
 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4/2022 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie porządkowe Nr 1/2022 

z dnia 12 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry 

Działając na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, poz. 655, poz. 1504) zarządza się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu porządkowym nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 

2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2022 r. poz. 3521, 

poz. 3522 i poz. 3543) §1 i §2 otrzymują następujące brzmienie: 

„§ 1.  1. W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, 

wprowadza się na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu 

z wszystkimi wodami rzeki Odry w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi 

kanałami oraz z wodami Jeziora Dąbie i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra 

przepływa, na odcinku od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego, tj. od 

km 622,900 Odry do wysokości północnego brzegu wyspy Wielki Karw, tj. km 45,350 toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin, dalba „Wyspa Wielki Karw – cypel N”, a także korzystania z tych wód. 

2.  Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie 

do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie 

wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim 

kontaktem z wodami, o których mowa w ust. 1. 

3.  Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania 

kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji 

narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w §1 ust. 1, wprowadza się do odwołania”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
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Zbigniew Bogucki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 3589
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