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DECYZJA Nr 132/2020
(POLECENIE Nr 208/2020)

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 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. poz. 374, 

z późn. zm) 

polecam
Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom Miast

z obszaru województwa małopolskiego,
na terenie właściwości których działają straże gminne (miejskie)

zlecić z dniem 12 października 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):

a) dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami 

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; 

b) organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych 

terytorialnie jednostek Policji;

c) prowadzenie 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 rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji, 

d) realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą 

prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów 

i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych 

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2020 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej: „k.p.a.”, art. 127a k.p.a. i art. 

129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję 

w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu 

Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,  prawa do 

wniesienia odwołania od tej decyzji. 

Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej przedmiotowego oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Od decyzji, w stosunku do której zrzeczono się 

prawa do wniesienia odwołania, nie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

Zgodnie z art. 11h 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 decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z chwilą doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

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

małopolskiego (wszyscy),
2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
3) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
4) a/a.
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