
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia $ czerwca 2020 r.

BZ-BOL.68.20.2020.MG

DECYZJA Nr 31/BZ/BOL/COVID-19/2020 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia h czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2020 r.
(BZ.68.27.2020)

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 (t.j. Dz. U. 2020 

poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

uchylam

decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. (BZ.68.27.2020) nakazujące 

Prezydentowi Wrocławia zlecić z dniem 5 czerwca 2020 r. podległej Straży Miejskiej:

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

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

- organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych 

terytorialnie jednostek Policji;

- 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.

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.



Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody 

Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec Wojewody Dolnośląskiego, który wydał niniejszą decyzję. 

Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że na decyzję 

nie może być wniesiona skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Zgodnie z 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 niniejsza decyzja nie wymaga 

uzasadnienia.

Otrzymuje:
Prezydent W rocławia

Do wiadomości:
M inister Spraw W ewnętrznych i Administracji


