
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY nr 407

z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

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 Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach, 
Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnystawie, Kraśniku, Łęcznej, Nałęczowie, 
Świdniku, Włodawie oraz w Gminie Biłgoraj 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 Lubelskiego 
i  wchodzi w życie w dniu następującym po dniu publikacji.

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.

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(13)&cm=DOCUMENT


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).
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