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Dotyczy: działań na przejściu granicznym w miejscowości Chyżne

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2019 r. znak XI.530.1.2020.MS w sprawie 

przywrócenia kontroli na granicach Polski pragnę poinformować, iż w związku z utworzeniem 

punktu kontroli sanitarnej na przejściu granicznym w miejscowości Chyżne, na bieżąco 

podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia poprawy warunków zarówno 

podróżnych przekraczających granicę jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby 

Celno-Skarbowej dokonujących czynności kontrolnych. Teren przejścia zaopatrzono                               

w toalety typu ,,toi toi”, kontenery socjalne oraz kontener sanitarny wyposażony w prysznic, 

stanowiska z toaletami oraz umywalkami z ciepłą wodą. Zapewniono stały dostęp do wody 

pitnej w postaci wody butelkowanej oraz dystrybutorów z wodą. 

Z informacji uzyskanych od Komendanta Straży Granicznej w Zakopanem, obecnie 

ruch na przejściu odbywa się płynnie. Zgodnie z ustaleniami w przypadku utworzenia się 

kolejek, firma cateringowa dostarczy posiłki dla wszystkich osób oczekujących na wjazd. 

Ruch na przejściu jest na bieżąco monitorowany w sytuacji gdy kolejki będą się wydłużać 

zostaną wdrożone odpowiednie działania.

Pragnę podkreślić, iż wraz z uruchomieniem punktu kontroli sanitarnej na przejściu 

granicznym w m. Chyżne pracownicy Urzędu Wojewódzkiego pozostają w stałym kontakcie                  

z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy na bieżąco informują o potrzebach.

Doceniam wyrażoną troskę i zaangażowanie Pana Rzecznika w sprawy podróżnych 

oczekujących na wjazd do Polski, jednak pragnę zwrócić uwagę, iż organizacja przejść 

granicznych oraz ich infrastruktura stanowią najważniejszy element do sprawnego ruchu 

granicznego. W związku z przystąpieniem Polski do Strefy Schengen z dniem 21 grudnia 
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2007 r. zlikwidowano przejścia graniczne, wskutek czego obiekty te  zostały przekazane 

właścicielom gruntów, którzy niejednokrotnie sprzedawali je osobom  prywatnym. 

Odpowiednia infrastruktura jest wręcz warunkiem koniecznym do tego aby personel 

graniczny mógł skutecznie wykonywać obowiązki i zapewniać odpowiednią obsługę 

podróżnych. Niewystarczająca infrastruktura to jedna  z przyczyn tworzenia się kolejek.

Poniżej przedstawiam wykaz działań podjętych w związku z uruchomieniem punktu kontroli 

sanitarnej na przejściu granicznym w Chyżnym.

12.03.2020 r. – dostarczono wyposażenie biurowe, sprzęt AGD, nakład kart lokalizacyjnych;

13.03.2020 r . – zabezpieczono kosze na śmieci oraz worki, materiały biurowe, wodę pitną, 

żele dezynfekujące do rąk, rękawiczki jednorazowe, przetransportowano i podpięto agregaty 

prądotwórcze;

14.03.2020 r. – teren przejścia zaopatrzono w toalety typu ,,toi toi”, kontenery socjalne oraz 

kompleksowy kontener sanitarny wyposażony w prysznic, toalety oraz umywalki z dostępem 

do ciepłej, bieżącej wody, doprowadzono energię elektryczną do pomieszczeń na przejściu 

oraz do kontenerów; 

15.03.2020 r. – dostarczono żele dezynfekujące oraz ręczniki jednorazowe;

16.03.2020 r. – uzgodniono kwestię odbioru nieczystości ciekłych oraz odpadów 

komunalnych z terenu przejścia;

17.03.2020 r. – podstawiono kosz na odpady komunalne (1100 l) w pobliżu przejścia; 

uzgodniono kwestie dot. odpadów wytwarzanych na przejściu granicznym;

18.03.2020 r. – uzgodniono z firmą cateringową kwestię dostarczania posiłków oraz napojów 

na przejście graniczne  w m. Chyżne;

20.03.2020 r. – dostarczono kolejne ilości żeli dezynfekujących do rąk oraz płyny do 

dezynfekcji powierzchni; 

21.03.2020 r. – przekazano do SG nowe karty lokalizacyjne (zmiana w związku                                           

z wprowadzeniem stanu epidemii);

27.03.2020 r. – dostarczono kolejny kontener socjalny na przejście graniczne.
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