri5ufe ist

die E,rriclrtLillg \/oll Gebiiuden. Einfi.iedungen odęl anclerer Einrichtungen olrlre Abspraclie

rnit derr zustriircligen BehÓrden und E,rnvemehmen rnit der Grenzkornmission nicht gestattet.
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.Ąrtikel 15

(i) Die zustrindigen BehÓrden jeder Vertragspartei uberprtifen eigetrstiindig den Zustarrd cer

Grenzzeichen und gerviihrleisten die Durchfuhrung der Arrikel 9, 10. 12 und 14.

(2) Die Grenzi<ommission fiihfi mindestens alie funf Jahre eine Uberrrrufung der Grenzzei-

chen durch.

Artikei 16

(1) ist ei lr Grenzzeiciren oder eines seiner Best-andtei ie abhairdeir gęi iolrunei l . zerstÓrt oder

bcschi ic l igt. so errtscLrcidet ci ie Grenzhonimission iracir N4aBeabe des Art i i<el 9 Absatz2 uber

die instandsctzun g oder ilrrieuerung.

(2) i?,ei c-lcr ErlreuĆI.Llllg i' lder erttcLttctl ,Ąufsteilung Vo]l Grenzzę,ic]ren an Gi:enZV",aSSel1eiut.err.

djc inibjge ej.ner LIl..'erscir\Ąlenlmii11g oder durcjr Treibeis beschridigt r:cer zerstÓi..t ' 'ł,urden. ist

ęs erialrbt. iirrc r'clrl:erige I-age zu r'erzindęln' tjŁ'er eine Anderurrg cier Cirenzzelc7lelrlage aii

diescn Abschniften eniscileirjer die Grenzkt,.iniirission.

(3 i Die Instancset'.ul)gsarbeiten an cien Bestanciteilelr cr-:r Grenzzeicilen liÓlinen nziclr vol-

ilerjij.ei' iJeltacir:'ichtisung der Grenzi<ommissir,'n selbstinCig \,'on der Verti'agspartei

citrrchgci i ihi '1 i i 'erclcir. in der"r:n i loheitsgei. iet sie sich bef;nden.

i-łl |jui jcdes 3.1l llcLl0r Steilę aufge:;tci.lte {łrenzz,eicller-i wirci jnrrerha]b cines N4orrais ein

l,-}r.,' '.. =.,,.-ż,,.h.-lrnl.otr;ko1.[ Sot,r'ie ariclci.e ijokuillente in Ubere instimnrltrrg Lili i denr ge]tcncleil\ _  |  l  I  I  l 1 J l _ ' r  I  U  i i v  l .  1 P

Greliz:urkilnden."verk angef.er"igt. clie Bestandtei1 des Grenzurk,lndenrt,erj<s lł'ei:deit.

|5; |]ie Grerrzltoniinissiotr kann tlbcr die Aufstellurrg zustttzlicher Grenzzętcbęn entscheiden.

olrne den Verlauf cler Gre:nze zu verelndern.

(6) Die z,vsatz,hch aufgestellten Grenzzeichen haben den im Grenzurkunderrwerk festgelesten

\{ustern zu entęlrl.er-lretl in,.]iesem Fali sinci fur jecies von ihnetl Grenzdokirmente gemżB dem
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ge1ienden Grenzurkurrdenwerk anzufertigen. die Bestandtei1 dęs Grenzurkundenv,;erks

werden.

17) Eriangen die zustżindigen Behorcien der einen Vertragspar1ei vcln einem besclrżidigten oder

zerstÓfien Grenzzeichen in dern Hoheitsgebiet der anderen Veltragspartei Kenntnis. SO

benachriohtigen sie die Grenzkommission.

Art ikel  17

Innerhalb eiiies lunfzig iv{eter breiten Streifens auf beiden Seiten - von cler Grenze orier derr

Ufern .ler- Grenzrvasserlziufe aus gerechnet - sind Bergbauarbeiten ocier archiiologiscl-re

Arbeiterr nur mit. Zustimmunq der zustżindigen BehÓrden im E,inr,ernelrmen nrit der

Grenzitomnrission zu sei assen.

.Ąf i ike i  18

( i ) Die Eisr:ntiiiner und T\utzungsbcrechtigtcn von Cirundstiiclien sor,r'ie ober- unC

itnterirdjscjren Błiutet: ilnc Anlagrll. dic an-ocier in uniniitel|;arer Neihe cier Grcl.rze iiegen. siild

vcl'p{iichtct. oic urit ciei" \"ennessung. \i ermarkilng ocler Inslandiraitr-rir,=: ier Cit cirzt:

zLtsainffIenhangencleu Arbeiten zu ermiiglichen. Die betroflbnen Personen und

(irenzscilutzbehcirden sind ubcr den Zeit"puŃt cies Beginns der Arbeiten zu unterictrrten'

(]) Rei c ier l  in ' , ' \bsatz 1 genanl-] le i l  .Ąrbeiten s ind i j f fent l ic]rc und pi i i 'a ie Bela l lge elngeJ] leS:j31.]

z :L :  DC iL i r  i i : ; i c i l l  i l c l i .

i rr Sind i i tfolge voi l  Arbeiten nacl i  Absauz 1 Sch[clen entslan,Ceu, hat cier Geschzici igte

.Ąlrsrln-lclr u.r.i-rf Schadcnser:;al.;: i"iach ViaBga1re des lrulerstiratlicilerr Rec]its del .jerł'eiliterl

Vci'tl agsu;u'iei.
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Abschnitt III

Die Sti indige Polnisch-Deutsche Grenzkommission

Artikel 19

( 1 ) Die Gr enzkoinmission setzt sich aus einer Delegation cier Republik Polen und einer

Delegation cier BunCesrepublik Deutschl ai:ci zusammerl.

(l) Jede Veri-ragspartei bestcllt einen Delegationsvorsitzenden. seinen Stelivertreter l ind bis

zu sieben Mitgiieder'.

(3) Die Vertragsparteien informieren sic:h durch Notifikation tiber die personelle Zusam-

trl etl setzun g t1ęr IJ e l e g ati c'n und iiber c1eren \., e r;in d erLill EelI .

(4) Die Vorsitzencien uiid iirre Steiii'erlreter sincl berechtigt, r-urn'ri'rreibar miteinaircler

in \"crbinCung zu ti-eten.

i  { . r  | . \ o .  \ , l r ' ' . . , i - o , , . , . ł . '  . o r ] . r  T ) o l o r - ' ' t i . . . , r  ] , . . r r *  { l i *  . 1 ] n  ! . ' . - c ' , . . ' l , , . , - . ' . . i . . . i , . ' " . . ^ * l - . - ' ] + . ' ' .  t . r ' ^ a ' . | a .  . ' , r J
\ .  /  l / ! \  r . . , ! . l l l L ! l l \ l !  

' i  
v u L t  j J ! 1 ! ' i - c l l l \ . ' t l  1 \ c ! i t I 1  l L ł l  u l v  \ ) 1 ! 1 1 . 1 J | \ \ . ] t t i - i t I l . ) J ' l \ J 1 l . ) ( r 1  L ' \ l L ! l l  r ' . \ P \ ! l L L - I r  ( r 1 j L l

i{i i f .spelsoiral hinzuzieh en.

((,') .iede \.er[iaEspartei i;.łigt die iiostcn ilire;: |}eleE.atioii eirrscit1ieljiicil det Kosten ii"uer

Erpe en. ihi'es Hiifsirersonals unci ihrer L)oinietsc:irer.

Artikel 20

(l ) Fi ir i l ic DrrrchfuJrrung der in r i iesem Yertrag festqcleqtcn Arbeiten ist die Grenzkcnl-

nl i: is iori t ' 'erechtict- insbi:sonciere cl ie nachstehenrierr Aufgaben n'ahrzunehmen:

i . qeilie ii i5a:l.]e Ii|,ę1.pr"Liftitlgetl c1es \'criau|s und t'ies Vci"tnarkuttqszustai'ris cler (jrenze

n;icir Art i ire I i3 zu orgait is icrcn unci durchzu{uhren.

2 gemeinsanie Uberpnitunsen Ces ZustanCs ier Grenzzerchen nach Artikel 15 zu

organisi eren und iurc.hzufiihrern.
v  g . I

Ł ' d
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3. Pleine und die Durchfuhrungsweise der in Ziffer 1 und 2 senannten Arbeiten

festzulegen. diese zu leiten und zu kontroll iefen"

4. die technischen Richtlinien fur Cie Ausfiihi'ung von Vermessungsarbeiten" die i{er-

sieliunq von l(arten sovvie Muster fiir Protokoile und andere Dokumente. die die neuen

\i ei.messungen und dię Bestimrnung des Verlaufs der Gl.en:łe beireffen. naclr Artikel 13

in einem einiieitlichen S-rrstem festzuiegen,

-i. uber die Vermarkung der Grenze mit Fiilfe votr anderen als den im Grenzuri..undenrł'erk

bcsc]rriebenen Grenzzc:ichen nac1i Ar-tikel 7 .Ąosatz) zu entscheiden.

6, ubei.ciie Verlegung r,on gefbhrcieten Bestandtęiien r'on Grenzzeichen atr einen sicheren

O zu entscireiden.

L ilie Grenze auf Brticken und an Stellen. an denen sie Wese. StraBcn oder t,isen-

bahnlinien sclineidet. sowie - bei l leclari '- an soirstiqen Banten und Anlasen'zu

Lennz,eicirr ren und zu r,'enlarken.

E. ciie teclinisciie Plarrurtq r'ler C-ilenzuerł.i'i"ssenegulieiLlilg ini Hill'oijck auf detl \1eriauf der

Ci'ei-iz-,e z.u itei'eiribar.ir.

r.2)Die-Tel.ruin.: f l ir clcn Begi l l l l  i1er gei l ic insa1l]en {j 'nerpl i i iung cier ( iręnze sorł' ie clei. Ljmialg

dcr .\rbeiteri wercicn semeinsam', 'oir Cen Deiegaticlnsvc.trsitzenden i-estgelegt.

(3 ) Fi]r ciie 'Ąbsc}rnitre clęr Gren;-,rł'asseriaufe, deretr Bett dtirch rrartirliclre Prozesse seine Lage

erilebliclr r'elatlcefi lrat. erstelit die Grenzkonri-irission in zu,ei Aus|ęrtigungen |)oi.:umente in

polnisclrei" t it ic i  ciei i tscl- ier Sirrachc" di.: \ '/oisci i ld"gc {tir eincn itcuel l  \/erlauf der Grenzc

enthaiten. J]iese i)oi 'uinente rnirssen naci l  NlaBgabe des innersl-eratl ic i ien Reci its der;ew'ei i igen

Verlra gs pattei qenehlli gt u'el'ci en.

(. i)Die ( irel iz i . .oi l inissiou rst i l ic:hl bereci it iqt. clclr Grenzveriauf'zu ancler;r.

(5) Die (irenzkcimrnission kamr clen Re,' ierungen dcr \ ie.rtra. 'sparteien Vorschl i ige

zur An.lcrunq des Grenzverlauf-s rrorlegen

34
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Artikel 21

( I ) Im Zuge der gerneinsamen Grenziiberpnifung fertigt die Grenzkommission fur die

Grenzabschnitte. <1ie der Uberprufl,ng unterliegen, insbesondere foigende Dokumente:

I . protokoliariscl ie Reschreibung des Verlaufs der Grenze.

2. Ka en der Grenzgebiete.

3. Grenzzeichenprotokolle rnit topograpirischen Skizzen"

4. I(oorcinaten- r-rnc i{Ólrenr,erzeichrrisse der Grenzz'eichen.

-5. Schiussprotokoil Liber ciie Arbeiten cier Grenzkommission.

(],i Die nach Absatz 1 gefertigten Dokumente rł'erden Bestandteil des Grenzurkundenwerks.

(3) Sof'eni clie (irenzkommission im Lug.e cicr geineinsamen Uberprufung nacir Absatz 1 dje

Notrł'enciigkeit cinet. grurlciie gencien AncjcrLirtg dcs Cl..tlz-t'llitiiiideiiiverks {.estste 1]t.

ver"einbaren clie \r'ertragsparteien ein nerrcs Gren:rurliunden.,\'eil., ininc'1s cin,-'s gcsoncieileri

Ye rt la {s.

Artiiiei 22

Dic Gl.euzi't ltt lLit issit ltr qevt.żirrleistet c1ie g-]ejci l ir iaBige Auftei1ung dci. Arbciteri, die im

Rairrnen cler gcmciiisanrcn Ltberprtifi"ing der Grenze durci'rzufrlhren sinci. .lede Vefiragspartei

LI.iigt ciie ].'ostetl cęr r'on iirr airsgęfuhrlen Arbeiten.

,Ąrtike] 23

t i r Die Grr,nz-i iominissioil tr"itt zri Sitzungen uirci Grenzbesichtigungen zusamlnen.

(l) Il ie Ci"enzkornmission tritr zu i irrcn Sitzungerl, \^,enn nichts andcies v'ereinbart rnurde.

rninclestens alle zr',,ei Jahre abrvecirseind in dern l{oheitsgebiet der beiden Vertragsparteien

zusamrnen.
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(3) Die Sitzung n'ird von dem Vorsitzenden

deren Hoheitssebiet sie stattfindet.

der Delegation der Vertragspartei geleitet, in

14) rJber jede Sitzung und jede Grenzbes:chtigung ist ein Protokoll in zr'.vei Ausfęrtigungen.
jede in polnischer und der-rtscher Sprache" zu erstellen.

Ariikel 24

( 1) Die Beschiusse der Grenz]<omnrission rł'erden einvernehmliclr durch die beiden
Vorsitzenden gelasst und sind Bestandteil der Protol<oiie. Sie sind verbinii ich, sobaid die
\/crsitzencjen einancer schrifilicłl mitgeteilt haben, dass dje Protclkolie durch clie zilsteirldigerr

BehÓrden cier \/er1ragsparteien genehmigt wurden. Die Benaclrrichtigung soll innerlra1b von

tlrei ir4onaten nacil Unterzeiclurung des Protolioils erfi-llgen, spdtestens jedoch am Tog, an

ii er ri d i e iiziclis te [-] i tz:uii g i ei Grciizii ciiii;: i s :; i oii i; e gi rult.

(2.) I{nnn sich ci ie Grcnzkommrssiun nicht e inigen. befasst sie die f{eqiemnse n der

Vertragsparteiclr r.n jt der Anqelegeri l ic it.

..\bscbnitt I\i

Uberschreitunq der Grenze

Artiiiel 2i

(]) Persollen. ciie zur E,rfu1hrrlq l'0]l r\ufgaben irach iliesem Ve rag ber''olllniichtigt rł,rrrden.

sir lc l bcl.cci it igt. Sici ' l  l l l  L 'r i i , i i i i r l lg ihrcs .Ąui 'trages f i"ei an .J ęr (jrenze ZU ber,regen un.J ci iese

i ir begrl indeLen Fdl len auch auBerhalb der Grenzuber.uange i- ind deren Djenstz.eiten z1J

riberschreiten. Auf Verlangen der zustdndigelr iJel iÓ lden sind sie r,,erpfl ichtet. ihrerr Pass oder

Personalausweis sowie Cie von der Grenzkommission ausgestel lte Volhnacht vorZl i-rvsisep.

Y
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(2) Die Grenzkonrmissicln unterrichtet die zustrindigen GrenzsclrutzbelrÓrden tiber die
Durclrfuhrung der in Absatz I genamten Aufgaben und die damit zusammenhd.ngenden

Grenzl-iberschreitun sen.

(3) Die Grenzkommission legt das Muster der in Absatz 7 genannten Voiimacht fest.

Artikel 26

Die Arljkel 25 findet entsprechend Anwendung auf Personen, die irn Rahmen des Vertrags
\/or11 19. N4ai 199f zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschlald uber
die Zusatnmenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewassern die
Bestimmungen des Vefirags ausfiihren, und auf die von ihnen zur Elfuilune dieser Aufgaben

benotigten Waren urrd GegenstÓnde.

Abschnitt V

Schjussbeśtirnmungen

Artike I 2 7

Dic Veftragspartcien unterrichteri sich durch Notifil<ation riber die ftir die Durchfiihrunq

dieses \'eftrags zusteirrdi gerr BehÓrden.

Afiikel 28

Streitigkejten uber die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags werden durch die

Vertragsparlei en bei gel e gt.

I 4
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,Ąrtlke| f9

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden

in Berlin ausgetauscht.

(2) Dieser Vertrag tritt dreiBig Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Iłaft.

(3) Dieser Vertrag wird f,ir unbestimmte Zeit geschlossen. Nach Ablauf von zehn Jahren

nach Inkrafttreten kann er von jeder Vertragspartei jederzeit durch Notifikation gelaindigt

werden. In diesern Fall tritt er zwÓlf Monate nach Eingang der Kiindigungsnote auBer Kraft'

Die Krindigung des Vertrags hat keinen Einfluss auf die Griltigkeit des Grenzurkundenwerks.

Geschehen zu Warschau am 16 September fA04 in zwei Urschriften, jede in polnischer

und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherrnaBen verbindlich ist.

Frir die

Republik Polen

Paweł Dakorvski

Fiir die

Bundesrepublik Deutschland

Reinhard Schweppe

15
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URzĄD

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min.MDE55 DerDptma
I

warszaw u, dn rkkwietnia 2oog r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Radv MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o raĘfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i
utr7yrmaniu wspÓInej granicy na odcinkach lqdowych i worlach granicznyclt oraz powołaniu
Stałej Polsko _ Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia I6 września
2004 r. oraz projektu uchwaĘ Rady MinistrÓw w sprgwie przedłozenił Umowy między
R.zecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzyntaniu
wspÓlnej granicy na odcinkach lądowych i wodach grantcznych oraz powołaniu Stałej
Polsko - Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia ]6 września 2004
r . , do ra r y f i kac7 i spo r ządzonanapods taw iea r t . 9pk t3wzw. za r t . 2us t .  1pk t2 i u s t . 2
pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr
106' poz. 494) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja
Dowgielewicza

Szałlowny Panie Ministrze,

W zwią7ku z projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczą1lospolitą Polską a
Republiką Federalną Niemiec o oznakowąniu i utrzymaniu wspolnej granicy ną odcinkach
lądowych i v,odach granicznych oraz powołaniu Stałei Polsko Niemieckiej Komisji
Granicznej, podpisanej w Warsząwie dnia I6 września 2004 r. oraz projektem uchwafu Rady
|ulinistrow w sprawie przedłozenia ww. Umowy do ratyfikacji (pismo z dnta I6.04.f009 r. nr
RM. 1 i 1 -32-09 oraz RM- 1 0-33-09), wydaję następującą opinię:

Frojekt ustawy ararz projekt uchwaĘ są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Z powaŻaniem,

Do uprzejmei wiadomości:

Andrzej Kremer
Podsekretarz Stanu
M ini sterstwo Spraw Zagr antcznych
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