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Starosta Powiatu 

Wójt Gminy 

Burmistrz Miasta/ Gminy i Miasta 

Prezydent Miasta 

 

DECYZJA 

                                                                           
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4  oraz art. 15 zzs 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 2020 r. poz. 374 z późn. zmianami), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

 

polecam 

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa podkarpackiego, w terminie  

od 25 kwietnia do 10 maja 2020 r. w: 

a) wszelkich placówkach wsparcia dziennego, 

b) dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach 

Programu Senior+, 

c)  środowiskowych domach samopomocy, 

d) warsztatach terapii zajęciowej. 

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy odstępuje się od uzasadnienia decyzji. 
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Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem 

Wojewody Podkarpackiego. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do 

wniesienie 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. Skutkiem zrzeczenia się 

odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego.  

Na podstawie art. 15 zzs 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 2020 r. poz. 374 z późn. 

zm.), W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, 

2) postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach karnych, 

4) postępowaniach karnych skarbowych, 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6) postępowaniach administracyjnych, 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

8) kontrolach celno-skarbowych, 

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 

284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 
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