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DECYZJA Nr 160/2020
(POLECENIE Nr 236/2020)

     WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                                  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1842) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 
polecam

Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu

1) podjęcie działań w zakresie bieżącego monitorowania i nadzoru nad kosztami związanymi 
z przygotowaniem szpitala tymczasowego przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie, w zakresie 
spraw adaptacyjnych pod względem racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków 
publicznych;
2) podjęcie działań, o których mowa w pkt 1), nastąpi we współpracy z Wydziałem Skarbu 
Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Niniejsze polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Minister Zdrowia decyzją z dnia 23 października 2020 r., znak: DBO.532.2.22.2020.2, 
polecił przedsiębiorcy Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 
9, 31-586 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000192313, NIP: 6761050090, REGON: 350952838, na okres do dnia 23 
kwietnia 2021 r. wydanie nieruchomości położonej przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie, na 
której położone są obiekty EXPO Kraków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 
Kraków, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000352784, REGON 121188694, NIP 6783105119, w celu realizacji 
działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 polegających na uruchomieniu i prowadzeniu 
komórek organizacyjnych szpitala we wskazanej powyżej lokalizacji tymczasowej. 
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W uwzględnieniu powyższego konieczne jest podjęcie działań przez Małopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Wydziałem Skarbu 
Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie polegających 
na nadzorowaniu prac adaptacyjnych z uwzględnieniem racjonalnego i oszczędnego 
wydatkowania środków publicznych. 

            Zgodnie z art. 11h 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu 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. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. 
Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, polecenia, o których mowa w ust. 1-3, są wydawane 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 
uzasadnienia.

Pouczenie

Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą  
doręczenia.

Od niniejszego polecenia (decyzji) przysługuje stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, 
za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, 
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

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. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa złożenia 
odwołania jest niedopuszczalne.

Z upoważnienia
Wojewody Małopolskiego

Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski

Otrzymują:
1) Pan Jarosław Foremny, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, 
2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” Spółka 

Akcyjna, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków;
3) Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Os. Złotej 

Jesieni 1, 31-826 Kraków;
4) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
5) Ad acta.
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