
                   Warszawa, 16 października 2020 r.
     

WPS-I.9421.100.2020

DECYZJA 

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 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 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), 

polecam

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Starostom, Wójtom, Burmistrzom, 

Prezydentom Miast w Województwie Mazowieckim

  (według rozdzielnika)

czasowo zawiesić działalność od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, w:

1. środowiskowych domach samopomocy, 

2. dziennych domach i klubach seniora,

3. klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4. centrach integracji społecznej,

5. klubach integracji społecznej,

6. warsztatach terapii zajęciowej. 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2020 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej: „k.p.a.”, art. 127a k.p.a. i art. 129 § 
1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 
pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w terminie 14 dni od 
doręczenia lub ogłoszenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się 

WOJEWODA MAZOWIECKI
 



wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,  prawa do wniesienia odwołania od 
tej decyzji. 
Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej 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. 11h 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 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 
doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

Otrzymują:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
2. Pan Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego,
3. Pan Mirosław Walicki 

Starosta Powiatu Garwolińskiego,
4. Pan Sylwester Sokolnicki 

Starosta Legionowski,
5. Pan Zbigniew Deptuła

Starosta Makowski,
6. Pan Krzysztof Szczegielniak

 Starosta Otwocki,
7. Pan Krzysztof Bieńkowski

Starosta Przasnyski,
8. Pan Waldemar Trelka 

Starosta Radomski,
9. Pan Włodzimierz Górlicki

Starosta Szydłowiecki,
10. Pan  Andrzej Sitnik 

Prezydent Miasta Siedlce,
11. Pan Rafał Trzaskowski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 
12. a/a
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