
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz na podstawie art. 9 ust. 5a  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) zarządza  
się, co następuje: 

§ 1. W okresie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia zarządzam użycie straży 
gminnych i straży miejskich w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Nowej Soli, 
Bytomiu Odrzańskim, Czerwieńsku, Gubinie, Kostrzynie nad Odrą, Kożuchowie, Krośnie 
Odrzańskim, Nowogrodzie Bobrzańskim, Sławie, Słubicach, Sulechowie, Wschowie, 
Zbąszynku, Żaganiu, Żarach, Kłodawie, Łagowie, Skąpe, Świdnicy do wspólnych działań z 
Policją, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o strażach 
gminnych, a w szczególności: 
1) dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami 

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; 
2) organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów 

właściwych terytorialnie jednostek Policji; 
3) prowadzenia innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi 

terytorialnie jednostkami Policji, w tym 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. 
§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 

i  wchodzi w życie w dniu następującym po dniu publikacji. 
 Wojewoda Lubuski 

 
Władysław Dajczak 
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Uzasadnienie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491, ze zm.) 
w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Z uwagi na zwiększający się poziom zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność 
włączenia straży miejskich i straży gminnych do wspólnych działań z Policją, a w 
szczególności w zakresie: 

- 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. 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze 
konieczność współdziałania podmiotów właściwych w zakresie ratowania zdrowia i życia 
obywateli, a także ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, miedzy innymi w 
związku ze stanem epidemii wojewoda może na czas określony zarządzić użycie straży 
gminnych/miejskich do wspólnych działań z Policją. 

O zarządzeniu użycia straży do wspólnych działań z Policją wojewoda niezwłocznie 
informuje właściwego terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta). 

Id: 6FD82F65-4DE9-47C7-9552-E3CD0BB5953B. Podpisany Strona 1



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Zarządzenie 
Numer dokumentu  
Data dokumentu 0001-01-01 
Organ wydający Wojewoda Lubuski 
Przedmiot regulacji w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych 

działań z Policją 
Identyfikator dokumentu 6FD82F65-4DE9-47C7-9552-E3CD0BB5953B 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-474358494 
Numer seryjny 2A282951ED5A9164B836711FBB978F33 
Osoba podpisująca Władysław Dajczak\; LUW 
Instytucja Lubuski Urząd Wojewódzki 
Miejscowość Gorzów Wlkp. 
Województwo lubuskie 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 09.12.2021 14:37:00 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL  
 

Id: 6FD82F65-4DE9-47C7-9552-E3CD0BB5953B. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3

	Paragraf 2

	Uzasadnienie

		2021-12-09T13:37:26+0000
	Polska
	Władysław Dajczak; LUW
	Podpis organu wydającego akt prawny.




