
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2015
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ładunków 
ponadgabarytowych na terenie miasta Gdańska

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (j.t. w Dz. U. z 2015 r., poz. 525), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z uroczystymi obchodami 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, w dniach 7 - 
8 maja 2015 r. wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 2 pkt. 
4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. 
zm.1) oraz ładunków ponadgabarytowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu 
drogowym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.2).

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w rejonach ulic:

1) 7 maja 2015 r. w godz. 14:00 – 19:00 - Słowackiego (na odcinku od Lotniska do Węzła Matarnia), 
Obwodowa (na odcinku od Węzła Matarnia do Węzła Karczemki), Armii Krajowej (na odcinku od Węzła 
Karczemki do ul. 3 Maja), 3 Maja, Nowa Wałowa;

2) 7 maja 2015 r. w godz. 14:00 – 21:30 – Wały Piastowskie, Jana z Kolna, Nowa Wałowa;

3) 7 maja 2015 r. w godz. 21:00 – 23:30 – Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Targ Drzewny, 
Podwale Przedmiejskie, Elbląska;

4) 7/8 maja 2015 r. w godz. 23:00 – 1:00 – Podwale Przedmiejskie, Elbląska, Most Jana Pawła II, 
Sucharskiego (na odcinku od ul. Elbląskiej do Pomnika Westerplatte).

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

1) pojazdów uprzywilejowanych;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych oraz przy usuwaniu awarii lub skutków 
klęsk żywiołowych;

3) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania 
placówek szpitalnych;

4) pojazdów używanych do przewozu paliwa w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości świadczenia 
usług przez stacje paliw pracujące w ruchu ciągłym.

§ 3. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 482, 
z późn. zm.3).

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku oraz 
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
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§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w środkach masowego przekazu.

§ 6. Rozporządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 

991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r., poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, z 2015 r.,  poz. 211.
3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, poz. 1247, poz. 1446, 

poz. 1567, w Dz. U. z 2014 r.  poz. 498, poz. 659, poz. 827, poz. 915, z 2015 r. poz. 396.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1500_______________________________________________________________________________________________________________


		2015-05-06T12:27:16+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




