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DECYZJA
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustaw y z dnia 2 m arca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374 z późn. zm.)
uchylam
polecenie W ojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 r. nr B Z .68.17.2020 dotyczące
dokonywania przez podległą Prezydentowi W rocławia Straż Miejską:
- dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniam i komendantów
właściwych terytorialnie jednostek Policji;
- organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami kom endantów właściwych
terytorialnie jednostek Policji;
- prowadzenie innych form w spółpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie
jednostkam i Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów
i obow iązków wynikających z przepisów praw a powszechnie obowiązującego, w zakresie
zapobiegania rozprzestrzeniania się w irusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami
kom endantów w łaściwych terytorialnie jednostek Policji.
Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane
wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją
wykonywania ww. nakazów, zakazów i obow iązków wynikających z przepisów praw a
powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej COVID-19.

Polecenie podlega wykonaniu od dnia 4 czerwca 2020 roku.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do M inistra
Zdrowia, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu term inu do w niesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
w niesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi adm inistracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw a do
w niesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
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