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ROZPORZADZENIE Nr 101 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 22 wrze śnia 2009 r. 

 

w sprawie przepisów porz ądkowych obowi ązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgraniczn ej na terenie 

Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 

 

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 znaków granicznych i 

urządzeń słuŜących do ochrony granicy państwowej 
umiejscowionych w pasie drogi granicznej oraz 
terenów połoŜonych poza linią granicy państwowej; 

 
  2) bezpośredniego komunikowania się przez granicę 

państwową oraz przerzucania lub przejmowania przez 
linię granicy państwowej jakichkolwiek przedmiotów; 

 
  3) rozniecania otwartego ognia w odległości mniejszej niŜ 

150 metrów od granicy państwowej, z wyjątkiem 
miejsc do tego wyznaczonych; 

 
  4) przebywania w porze nocnej, zaczynającej się pół 

godziny przed zachodem słońca, a kończącej się pół 
godziny po wschodzie słońca, na akwenach w 
odległości mniejszej niŜ 150 metrów od granicy 
państwowej oraz nad brzegiem Zalewu Wiślanego w 
odległości mniejszej niŜ 250 metrów od granicy 
państwowej; 

 
  5) kąpieli w wodach granicznych w odległości mniejszej 

niŜ 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy 
państwowej, z wyjątkiem miejsc do tego 
wyznaczonych; 

 

  6) strzelania w czasie polowania w kierunku granicy 
państwowej w sposób mogący spowodować 
ostrzelanie terytorium państwa sąsiedniego; 

 
  7) wznoszenia urządzeń w pasie drogi granicznej, z 

zastrzeŜeniem ust. 2. 
 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy 
urządzeń słuŜących do ochrony granicy państwowej. 

 
§ 2. Wypas zwierząt gospodarskich na gruntach 

przyległych do granicy państwowej moŜe 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 StraŜy Granicznej w 
Kętrzynie. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 

3. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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UCHWAŁA Nr XXXV/224/09 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 28 lipca 2009 r. 

 

uchylaj ąca uchwał ę w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, M. P. 
z 2006 r. Nr 72, poz. 721. Nr 75, poz. 758, Dz. U. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 


