
ZARZt\DZENIE Nr 84~'l-/VIII/21 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia :;0 wrzesnia 2021 r. 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadaii przez U rz~d Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. 
poz. 1038) oraz § 21 ust. 5 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiqzku z wystqpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 861,879,905,957, 1013,1054, 1116,1125, 1145,1262, 1583 i 1754) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. W zwiqzku z ogloszeniem na obszarze Rzeczypospo1itej Polskiej stanu epidemii 
wprowadzam do dnia 31 paidziemika 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Urzqd 
Miasta Lodzi , zwany dalej UML, zadan 0 charakterze publicznym polegajqce na koniecznosci 
umowienia przez interesanta terminu spotkania w UML, z zastrzezeniem § 2. 

2. Koniecznos6 umowienia wizyty, 0 ktorej mowa w ust. 1 nie dotyczy rejestracji 
zgonow, sporz~dzania akt6w zgon6w oraz skladania dokument6w: 
1) w punktach kancelaryjnych UML zlokalizowanych przy: 

a) ul. Piotrkowskiej 104, 
b) ul. Piotrkowskiej 110, 
c) ul. Piotrkowskiej 153, 
d) al. Politechniki 32, 
e) al. Pilsudskiego 100, 
f) ul. Krzemienieckiej 2B, 
g) ul. Zachodniej 47, 
h) ul. Sienkiewicza 5; 

2) w punktach podawczych zlokalizowanych przy: 
a) ul. Smugowej 26a i 30/32 - dotyczy spraw realizowanych przez Wydzial Spraw 

Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi 
Mieszkanc6w UML, 

b) ul. Wierzbowej 49 - dotyczy spraw realizowanych przez Biuro Egzekucji 
Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finans6w Publicznych UML. 
3. Dokumenty kierowane do UML mozna r6wniez sklada6 elektronicznie oraz 

za posrednictwem poczty. 

§ 2. Kierownicy kom6rek organizacyjnych UML mogq odstqpi6 od koniecznosci 
umowienia przez interesanta terminu spotkania w UML, 0 ile zorganizujq obslugy 
interesantow w sposob zapewniajqcy bezpieczenstwo interesantom i pracownikom UML. 

§ 3. 1. Forma zalatwiania spraw, w tym w szczegolnosci sposob umawiania wizyty oraz 
niezbydne dane do kontaktu zamieszczone Sq na stronie internetowej UML 
https:/luml.lodz.pl/kontakt/urzad-miasta-lodzi/obsluga-mieszkancow-w-uml-w-czasie
epidemii/. Informacji udzielajq rowniez pracownicy Call Center w Wydziale Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Depariamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w 
UML w godzinach pracy UML, w poniedzialki , srody, czwartki i piqtki w godzinach 



od 8.00 do 16.00 oraz we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerem te1efonu 
(42) 638-44-44. 

2. Kierowniey kom6rek organizaeyjnyeh UML zobowi'!-zani s,!- do niezwloeznego 
przekazywania do Biura Organizaeji Urzydu w Departameneie Organizaeji Urzydu i Obslugi 
Mieszkaile6w UML zaktualizowanyeh informacji zamieszezonyeh na stronie intemetowej , 
o kt6rej mow a w ust. 1, przed planowan,!- zmiaJ1,!-. 

§ 4. Trese zarz,!-dzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszezenie w Biuletynie 
Informacji Publieznej UML, a takZe przez wywieszenie ogloszenia w siedzibie UML. 

§ 5. Wykonanie zarz,!-dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lodzi. 

§ 6 . Traci moe zarz'!-dzenie Nr 8242/VIII /21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 wrzeSnia 
2021 r. w sprawie ograniezenia wykonywania zadail przez Urz'!-d Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz,!-dzenie wehodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2021 r. 


