
 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5  

WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 30 lipca 2010 r. 

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie 
nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego. 

 

 
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206) 
zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się: 
 1) umieszczania napisów i rysunków na znakach i urządzeniach granicznych lub 

samowolnego ustawiania, niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmiany ich położenia lub 
czynienia ich niewidocznymi, 

 2) fotografowania obiektów, znaków i urządzeń granicznych oraz terenów poza linią granicy 
państwowej, 

 3) bezpośredniego komunikowania się przez granicę państwową oraz przerzucania lub 
przejmowania przez linię graniczną jakichkolwiek przedmiotów, 

 4) rozniecania otwartego ognia w pasie drogi granicznej oraz pozostawiania nie 
wygaszonych ognisk lub tlących się przedmiotów w odległości do 300 metrów od linii 
granicy państwowej, 

 5) kąpieli w rzece granicznej Bug, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych  
i oznakowanych, 

 6) ustawiania przeszkód, kopania dołów lub rowów w pasie drogi granicznej. 

§ 2 

1. Wypas zwierząt gospodarskich na gruntach przyległych do granicy państwowej może 
odbywać się wyłącznie na ogrodzonych pastwiskach lub pod odpowiednim nadzorem. 

2. Przejście zwierząt gospodarskich przez granicę państwową uważane będzie  
za pozostawienie ich bez nadzoru. 

§ 3 

 1. Zbiorowe i indywidualne polowania na terenach obejmujących strefę nadgraniczną  
i pas drogi granicznej mogą odbywać się po uprzednim zgłoszeniu ich do właściwego 
terytorialnie komendanta strażnicy Straży Granicznej. Zgłoszenie winno być dokonane 
co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem polowania. 

2. W czasie polowania zabrania się strzelania oraz ścigania zwierząt i ptaków przez linię 
granicy państwowej (dotyczy to również dochodzenia postrzałków). 



§ 4 

Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenia porządkowego podlega 
karze grzywny do 500 zł, wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756 z późn. zm.).  
 

§ 5 

 Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Komendantowi Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. 

§ 6 

Traci moc rozporządzenie nr 204 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2002 r.  
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie 
nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 143, poz. 
3134). 
 

§ 7 

Rozporządzenie podlega przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi 
Województwa Lubelskiego, starostom powiatów bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, 
hrubieszowskiego i tomaszowskiego oraz burmistrzom i wójtom gmin, położonych  
na obszarze powiatów, o których mowa wyżej, na których terenie rozporządzenie ma być 
stosowane.  

§ 8 

 1. Rozporządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń 
rozplakatowanych w miejscach publicznych w każdej gminie położonej w strefie 
nadgranicznej w województwie lubelskim. 

2. Rozporządzenie porządkowe ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

3. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 
wskazanego w obwieszczeniu.  
 

 
Wojewoda Lubelski 

 
Genowefa Tokarska 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


