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Kontrola pojazdów

21.12.2009

Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o Straży
Granicznej (organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego), mają prawo do:
zatrzymywania  pojazdów  i  wykonywania  innych  czynności  z  zakresu  kontroli  ruchu
drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym

W związku ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, których zwalczanie należy do
ustawowych zadań Straży Granicznej, funkcjonariusze Straży Granicznej (na podst.. Art.
11  ust.  6  ustawy  o  Straży  Granicznej)  mogą  dokonać  zatrzymywania  pojazdów  i
wykonywania  innych  czynności  z  zakresu  kontroli  ruchu  drogowego  w  trybie  i
przypadkach  określonych  w  ustawie  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  -  Prawo  o  ruchu
drogowym, także poza obszarem strefy nadgranicznej.
Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego
organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,1.

dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,2.

dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia3.
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie
składki tego ubezpieczenia,

świadectwo kwalifikacji,4.

inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.5.

Kontrolę  ruchu  drogowego  w  stosunku  do  pojazdów  przekraczających  granicę
Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  w  strefie  nadgranicznej  mogą  przeprowadzać
funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują następujące
uprawnienia:

legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do1.
sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu,

sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i2.
jego używaniem, świadectwa kwalifikacji, a także dokumentu stwierdzającego



zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w3.
stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować
pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu,

sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub4.
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze,

wydawania poleceń:5.
osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub
zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za
utrzymanie drogi,

kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania.

uniemożliwienia:6.
kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w
stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do
alkoholu,

korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub
nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują
uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu
stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego
opłacenie składki tego ubezpieczenia,

kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych
dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania7.
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania
naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości
kierującego,

usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art.8.
130a ust. 1-3,

kontroli warunków i sposobu przewozu materiałów niebezpiecznych oraz9.
wymagań związanych z tym przewozem,

używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących10.
do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu.



Dodatkowo funkcjonariusze ci  mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem,
jeżeli:

pojazd kierowany jest  przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości  lub1.
stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli
nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób,

pojazd  kierowany  jest  przez  osobę  nieposiadającą  przy  sobie  wymaganych2.
dokumentów uprawniających  do  kierowania  pojazdem lub  używania  pojazdu,
dokumentu  stwierdzającego  zawarcie  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia,

stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje3.
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,

pojazd  przekracza  dopuszczalną  masę  całkowitą  lub  naciski  osi  określone  w4.
przepisach ruchu drogowego.


