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ROZPORZĄDZENIE 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.
(Olsztyn, dnia 29 września 2009 r.)
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206) zarządza się, co
następuje:

§ 1. 1. ^ W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:
1) ^ fotografowania i filmowania terenów położonych poza linią granicy państwowej;
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. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy urządzeń służących do ochrony granicy
państwowej.
§ 2. Wypas zwierząt gospodarskich na gruntach przyległych do granicy państwowej może
odbywać się wyłącznie na ogrodzonych pastwiskach lub pod nadzorem.
§ 3. Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenia porządkowego podlega
karze grzywny do 500 złotych, wymierzonej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia.
§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału
Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
oraz Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. _________________________________
§ 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia nr 2 z dnia 4 czerwca 2012 r.
(Warmi.2012.1787) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 czerwca 2012 r.
Z dniem 20 sierpnia 2012 r. rozporządzenie nr 2 z dnia 4 czerwca 2012 r. (Warmi.2012.1787)
zostało uchylone przez § 2 rozporządzenia nr 3 z dnia 10 sierpnia 2012 r. (Warmi.2012.2314).
2)
§ 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia nr 3 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
(Warmi.2012.2314) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 2012 r.
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