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Obszar  służbowej  działalności  Placówki  SG  w  Hrebennem  położony  jest  w  powiecie
tomaszowskim i obejmuje w całości miasto i gminę Tomaszów Lubelski, Bełżec oraz w części
gminy Lubycza Królewska i Jarczów. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez
Placówkę SG w Lubyczy Królewskiej,  natomiast od południa sąsiaduje z Placówką SG w
Horyńcu (Bieszczadzki Oddział SG w Przemyślu). 

Na odcinku służbowej  odpowiedzialności  placówki funkcjonują dwa przejścia graniczne:  
drogowe i kolejowe w Hrebennem. Z dniem 4 lipca 2005 r. PKP Przewozy Regionalne w
Warszawie zawiesiły  kursowanie jedynego pociągu osobowego relacji:  Warszawa – Rawa
Ruska, w związku z czym przejście graniczne jest aktualnie nieczynne.

 
 
Komendant PSG w Hrebennem płk SG Leszek Surmacz
 

Ochraniany odcinek
granica lądowa z Ukrainą
od znaku granicznego nr do znaku granicznego nr
658 638

Rozgraniczenie z placówkamiod południa Placówka SG w Horyńcu (Placówka SG BiOSG w Przemyślu)
od północy Placówka SG w Lubyczy Królewskiej

Przejścia graniczne drogowe pg w Hrebennem
kolejowe pg w Hrebennem

Kontakt

22-680 Lubycza Królewska

84 667 45 00
84 667 45 05

adres poczty elektronicznej  hrebenne@strazgraniczna.pl
 

Przejścia - Hrebenne

W drogowym przejściu granicznym Hrebenne – Rawa Ruska, odprawa graniczna
dokonywana jest na 17 pasach ruchu:

mailto:hrebenne@strazgraniczna.pl


Wjazd do RP - 9 pasów ruchu:

5 pasów przeznaczonych dla ruchu osobowego, w tym:

3 pasy ruchu z oznaczeniem All Passports

1 pas ruchu z oznaczeniem ob. UE, EOG, CH,

1 pas ruchu z oznaczeniem MRG

1 pas ruchu dla autobusów, w tym CC i PRIORYTY

3 pasy przeznaczone dla ruchu towarowego z oznaczeniem All Passports,

Wyjazd z RP - 8 pasów ruchu:

4 pasy przeznaczone dla ruchu osobowego, w tym:

1 pas ruch z oznaczeniem MRG

1 pas ruchu z oznaczeniem All Passports,

1 pas ruchu z oznaczeniem ob. UE, EOG, CH,

1 pas ruchu z oznaczeniem Tax Free/ All Passports

1 pas ruchu dla autobusów, w tym CC i PRIORYTY, Tax Free e-service

3 pasy przeznaczone dla ruchu towarowego z oznaczeniem All Passports.   

Dodatkowo, w południowej części przejścia granicznego znajduje się pas ruchu dla
pojazdów ciężarowych (ponadgabarytowych) służący do odprawy zarówno na kierunku
wjazdowym, jak i wyjazdowym z RP. W przypadku natężenia ruchu, pas ten
wykorzystywany jest również do odprawy samochodów osobowych na kierunku
wyjazdowym z Polski na Ukrainę.

Kolejowe przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska.

        Kolejowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska posiada status przejścia dla
międzynarodowego  ruchu  osobowego  bez  ograniczeń.  Ruch  odbywa  się  po  torze
europejskim (1435 mm). Do odprawy granicznej udostępniono jeden peron.

        Z dniem 4 lipca 2005 r. PKP Przewozy Regionalne w Warszawie zawiesiły kursowanie
pociągów.


