
ZARZ1\DZENIE Nr 3Z5Z NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~1 kwietnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 13 ust. 3 rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 19 kwietnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwi'lzku 
z wyst'lPieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. W zwi'lzku z ogloszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
wykonywanie przez Urz'ld Miasta Lodzi, zwany dalej "Urzydem", zadan polegaj'lcych 
na bezposredniej obsludze interesantow podlega do odwolania ograniczeniu wy1'lcznie 
do zadan niezbydnych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.: 
1) rejestracji stanu cywilnego; 
2) ewidencji ludnosci i dowodow osobistych; 
3) pomocy spolecznej; 
4) swiadczenia uslug komunalnych; 
5) dzialania urzydu pracy, w tym wsparcia przedsiybiorcow w zwi'lzku z epidemi'l wywolan'l 

zakazeniami wirusem SARS-Co V -2; 
6) wydawania praw jazdy, dowodow rejestracyjnych innych dokumentow 

komunikacyjnych; 
7) administracji architektoniczno-budowlanej; 
8) ochrony srodowiska; 
9) korzystania z wod, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310,284 i 695). 
2. Bezposrednia obsluga interesantow odbywa siy po uprzednim umowieniu przez 

interesanta terminu spotkania w siedzibie Urzydu. 

§ 2. 1. W sprawach innych niz wymienione w § 1 ust. 1 wszelkie dokumenty i wnioski 
do Urzydu, nalezy skladac elektronicznie, za posrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie 
w pojemnikach ustawionych przy wejsciach do Urzydu w nastypuj'lcych lokalizacjach: 
1) ul. Piotrkowska 110; 
2) ul. Zachodnia 47; 
3) al. Pilsudskiego 100; 
4) ul. Smugowa 26a i 30/32; 
5) ul. Sienkiewicza 5; 
6) ul. Wierzbowa 49. 

2. W sprawach innych niz wymienione w § 1 ust. 1, pracownicy Urzydu realizuj'l 
niezbydne kontakty z interesantami Urzydu telefonicznie lub za posrednictwem poczty 
elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umleszczone 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu. 



3. W sprawaeh innyeh niz wymienione w § 1 ust. 1, bezposrednia obsluga interesanta 
jest realizowanajezeli wymagaj,! tego odrybne przepisy. 

§ 3. Trese zarz,!dzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszezenie na stronie 
podmiotowej Urzydu w Biuletynie Informaeji Publieznej , a takZe przez wywieszenie 
ogloszenia w siedzibie Urzydu. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Traei moe zarz,!dzenie Nr 3711NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 marea 
2020 r. w sprawie ograniezenia wykonywania zadan przez Urz'!d Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz,!dzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 

"' .... ,~~_PREZ~~~ 
Hanna ZDANOWSKA 


