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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, 29 kwietnia 2022 r.

WI-I.7820.6.10.2022.MP

DECYZJA NR  8/2022

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 ze zm.),

wyrażam zgodę

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na odstąpienie od stosowania przepisów, o których 
mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, w części dotyczącej przepisów: ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz aktów 
planistycznych, o których mowa w tej ustawie, na realizację adaptacji pomieszczeń Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 
do projektowania i budowy na działce nr ewidencyjny 2527/10 położonej w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Szpitalna 37, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na realizację zadań inwestycyjnych budowlanych w 2022 roku pn.: 1. „Modernizacja budynku 
tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla 
gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci zakażeni COVID-19 
– w związku z Covid 19”; 2. „Rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizacje 
sal „intensywnego nadzoru” - w związku z Covid 19”; 3. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport 
chorych - w związku z Covid 19” oraz środków w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu 
oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego”.

                                                            Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2022 r. do Wojewody Mazowieckiego wpłynął wniosek Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, na odstąpienie od stosowania przepisów, o których mowa w art. 46c ust. 3 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
w części dotyczącej przepisów: ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz aktów planistycznych, o których mowa 
w tej ustawie, na realizację adaptacji pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku 
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 do projektowania i budowy na działce 
nr ewidencyjny 2527/10 położonej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, w związku 
z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań 
inwestycyjnych budowlanych w 2022 roku pn.: 1. „Modernizacja budynku tlenowni wraz 
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z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów 
medycznych w oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci zakażeni COVID-19 – 
w związku z Covid 19”; 2. „Rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizacje sal 
„intensywnego nadzoru” - w związku z Covid 19”; 3. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport 
chorych - w związku z Covid 19” oraz środków w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu 
oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego”.

Zgodnie z art. 46c ust. 3 ww. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, wojewoda ma prawo do wyrażenia zgody, na niestosowanie, w okresie trwania 
stanu epidemii, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą albo inne podmioty w związku 
z realizacją zadań objętych obowiązkiem albo poleceniem wydanym na podstawie art. 10d albo 
art. 11h 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. 1842 ze zm.) do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, przepisów 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 741 ze zm.) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie; ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 
ze zm.) w związku z przeciwdziałaniem epidemii, a w przypadku konieczności poszerzenia bazy 
do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Powyższe inwestycje dotyczą oddziałów: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Szpitalnego Oddział Ratunkowy, 
które były, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, dedykowane dla pacjentów 
z podejrzeniem i zakażeniem COVID-19. W chwili obecnej brak redundancji pomiędzy 
zbiornikami tlenu, która wpływa na prawidłowy przepływ tlenu. Obecne pomieszczenie tlenowni 
ma niewystarczającą przepustowość tzn. mała średnica instalacji dla przepływu zwiększonej ilości 
tlenu niezbędnej do leczenia pacjentów COVID-19. Realizacje powyższej inwestycji poprawi 
proces dostarczania tlenu do wyżej wymienionych oddziałów, co bezpośrednio wpłynie na terapię 
leczenia pacjentów z COVID-19 oraz zwiększy ilość gniazd tlenowych na oddziałach. Sala 
intensywnego nadzoru obejmuje trzy stanowiska na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W okresie 
pandemii COVID-19 w w/w oddziale liczba chorych wymagających tlenoterapii 
wysokoprzepływowej oraz ciągłego monitorowania wynosiła między 6 a 10 osób. Wykonanie 
zaplanowanej inwestycji znacznie poprawi możliwości sprawowania opieki nad pacjentami 
z zakażeniem COVID-19. Realizacja inwestycji dotycząca Szpitalnego Oddział Ratunkowy, który 
przyjmował pacjentów z zakażeniem COVID-19, co skutkowała znacznym utrudnieniem transportu 
pacjentów z COVID-19 w obszarze SOR. Po wykonanej inwestycji zdecydowanie usprawni 
transport chorych z COVID-19, co poprawi bezpieczeństwo chorych hospitalizowanych w SPZOZ 
w Mińsku Mazowieckim z powodu zakażenia COVID-19. Usprawnione zostaną także drogi 
transportu pacjentów zakażonych oraz niezakażonych. Odstąpienie od w/w przepisów znacznie 
przyśpieszy realizację powyższych inwestycji budowlanych w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

W przedmiotowej sprawie ustalono, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym 
zaangażowanym w walkę z wirusem SARS-CoV-2, a wskazane przedsięwzięcie budowlane 
jest realizowane w związku z przeciwdziałaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, jako podmiot 
leczniczy realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, należy uznać, że wskazane we wniosku przedsięwzięcie budowlane 
będzie realizowane w związku z przeciwdziałaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem 
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SARS-CoV-2, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Z uwagi na powyższe, należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa, od niniejszej decyzji służy stronom 
odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna.

WOJEWODA MAZOWIECKI

        Konstanty Radziwiłł
  /podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (ePUAP)
2. aa
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