Kraków, 19 maja 2020 r.

Znak sprawy:
WN-II.0121.35.2020

DECYZJA Nr 7/2020
(POLECENIE Nr 58/2020)
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
w sprawie uchylenia polecenia Nr 33/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia
10 kwietnia 2020 r., znak: WN-II.0121.19.2020, w sprawie utworzenia izolatorium
w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Bolesława
Śmiałego 60 kierowane do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Działając na podstawie art. 11 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. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie
standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.)
uchylam
polecenie Nr 33/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: WNII.0121.19.2020, w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną
nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Bolesława Śmiałego 60 kierowane do
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 11 ust. 1 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.) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy
administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy
samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego
ministra.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia.
Poleceniem Nr 33/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Wojewoda Małopolski zobowiązał
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie do utworzenia
i prowadzenia izolatorium na bazie zabudowanej nieruchomości Fero Ekspress Hotel
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i Restauracja sp. z o.o., położonej przy ul. Bolesława Śmiałego 60 w Krakowie, w celu
realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej, według standardu określonego
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 ze zm.).
Aktualna ocena stanu epidemicznego na obszarze województwa małopolskiego
pozwala na podjęcie decyzji o uchyleniu przedmiotowego polecenia.
Pouczenie
Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą
doręczenia.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa
22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
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