ROZPORZĄDZENIE Nr 16/09
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania
na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej
Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy
państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67) - na wniosek Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na terenie województwa podkarpackiego
na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego „Krzemieniec” do znaku granicznego nr 638 z uwzględnieniem
treści ust. 3.
2. Zakaz przebywania na pasie drogi granicznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1)

pasa drogi granicznej, którym biegną oznakowane szlaki turystyczne. Osoby poruszające się szlakiem
turystycznym biegnącym linią granicy lub w pasie drogi granicznej, obowiązane są posiadać dokument
stwierdzający tożsamość;

2)

właścicieli lub użytkowników gruntów położonych w pasie drogi granicznej;

3)

osób posiadających zezwolenie właściwego terytorialnie komendanta placówki Straży Granicznej, na
wykonywanie prac remontowych, pomiarowych, badawczych i innych czynności.

3. Na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 164 (Rozsypaniec) do znaku granicznego nr 213
(Opołonek) dopuszcza się pieszy ruch zorganizowanych grup turystycznych z przewodnikiem, pod warunkiem
uzyskania zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz zgody właściwego terytorialnie komendanta
Placówki Straży Granicznej.
4. Pas drogi granicznej, na którym wprowadza się zakaz, o którym mowa w ust. 1 należy oznaczyć tablicami z
napisem: „Pas drogi granicznej - wejście wzbronione”.
§ 2. 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.).
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w
Przemyślu.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 84/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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