
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 paêdzierni-
ka 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 140, poz. 982) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki uprawiania
turystyki, sportu, polowaƒ i po∏owu ryb w strefie nad-
granicznej.

§ 2. Na granicy paƒstwowej z Republikà Federalnà
Niemiec, Republikà Czeskà, Republikà S∏owackà i Re-
publikà Litewskà przepisów niniejszego rozporzàdze-
nia nie stosuje si´.

§ 3. 1. Uprawianie turystyki, sportu i po∏owu ryb
w strefie nadgranicznej na wodach granicznych, z za-
strze˝eniem ust. 2, mo˝e odbywaç si´ do granicy paƒ-
stwowej przez ca∏à dob´, o ile umowy mi´dzynarodo-
we nie stanowià inaczej.

2. Uprawianie turystyki, sportu i po∏owu ryb z wy-
korzystaniem sprz´tu p∏ywajàcego w strefie nadgra-
nicznej na wodach granicznych mo˝e odbywaç si´ do
granicy paƒstwowej tylko w porze dziennej, zaczyna-
jàcej si´ pó∏ godziny po wschodzie s∏oƒca, a koƒczàcej
si´ pó∏ godziny przed zachodem s∏oƒca, o ile umowy
mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej.

3. O zamiarze wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 i 2, osoba fizyczna, a w przypadku im-
prez zorganizowanych — jej organizator, powiadamia
w∏aÊciwego miejscowo komendanta placówki Stra˝y
Granicznej nie póêniej ni˝ na 2 godziny przed rozpo-
cz´ciem planowanych czynnoÊci lub imprezy.

§ 4. 1. Zamiar wykonywania polowania w strefie
nadgranicznej na obszarze gmin przyleg∏ych do grani-
cy paƒstwowej, z wy∏àczeniem gmin przyleg∏ych wy-
∏àcznie do brzegu morskiego, podlega zg∏oszeniu do
w∏aÊciwego miejscowo komendanta placówki Stra˝y
Granicznej.

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owieckiego organi-
zujàcy polowanie lub myÊliwy, który zamierza polo-
waç indywidualnie, nie póêniej ni˝ na 2 godziny przed
rozpocz´ciem polowania.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, po-
lowaƒ i po∏owu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U.
Nr 94, poz. 653).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowaƒ i po∏owu ryb w strefie nadgranicznej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).


