
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(8)
Wrocław, dnia grudnia 2021 r.

Decyzja

Na podstawie art. l l h  ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095)

zmieniam

polecenie wydane Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław (KRS: 0000136478, 
REGON: 000289012, NIP: 8981816856) decyzją z dnia 23 listopada 2021 r. znak: 
ZP-ZPSM.966.679.2021.SK(7) w zakresie prowadzenia szpitala tymczasowego przy 
ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu w okresie od dnia przejęcia protokolarnego nieruchomości 
(lub jej części) wraz z wyposażeniem do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przy wykorzystaniu 
w pełni wyposażonego i przekazanego szpitalowi obiektu w lokalizacji podmiotu leczniczego 
przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu (tymczasowe miejsce udzielania świadczeń), poprzez 
zapewnienie od dnia 2 grudnia 2021r. do odwołania 140 łóżek i 10 łóżek do wentylacji 
mechanicznej poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii wraz z punktem przyjęć, 
pracownią tomografii komputerowej.

Pouczenie

Niniejsze polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub 
ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia (art. 1 lh  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).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja 
została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1) U niw ersytecki Szpital K lin icznym  im. Jana  M ikulicza  R adeck iego  we W rocław iu  ul. B orow ska 213, 50-556 W rocław
2) a/a 
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