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l{a podstawig art, 11h ust, t i 4 ustarvy z dnia 2 marca Z*Z# r. o szczególny*h
rozwiązaniaeh związanych z zapobiegani§ffi, przeciwdziałaniem i zwaiezanienł {SV[F-1?,
innycŁl chorób za}eaźnyeh 0ra3 wywołanycli nirni sytuaeji kryzysowyeh {ti" Du.l..'. z ż§?a r. p0?"
L84? z późra" zm,J, w związku u art" 1S4 ustawy z dnia 3.4 egerlvca 1"96S r, - K*deks
po§tępowania administracyinego i$z. U. e 20Z$ r. pCIż. 356. z póŹn, zm.J w eeiu zap*biegania
rozprucstrzenianiu się chnroby z*}łaźnej COV!}-19 wyrvołanej rłinus*m §ńR§-{oY-ż
p*leeam
Bróitc m, Burrnistrrom, Freuyd*nto m Mia st,

§tff rCI§tom Pęgrłiatórłr
rroi ewódzfrrya złchcdniopomorekiego

[w5 rozdzielnika}

garłłiesićw tenrninię od ż4 paźdui*rnika źOZs r, do gdrano*anian na terenie woi*wództrłn

gaehcdniopomorskiego dxiałalnośćtv:
tr} pla*ówk**h rrspareia duignn€go,

ż} dziennyrh dornach i klubach sęniora, rx tyn* działaiącyeh w rarnaeh Frogramm
,,§€llist,+",

3} środowiskowych dom*eh §arrłopomo{y,
4} rnrarsztata§h t€rapii zaięciowcj"
Zge,dnic u al-*. X.l,h H§t. 3, §§fgwy § szrzłgÓ{nycłł roewiązaniach zwiąaanyck
z złprbieg$niełn, praełiwdeiałanięmi zwglczanięm taV!§-19, innych charńb zak*źnyłhoraz
wywałanych nimi syfracji kryzysawyłh, woiewoda może wydawać pol*c*nia ob*wiązująee
wsuystkie orsany administraeji rządcłvej działaiąfg w wajetłództwie, państwow* os*by
praw§ć, 0r§3l1y s*morządu teryt*rialn€sfl, §art§rządowe o,scby prawne orau §arrlcrząd*w*
jedncstki organizaeyjne niepcsiadaiąee osobotv*ści prawrtej w zr.viązku z preeci*idział*nięm
CSVID-19" Natomia*t zgodnie e art. tlh ust, 4 przywołan*! ustawy polecenia są wydawane
rłl drodzę decyuji administraeyinej" Połegęnię nie wymaga uzas*dnienia,

P*cyzi* podlega rratychmia §ts\ilsrn

n wyko

naniu,

P*uczenię:
przysługrłje
§trnnie pr§wo rłrniesienia ndwałania" 0dwcłanie wnosi
Sd niniejszej decyzji
xię lv terminie 14 dni CId dnia otrzymarłia decyzji do Ministra Rodziny i Palityki §p*łecrnej
u a p*śred n iefiryern \ffoiew*dy Zaehsd n i opo rn crski egc.
3łcłodniopomorski Urrąd Wojewódzki w Szcaęcinfe
Wydełał Zdrowi* i Paliryłłf §pełełz*łj
Wały Chrobregg 4,70-§02 Szczęcin
tęt.91 43 83 Z43
l,/ww.sz,r aęci
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Zgodnie z arł, t27a Kodeksu ps§tępowania adrninistracyinego w trakcie biegu terrninu do
rłrrłiedęnia gdw§łania §trona może zrzec się prałva do wniesienia odrryołania wobec orsanu,
który wydał deeyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznei oświadczenia
a zrżęcżeniul się prawa do wniesienia odwołania pmez astatnią ue §tr§§ postęponł,ania
deeyzja §tai€ §ię o§tateczna i pra,womocna.
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Dourład§rłpści:
1. Minister Rodzinyi P§lityki §połerznej
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

