OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2020 r.
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) podaje się do publicznej wiadomości
rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na
terenie miasta Oświęcim oraz miejscowości Brzezinka.
Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 stycznia 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów
nienormatywnych na terenie miasta Oświęcim oraz miejscowości Brzezinka
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z organizacją w dniu 27 stycznia 2020 r. obchodów 75 Rocznicy wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i wizytą osób objętych
ochroną Służby Ochrony Państwa wprowadza się w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w dniu 27 stycznia 2020 r. na terenie
miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka, w okresie od godziny 0.00 do godziny 24.00 zakaz
przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, z późn. zm.1)), oraz zakaz ruchu
pojazdów nienormatywnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)).
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§ 2. Zakazy, o których mowa w § 1, obowiązują na:
drogach publicznych;
innych drogach ogólnodostępnych;
drogach kolejowych.

§ 3. Zakazy, o którym mowa w § 1, nie dotyczą:
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej,
Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży
Granicznej, Straży Ochrony Kolei i przewozów konwojowanych przez te służby;
2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków
klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;
3) placówek szpitalnych.
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§ 4. Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o którym mowa w § 1, drogami publicznymi,
innymi drogami ogólnodostępnymi lub drogami kolejowymi nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 534, 730 i 1123.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730,
752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202.

uzgodnili ich przewóz ze Służbą Ochrony Państwa oraz został on zabezpieczony przez Policję,
Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego lub Straż Ochrony Kolei.
§ 5. Osoby naruszające zakazy, o których mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzanej
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U.
z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.3)).
§ 6. Wykonanie rozporządzenia, w tym w drodze współdziałania z Komendantem Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz w środkach masowego przekazu.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jego ogłoszenia.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1238.

