
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

ZP.ZPSM .966. 426.202l.JG(u)

Wrocław, dnia ^  czerwca 2022 r.

DECYZJA

N a 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 ze zm.)

uchylani

z dniem '-¡S~,..czerwca 2022 r. polecenie wydane Burmistrzowi Lwówka Śląskiego decyzją 

z dnia 6 maja 2021 r., znak: ZP-ZPSM. 966.426.202l.JG

UZASADNIENIE

W ojewoda Dolnośląski wskazaną wyżej decyzją, działając na podstawie art. 11 h ust. 5 ustawy

0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych polecił Burmistrzowi Lwówka Śląskiego wsparcie organizacyjne, techniczne lub 

organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem, niżej wymienionego punktu szczepień 

powszechnych: Punkt Szczepień Powszechnych Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 

Lwówek Śląski 59-600, Aleja Wojska Polskiego 1A tworzony przez podmiot wykonujący 

działalność leczniczą pn. POW IATOWE CENTRUM ZDROW IA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 59-600 Lwówek Śląski, ul. Gustawa 

M orcinka 7.

W ojewoda Dolnośląski w  związku z wnioskiem z dnia 20.05.2022 r., znak:

ZK.5535.1.2020.PS/157 Z-cy Burmistrza M iasta i Gminy Lwówek Śląski oraz opinią 

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu 

w sprawie uchylenia przedmiotowej decyzji i zamknięcia ww. powszechnego punktu szczepień 

w związku z funkcjonowaniem na terenie Lwówka Śląskiego w dwóch innych lokalizacjach 

populacyjnych punktów szczepień oraz systematycznie spadającą ilością szczepień uznał za



uzasadnione zakończenie prowadzenie tego typu działalności we wskazanej lokalizacji w 

obszarze walki z C0VID-19.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra 

Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od doręczenia lub 

ogłoszenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec Wojewody 

Dolnośląskiego prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Jeśli strona skorzysta z tego prawa, 

decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiego 

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. l l h  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 przedmiotowa decyzja podlega 

natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia i nie wymaga 

uzasadnienia.

Otrzymują:
1. B urm istrz Lwów ka Śląskiego,
2. PO W IA TO W E CEN TR U M  ZD R O W IA  SPÓ ŁK A  Z O G R A N IC ZO N Ą  O D PO W IED ZIA LN O ŚC IĄ  59-600 

L w ów ek Śląski, ul. Gustaw a M orcinka 7;
3. a/a.

Do w iadom ości:
1. M inister Zdrowia

A


