Kraków, 19 czerwca 2020 r.

Znak sprawy:
WN-IV.0121.29.2020

POLECENIE Nr 77/2020
POSTANOWIENIE Nr 2 /2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Działając na podstawie 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.), art. 113 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wątpliwościami
wyrażonymi w piśmie otrzymanym z Urzędu Miasta Tarnowa z dnia 19 czerwca 2020 r. znak:
WBP.5520.1.11.2020
wyjaśniam,
że decyzja Nr 18/2020 (polecenie Nr 71/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 18 czerwca
2020 r. znak: WN-IV.0121.28.2020 uchylająca polecenie Nr 19/2020 Wojewody
Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. znak: WN-II.0121.11.2020 , uchyla polecenie Nr
19/2020 w całości, w tym także w zakresie treści tego polecenia w brzmieniu cyt.:
„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 obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.”
UZASADNIENIE
W związku z wydaniem w dniu 18 czerwca 2020 r. decyzji nr 18/2020 będącej poleceniem
nr 71/2020 Wojewody Małopolskiego, której to decyzji przedmiotem było uchylenie polecenia
nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 r., została zgłoszona wątpliwość, czy przedmiotowe uchylenie
obejmuje także treść uchylanego polecenia w brzmieniu cyt. „ 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 obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.”
Wobec powyższego wydanie niniejszego polecenia (postanowienia) stało się celowe.
Organ nadzoru wyjaśnia, że polecenie nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zostało uchylone
w całości decyzją nr 18/2020 będącą poleceniem nr 71/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., w tym
także we wzmiankowanym wyżej zakresie.
Przedstawiając powyższe organ nadzoru podkreśla, że swojego uchylającego polecenia nie
ograniczył do części polecenia uchylanego a wymienione w poleceniu uchylającym obowiązki
zostały tam określone wyłącznie w celu identyfikacyjnym i nie miały charakteru
enumeratywnego. Przedmiotową egzemplifikację oparto na zasadniczych elementach
polecenia uchylanego przyjmując, że cytowany wyżej zapis polecenia uchylanego
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o pozostałych zadaniach straży gminnych stanowił naturalną konsekwencję tych zasadniczych
obowiązków.
W związku jednakże z tym, że wątpliwości w tym zakresie powstały, celem ich
wyeliminowania wydanie niniejszego polecenia uznać należy za zasadne.

POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156
Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:
1) Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Gmin i Miast z obszaru województwa
małopolskiego, na terenie właściwości których działają straże gminne (miejskie),
2) a/a.
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