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Obszar  służbowej  działalności  Placówki  SG  w  Hrubieszowie  położony  jest  w
powiecie hrubieszowskim i  obejmuje w całości  gminę Trzeszczany oraz część
gminy Hrubieszów i Werbkowice. 
 

Placówce SG w Hrubieszowie podlegają dwa przejścia graniczne:  drogowe w
Zosinie oraz kolejowe w Hrubieszowie.

DPG Zosin (położone w odległości 18 km od PSG) - posiada status
przejścia międzynarodowego dla ruchu osobowego bez ograniczeń.

Odprawa graniczna dokonywana jest na terytorium Polski na 9 pasach ruchu:

Wjazd do RP - 4 pasy ruchu:

1 pas ruchu (UE, EOG, CH),

3 pasy ruchu (All Passports).

Wyjazd z RP – 5 pasów ruchu:

1 pas ruchu (UE, EOG, CH),

4 pasy ruchu (All Passports).

 

Pilotażowa odprawa ruchu towarowego w Zosinie

 

Na polsko-ukraińskim, drogowym przejściu granicznym w Zosinie od 13 czerwca br.,
trwa pilotaż odprawy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t.



 

Wprowadzony pilotaż ruchu towarowego do 7,5 tony, z wyłączeniem odpadów oraz
kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, potrwa do 13 grudnia br.

 

Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na wzrost przepływu towarów przez granicę z
Ukrainą.

 

 

KPG w Hrubieszowie (położone w odległości 3 km od PSG) - funkcjonuje
od 1978r., posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu
osobowo-towarowego. Obecnie jest to przejście o charakterze wyłącznie
towarowym.

Do odprawy granicznej  pociągów towarowych przeznaczonych jest  12  torów.
Specyfiką przejścia jest jeden system transportowy, tj. po torze o szerokości 1
520 mm (linia szerokotorowa).

Najczęściej odprawiane towary, to:

-  towary  niebezpieczne  (propan,  butan,  mieszaniny  węglowodorów,  fenol,
benzen),

- ruda żelaza,

- odpady (makulatura),

- drewno,

- węgiel, kruszywo,

- nawozy mineralne, itp.

 
 
p.o. Komendanta PSG w Hrubieszowie  ppłk SG Mariusz Kulczyński
 

Ochraniany
odcinek

granica rzeczna z Ukrainą
od znaku granicznego nrdo znaku granicznego nr
882 853

Rozgraniczenie
z placówkami

od południa Placówka SG w Kryłowie
od północy Placówka SG w Horodle



Przejścia graniczne

drogowe pg w Zosinie (usytuowane na odcinku
odpowiedzialności służbowej Placówki SG
w Horodle w rejonie znaku granicznego nr 901)

kolejowe pg w Hrubieszowie

Kontakt

22-500 Hrubieszów,
ul. Wyzwolenia 56
84 697 56 00
84 697 56 05
6630300
adres poczty elektronicznej:
hrubieszow@strazgraniczna.pl

 

 

 

 

 


