
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ^ w rz e śn ia  2021 r.

BZ-RM .6310.429.2021 ,MB(2)

DECYZJA 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia^O września 2021 r.

Na podstawie art. 11 h ust. 5 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. z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 

981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192):

uchylam:

z dniem września 2021 r. polecenie Wojewody Dolnośląskiego BZ-RM .6310.169.2020.MB(4) 

z dnia 24 kwietnia 2020 r., wydane Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu

im. Jana-Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu dotyczące utworzenia oddziału buforowego 

przeznaczanego do przeciwdziałania oraz leczenia w przypadku braku możliwości przekazania 

pacjenta do szpitala jednoimiennego COVID-19.

PO U C ZE N IE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania.. Odwołanie wnosi się 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody 

Dolnośląskiego.

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

(DZ.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, któiy wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołana jest niedopuszczalne.



Zgodnie z art.l lh  ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 

1162, 1163, 1192) wydane polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 

doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia

Otrzymują:
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana-M ikulicza Radeckiego we W rocławiu
2. a/a

Sporządziła: M onika Bogacz, tel. 71 340 60 10, e-mail: m .bogacz@ duw.pl.

mailto:m.bogacz@duw.pl

