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Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Bia-
∏oruÊ, zwane dalej Umawiajàcymi si´ Stronami,

kierujàc si´ potrzebà doskonalenia organizacji
i przekraczania granicy przez osoby, Êrodki transporto-
we i towary,

w celu stwarzania dogodnych warunków rozwoju
ruchu granicznego mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
i Republikà Bia∏oruÊ,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

1. Przekraczanie granicy mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà i Republikà Bia∏oruÊ odbywa si´ przez nast´pu-
jàce przejÊcia graniczne:

1) kolejowe:

a) Kuênica Bia∏ostocka — Grodno, ruch osobowy
i towarowy,

b) Zubki Bia∏ostockie — Bierestowica, ruch towaro-
wy,

c) Siemianówka — Swis∏ocz, ruch towarowy,

d) Czeremcha — Wysokolitowsk, ruch towarowy,

e) Terespol — BrzeÊç, ruch osobowy i towarowy;

2) drogowe:

a) Kuênica Bia∏ostocka — Bruzgi, ruch osobowy
i towarowy,

b) Kukuryki — Koz∏owiczy, ruch towarowy,

c) Terespol — BrzeÊç, ruch osobowy.

2. PrzejÊcia graniczne wymienione w ust´pie 1 sà
otwarte w ciàgu ca∏ej doby dla osób oraz Êrodków
transportowych i przewozu towarów bez wzgl´du na
ich obywatelstwo lub przynale˝noÊç paƒstwowà.

3. W przejÊciach drogowych przekraczanie granicy
przez osoby mo˝e odbywaç si´ przy wykorzystaniu
Êrodków transportowych bàdê pieszo.

Artyku∏ 2

Umawiajàce si´ Strony sà zgodne co do tego, ˝e
w zwiàzku z przewidywanymi zadaniami przewozowy-
mi osób i towarów niektóre przejÊcia graniczne wymie-
nione w artykule 1 ust´pie 1 wymagajà modernizacji
w celu poprawy ich funkcjonowania.

Artyku∏ 3

1. Dla mi´dzynarodowego ruchu osób, Êrodków
transportowych i towarów przez polsko-bia∏oruskà gra-
nic´ zostanà otwarte nast´pujàce przejÊcia graniczne:

1) Bobrowniki — Bierestowica;

2) S∏awatycze — Domaczewo.
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UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏oruÊ w sprawie przejÊç granicznych,

sporzàdzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
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POSTANOWIENIE MARSZA¸KA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 lipca 2003 r.

w sprawie stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu senatora Adama Jamroza

Na podstawie art. 214 ust. 1 w zwiàzku z art. 213
ust. 1 pkt 6 i ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. 
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57,
poz. 507) stwierdzam wygaÊni´cie, z dniem 10 lipca

2003 r., mandatu senatora Adama JAMROZA wybra-
nego w okr´gu wyborczym nr 23, w zwiàzku z wy-
borem na stanowisko s´dziego Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego.

Marsza∏ek Senatu: L. Pastusiak


