Katowice, 21 października 2020 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Szanowni Państwo
Prezydenci miast,
Burmistrzowie,
Wójtowie
Wg. rozdzielnika

DECYZJA
Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15)
Na podstawie art. 11h ust. 1 i 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. poz. 374,
z późn. zm)
polecam
prezydentom miast, burmistrzom i wójtom ograniczenie do niezbędnego minimum kontroli
w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań
krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa
śląskiego”, uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/21/12/2020
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2020 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej: „k.p.a.”, art. 127a k.p.a. i art.
129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od doręczenia lub
ogłoszenia decyzji Stronie.
W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się wobec Wojewody Śląskiego
prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Jeśli Strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie
się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu przedmiotowego
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.
Od decyzji, w stosunku do której zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania, nie
przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 11h 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 decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu z chwilą doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek

Do wiadomości:
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
3. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.

