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WójtorYi€, Burmi§trzowie,
Prezydenci Mia§t
zarządy PoWiatółY
wojerYództwa lubelski€go

|9:rzyscy

DECYZJA

Na podstawie aft, l1h ust. l i 4 ustąwy z dnią 2 uąrca 2020 r. o szczególnych
rozwięąniach zwięanych Z zapobieganiem, przeciwdziałąnięm i zwalczaniem
Col/ID-Lg, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuącji ktyzylotłych
(Dz, U. poz. 1842, z p6żtt. zm.), w związkll z art, I04 ustąwy z dxią 14 czeJ"wca
1960 t. - K^del§ postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz,256,
z późm, zm.) w ceht zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaź^ęj COVID-19
wl.r,vołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

wójtom, Burmi§trzom, Prczydentom Mia§t, Zarządom Porryiatów
wojcwództwa lubel§kiego

czasowe zawieszęnię działalności, w tominię od dnla l, stycznia 202l r. do dnia
l7 śtycżLia 2021 r., w nadzorowanych lub podległych dziennych domach ,,Sęnior+",
klubach ,,Sęnioń", ośrodkach wsparcia oraz irutych placówkach pobyhr dzienrrego
ptzemaczottych dla osób powyżej 60 rokLr życia.

Zgodńe z art. 11 u§t. l i 4 u§tąwy o szczególnych rozwiązaniąch związanych
z zapobieganietn, przeciwdziałanieu i zwąlcząniem COVID-|?, innych chorób
zaka:źnych oraz wywołanych nimi sytuącji kryzysowych, wojewoda może wydawać
polecenia obowiązujące w§zystkię organy administracji rządowej działające
W Województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytolialn9go,
samorządow€ osoby plawrc oraz samorządowe jednostki olganizacyjne
nieposiadające osobowości pfawnej w Twiązku z pteciwdziałanięm COVID-l9.
Polecenie wydaje się w formie decyzji.

Decyzj& podl€gs natychmia§towemu wykonaniu.
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, Pouczęnie:
Od niniejszej decyzji przysfuguje stronię prawo wniesienia odwołania. Odwołanię

wnosi się w tffminie 14 dni od dnia otrz}łnania deqzji do Ministra Rodziny i Polityki
Społeczrej za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego,

Zgodrie z an, 127a Kodeksu postępowąnią adlnixistracyjne7o w hakcie biegu
tęrminu do wniesięnia odwołania stona może zrzec się prawa do wnięsięnia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnięsienia odwołania
przęz ostatnią ze §tron postępowania, decyzja §taję §ię ostatcczna i prawomocna,

WOJEWODA LUBELSKl

Lech sprawka
/p odpisako e lehfu nicLni e/

Do wiadomości:
l. Minister Rodziny i Polityki społecżnej;
2. Mini§ter splaw wewflętznych i Administracji.
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