
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi 

granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31 poz. 206, Dz. U. z 2010 r. nr 40 poz. 230,Dz. U. z 2011 r. nr 22  

poz. 114, Dz. U. z 2011 r. nr 92 poz. 529, Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981,Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092) 

na wniosek Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie 

przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. nr 142 poz. 2070) § 1                     

ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 1.  W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:  

1) bezpośredniego komunikowania się przez granicę państwową oraz przerzucania lub przejmowania 

przez linię granicy państwowej jakichkolwiek przedmiotów;  

2) rozniecania otwartego ognia w odległości mniejszej niż 150 metrów od granicy państwowej, 

z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;  

3) przebywania w porze nocnej, zaczynającej się pół godziny przed zachodem słońca, a kończącej się pół 

godziny po wschodzie słońca, na akwenach w odległości mniejszej niż 150 metrów od granicy 

państwowej oraz nad brzegiem Zalewu Wiślanego w odległości mniejszej niż 250 metrów od granicy 

państwowej;  

4) kąpieli w wodach granicznych w odległości mniejszej niż 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii 

granicy państwowej, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;  

5) strzelania w czasie polowania w kierunku granicy państwowej w sposób mogący spowodować 

ostrzelanie terytorium państwa sąsiedniego;  

6)  wznoszenia urządzeń w pasie drogi granicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 czerwca 2012 r.

Poz. 1787
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