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DECYZJA NR 18/2020
POLECENIE Nr 71/2020

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust.4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.) w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) 

UCHYLAM

polecenie Nr 19/2020 Wojewody Małopolskiego znak: WN-II.0121.11.2020 z dnia 31 
marca 2020 r. w przedmiocie polecenia Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast 
z obszaru województwa małopolskiego, na terenie właściwości których działają straże gminne 
(miejskie) zlecenia podległym strażom gminnym (miejskim):

1) dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami 
komendantów właściwych terytorialnie jednostek  Policji;

2) organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów 
właściwych terytorialnie jednostek Policji;

3) prowadzenia innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi 
terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji  
nakazów, zakazów i obowiązków  wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, 
zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.  

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 ze zm.),  Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy 
administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy 
samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda 
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niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust.1). Polecenia, o których mowa wust.1–3, są 
wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej 
i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie 
wymagają uzasadnienia (ust.4).

POUCZENIE

Niniejsze polecenie  (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 
doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 
Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie   
Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1) Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Gmin i Miast z obszaru województwa 

małopolskiego, na terenie właściwości których działają straże gminne (miejskie), 
2) a/a.

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik
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