WOJEWODA POMORSKI
BZK-IX.6310.97.2020.MS
DECYZJA (POLECENIE)
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2020 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 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 z późn. zm.) w brzmieniu określonym w art. 73 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
odwołuję

polecenie własne z dnia 31 marca 2020 r., znak BZK-IV.6333.12.2020.JS. skierowane do
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast województwa pomorskiego
dotyczące konieczności zlecenia z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):
- dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów
właściwych terytorialnie jednostek Policji; - organizowania wspólnych patroli z Policją zgodnie
ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; - 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 rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami właściwych terytorialnie jednostek Policji oraz
realizacji przez straże gminne (miejskie) pozostałych zadań wyłącznie 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.

– w całości
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 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 wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra i – od 18
kwietnia 2020 r. – wydaje je w formie decyzji administracyjnej.
Informacje pozyskane od Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 26 maja 2020 r.
(znak EP.0168-1/2019) wskazują na zahamowanie wzrostu liczby osób zakażonych wirusem
SARS-CoV-2 i objętych kwarantanną na terenie województwa pomorskiego – informacje
te mają jednocześnie oparcie w faktach powszechnie znanych, które pochodzą bezpośrednio
z Ministerstwa Zdrowia, w postaci normalizacji sytuacji związanej ze stanem epidemii w kraju,
w szczególności brakiem pojawienia się gwałtownych zwiększeń zakażeń wirusem lub chorobą
przez niego wywołaną.
Dodatkowo, z informacji pozyskanych od Prefektury Straży Gminnych i Miejskich
Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r. (znak SM.PSGMWP.1.2020), wynika
konieczność

realizacji

pozostałych,

niezwiązanych

z

rozprzestrzenianiem

czy przeciwdziałaniem chorobie COVID-19 zadań. Także inne okoliczności powszechnie
znane w postaci zmian prawa znoszących obostrzenia w zakresie aktywności w przestrzeni
publicznej czy znoszących obostrzenia gospodarcze (wprowadzone Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964), powodować będą
konieczność wykorzystania straży gminnych (miejskich) także przy innych zdarzeniach,
niezwiązanych z wirusem SARS-CoV-2 i jego konsekwencjami. Ustalony w ten sposób stan
faktyczny powoduje brak potrzeby podtrzymywania stanu gotowości straży gminnych
(miejskich) jedynie w zakresie związanym z wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą COVID-19 –
który wynika z odwoływanego polecenia.
Na podstawie art. 11 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 odstąpiono od dalszej części
uzasadnienia.
Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie
wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Burmistrz Miasta Chojnice,
Burmistrz Miasta Dzierzgoń,
Prezydent Miasta Gdańsk,
Prezydent Miasta Gdynia,
Wójt Gminy Gniewino,
Burmistrz Miasta Hel,
Burmistrz Miasta Jastarnia,
Burmistrz Miasta Kartuzy,
Wójt Gminy Kobylnica,
Wójt Gminy Kolbudy,
Wójt Gminy Kosakowo,
Wójt Gminy Kościerzyna,
Burmistrz Miasta Kościerzyna,
Burmistrz Miasta Kwidzyn,
Burmistrz Miasta Lębork,
Burmistrz Miasta Łeba,
Burmistrz Miasta Malbork,
Burmistrz Miasta Miastko,
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański,
Burmistrz Miasta Pelplin,
Wójt Gminy Pruszcz Gdański,
Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański,
Burmistrz Miasta Puck,
Burmistrz Miasta Rumia,
Wójt Gminy Słupsk,
Prezydent Miasta Słupsk,
Prezydent Miasta Sopot,
Wójt Gminy Stara Kiszewa,
Prezydent Miasta Starogard Gdański,
Wójt Gminy Stegna,
Burmistrz Miasta Sztum,
Prezydent Miasta Tczew,
Wójt Gminy Ustka,
Burmistrz Miasta Ustka,
Prezydent Miasta Wejherowa,
Burmistrz Miasta Władysławowo.

