
ZARZl\DZENIE Nr43B8NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia A8 CIlJ!Y"~ 2020 r. 

w sprawie upowaznienia pracownikow Centrum Uslug Wspolnych do wystawiania 
upomnien dotycz~cych oplat dodatkowych z tytulu parkowania pojazdow w Strefie 

Platnego Parkowania w Lodzi bez uiszczenia oplaty oraz innych upomnien 
z zagrozeniem wszcz~cia egzekucji w razie nieuregulowania naleznosci. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorz'}-dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 19 ust. 5 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), art. 15 § 1 
i art. 17b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1495, 1501, 1553, 1579, 1665, 1798, 1901 i 2070) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ l. Upowazniam Agaty Kr6l, Dyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych oraz na jej 
wniosek nizej wymienionych pracownik6w Centrum U slug W sp6lnych: 
1) Sylwiy Gortat, Zastypcy Dyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych - G16wnego Ksiygowego 

CUW, 
2) Katarzyny Morawsk'}-, Zastypcy Dyrektora Centrum U slug W sp6lnych - G16wnego 

Ksiygowego ZDiT, 
3) Agnieszky Owczarek, Naczelnika Wydzialu Ekonomicznego 
- do wystawiania w moim imieniu upomnien dotycz'}-cych oplat dodatkowych z tytulu 
parkowania pojazd6w w Strefie Platnego Parkowania w Lodzi bez uiszczenia oplaty oraz 
upomnien z zagrozeniem wszczycia egzekucji w razie nieuregulowania naleznosci, do kt6rych 
maj'}- zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym 
wadministracji. 

§ 2. Upowaznieni pracownicy podpisuj'}- upomnlenla pod klauzul'}-
"z up. PREZYDENT A MIAST A LODZI". 

§ 3. Upowaznienia udzielone s'}- pracownikom wymienionym w § 1 na czas 
wykonywania przez nich obowi'}-zk6w na powierzonych stanowiskach. 

§ 4. Traci moc zarz'}-dzenie Nr 8723NIIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 czerwca 
2018 r. w sprawie upowaznienia pracownik6w Centrum Uslug Wsp6lnych do wystawiania 
upomnien dotycz'}-cych oplat dodatkowych z tytulu parkowania pojazd6w w Strefie Platnego 
Parkowania w Lodzi bez uiszczenia oplaty oraz innych upomnien z zagrozeniem Wszczycia 
egzekucji w razie nieuregulowania naleznosci, zmienione zarz'}-dzeniem Nr 91911VIIIl8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

§ 5. Zarz'}-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc'}- od dnia 1 czerwca 2020 r. 


