
 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 15/09 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 19 października 2009 r. 

 

w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych 

obowiązujących w strefie nadgranicznej 

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

województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku z koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 

publicznego w strefie nadgranicznej - na wniosek Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 

Przemyślu zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie na terenie województwa podkarpackiego, w strefie 

nadgranicznej na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego „Krzemieniec” do znaku granicznego nr 638. 

§ 2. Zabrania się podawania lub przerzucania przez linię granicy państwowej jakichkolwiek przedmiotów. 

§ 3. W odległości do 300 metrów od linii granicy państwowej zabrania się rozpalania ognisk, przenoszenia 

palących lub tlących się przedmiotów, pozostawiania niewygaszonych ognisk, zapałek niedopałków papierosów lub 

dokonywania innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru. 

§ 4. 1. Organizowanie polowań na terenie gminy przygranicznej w odległości mniejszej niż 5 km od linii granicy 

państwa powinno być zgłoszone co najmniej na 24 godziny przed jego rozpoczęciem do właściwego terytorialnie 

Komendanta Placówki Straży Granicznej. 

2. W czasie polowania w terenie przygranicznym zabronione jest strzelanie oraz ściganie zwierząt przez linię 

granicy państwowej. 

§ 5. W gospodarstwach rolnych, których grunty przylegają do linii granicy państwowej, wypas zwierząt 

gospodarskich może odbywać się tylko na zagrodzonych pastwiskach lub przy odpowiednim zabezpieczeniu i 

nadzorze. Przejście zwierząt przez linię granicy państwowej uważane będzie za pozostawienie ich bez nadzoru. 

§ 6. 1. Korzystanie z wodopojów na wodach granicznych dozwolone jest tylko w miejscu i czasie ustalonym w 

porozumieniu z właściwym terytorialnie Komendantem Placówki Straży Granicznej. 

2. Wydobywanie żwiru i piasku z dna wód granicznych dozwolone jest tylko na podstawie udzielonego 

zezwolenia. 

§ 7. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego rozporządzenia może zostać wymierzona kara grzywny na 

zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, 

poz. 756 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 

Przemyślu. 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Nr 85/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie 

ustanowienia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej z późniejszymi zmianami. 

§ 10. Rozporządzenie podlega przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego, starostom powiatów bieszczadzkiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego oraz 

burmistrzom i wójtom gmin, położonych na obszarze powiatów, o których mowa wyżej, na których terenie 

rozporządzenie ma być stosowane. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na terenie gmin, o których mowa w § 10. 

§ 12. Rozporządzenie podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

Mirosław Karapyta 



 

 

 


