ZARZ1\DZENIE Nr~gg2 NIIII20
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia ~l sierpnia 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'}dzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi'}zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'}dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 21 ust. 5
rozporz'}dzenia Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych
ograniczen, nakaz6w i zakaz6w w zwi'}zku z wyst'}pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. W zwi'}Zku z ogloszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wprowadzam do odwolania ograniczenia w wykonywaniu przez Urz'}d Miasta Lodzi, zwany
dalej "UML", zadan 0 charakterze publicznym polegaj'}ce na koniecznosci um6wienia przez
interesanta terminu spotkania w UML, z zastrzezeniem § 2.
2. Koniecznose um6wienia wizyty, 0 kt6rej mowa w ust. 1 nie dotyczy rejestracji
zgon6w oraz sporz'}dzania akt6w zgon6w.
3. Kierownicy kom6rek organizacyjnych UML mog'} odst'}pie od koniecznosci
um6wienia przez interesanta terminu spotkania w UML, 0 ile zorganizuj,} obslugy
interesant6w w spos6b, 0 kt6rym mowa w § 4.
§ 2. 1. W szelkie dokumenty i wnioski kierowane do UML, mozna r6wniez skladae
elektronicznie, za posrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach
ustawionych przy wejsciach do budynk6w UML w nastypuj'}cych lokalizacjach:
1) ul. Piotrkowska 110;
2) ul. Zachodnia 47;
3) al. Pilsudskiego 100;
4) al. Politechniki 32;
5) ul. Krzemieniecka 2b;
6) ul. Smugowa 26a i 30/32;
7) ul. Sienkiewicza 5;
8) ul. Wierzbowa 49.
2. Pracownicy UML realizuj,} niezbydne kontakty z interesantami UML: telefonicznie,
elektronicznie lub za posrednictwem poczty.
§ 3. Forma zalatwiania spraw, w tym w szczeg61nosci spos6b umawiania wizyty oraz
niezbydne dane do kontaktu zamieszczone s'} na stronie intemetowej UML. Informacji
udzielaj'} r6wniez pracownicy Call Center w Wydziale Zarz'}dzania Kontaktami
z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w UML od
poniedzialku do pi'}tku w godzinach od 8.00 do 17.00 pod numerem telefonu (42) 638-44-44.
§ 4. 1. Kierownicy kom6rek organizacyjnych UML zobowi'}zani s'} do zorganizowania
obslugi interesant6w w spos6b zapewniaj'}cy bezpieczenstwo interesantom i pracownikom
UML.
2. Dopuszczalna liczba interesant6w przebywajqcych, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu UML nie moze bye wiyksza niz 1 osoba na jedno stanowisko obslugi,

z wyl,!czeniem osob realizuj,!cych zadania w zakresie obslugi interesantow, z zastrzezeniem
ust. 3.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si~ do:
1) dziecka do ukonczenia 13. roku zycia;
2) osoby z orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci, osoby z orzeczeniem 0 stopniu
niepelnosprawnosci, osoby z orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego lub osoby,
ktora ze wzgl~du na stan zdrowia nie moze poruszae si~ samodzielnie;
3) osoby 0 ograniczonej mozliwosci prowadzenia wlasnych spraw w urz~dzie;
4) osoby wymagaj,!cej pomocy tlumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikaj,!cych z odr~bnych przepisow.
4. Kierownicy komorek organizacyjnych UML zobowi,!zani S,! do niezwlocznego
przekazywania do Biura Organizacji Urz~du w Departamencie Organizacji Urz~du i Obslugi
Mieszkancow UML zaktualizowanych infonnacji, 0 ktorych mowa w § 3, przed planowan,!
zmian,!.
§ 5. Trese zarz,!dzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na stronie
podmiotowej UML w Biuletynie Informacji Publicznej, a takze przez wywieszenie ogloszenia
w siedzibie UML.
§ 6. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lodzi.
§ 7. Traci moc zarz,!dzenie Nr 4422NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 czerwca
2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadan przez Urz'!d Miasta Lodzi.
§ 8. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc,! od dnia 8 sierpnia 2020 r.

