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Straż Graniczna informuje o zmianach w zasadach przebywania
w pasie drogi granicznej - 10.03.2015r.

Autor:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej informuje o nowych zasadach
przebywania w pasie drogi granicznej o szerokości 15 metrów, która
przebiega wzdłuż linii granicy państwa lub brzegu rzeki granicznej.
Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA NR
1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie
wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi
granicznej, które zastępuje ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
LUBELSKIEGO NR 1 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia
zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.
Tekst rozporządzenia został opublikowany na stronie internetowej
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce: Informacje
praktyczne - połów ryb i turystyka:
http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/index.php/informacje-praktyc
zne/polow-ryb-i-turystyka Pas drogi granicznej w nowo wyznaczonych
miejscach, objętych zakazem przebywania, oznakowano tablicami z
napisem: "PAS DROGI GRANICZNEJ - WEJŚCIE ZABRONIONE". Zakaz
przebywania w wyznaczonych miejscach przy samej linii granicy nie
dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów znajdujących w pasie drogi
granicznej, turystów przebywających na oznakowanych szlakach
turystycznych i kąpieliskach. Zmiany w oznakowaniu granicy państwa,
zostały wprowadzone na wniosek Straży Granicznej i w mniejszym
stopniu ograniczają dostęp do rzeki granicznej Bug.
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Zmiany w oznakowaniu granicy państwa, zostały wprowadzone na wniosek Straży
Granicznej i w mniejszym stopniu ograniczają dostęp do rzeki granicznej Bug.


