
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 24/07 WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi 

granicznej 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 

państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140,  

poz. 982) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. Wprowadza się zakaz przebywania na niżej wymienionych odcinkach pasa drogi 

granicznej położonych w: 

1) Gminie Mielnik - na całej długości; 

2) Gminie Nurzec Stacja - na całej długości; 

3) Gminie Czeremcha - na całej długości; 

4) Gminie Kleszczele - na całej długości; 

5) Gminie Dubicze Cerkiewne - od znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1439; 

6) Gminie Białowieża - od znaku granicznego nr 1470 do znaku granicznego nr 1498; 

7) Gminie Narewka: 

a) od znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1519, 

b) od znaku granicznego nr 1533 do znaku granicznego nr 1535; 

8) Gminie Michałowo - od znaku granicznego nr 1541 do brzegu rzeki granicznej Istoczanka 

(rejon znaku granicznego nr 1563); 

9) Gminie Gródek: 

a) od znaku granicznego nr 1583 do znaku granicznego nr 1587, 

b) od znaku granicznego nr 1590 do znaku granicznego nr 1592; 

10) Gminie Krynki - od znaku granicznego nr 1617 do znaku granicznego nr 1641; 

11) Gminie Szudziałowo - od znaku granicznego nr 1644 do znaku granicznego nr 1660; 

12) Gminie Sokółka - na całej długości; 

13) Gminie Kuźnica - na całej długości; 

14) Gminie Nowy Dwór - na całej długości; 

15) Gminie Lipsk - na całej długości; 

16) Gminie Płaska: 

a) od znaku granicznego 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego 1764),  

b) od brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon znaku granicznego 1769) do brzegu jeziora 

granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1773), 



 

 

c) od brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1774) do brzegu 

jeziora  granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1776), 

d) od brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1777) do brzegu jeziora 

 granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1779); 

17) Gminie Giby - od brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1780) do 

brzegu rzeki granicznej Marycha (rejon znaku granicznego nr 1789). 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Nr  22/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2005 roku 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 68, poz. 911). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia  

21 grudnia 2007 roku. 

WOJEWODA PODLASKI 

/-/ Maciej Żywno 

 

 

 


