
Warszawa, 23 października 2020 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS:'I.9421,.i06.3.2020,ES

DECYZJA

Na podstawie art. 11 h, ust. 1 i 4 ustaWy z 'dnia 2, marca 2020 r. ..o szczególnych rozwlązanlach

związanych z 'zapobieganiem, przedwdziałaniem i' zwalczanlem COVlD,.:-19, lnnvch chorób

zakaźnych oraz wywołanych nlml sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 37.4, z późno zrn.),

polecam

Mar~zał~owi Województwa Mazowieck,~gQiStar9stom, W~jtom, ,Burmistrzom,

Preżyd4mtom MiaSt w' Województwie,MazowJeckJm'

(według rozdzieln!'ka)

'czaSowo zawiesić działalność od:dnia 24 października ,2020' r. do Odwołania, w:

1,. środowiskowych 'domaćn samopomccv,

~. dzlennvch domach i ,klubach senlora,

.'3. klubach samopomocv cjla osób z .zaburzentemi psyc,~icznylili,

4. centrach integracji społecznej;

:5. klubach integrac]! .społeczne],

6"warsztatach terapii ,zajęciowe~

7~ placówk! wspatcta d.ziennego.

J>,OU C:Z.ENIE

Zgodnie z' art. 127 '§1 i § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 2020 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.V. z 2Q20 r. poz. iS6 z późn. zm.] dalej: IJk.p;a.n( art. ,i27a k.p.a. i art ..' 129
§ 1i '§ 2 k.p.•a. Stronie niezadowolonej z decyzji służv odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
t Administracji. Odwołanie wn'os,i ,się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
.za pośrednlctwern organu administracji publicznej, który wydął decyzję w termlnie 14 dnl
'od doręczenia lub ogtoszenla decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może' trzec się



wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania
od tej decyzji.
Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej 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. llh ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanvch
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.

• ty' R I z,

Otrzymują:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego,
3. Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta - województwo mazowieckie (z wyłączeniem

Starosty: Przasnyskiego, Szydłowieckiego, Otwockiego, Makowskiego, Legionowskiego,
Garwolińskiego, Radomskiego oraz Prezydenta Miasta Siedlce i Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy),

4. a/a.


