
ZARZi\DZENIE Nr 31 itA NIIII20 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 


z dnia 3A marca 2020 r. 


w sprawie ograniczenia wykonywania zadan przez Urz~d Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorldZie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) w zwi,!zku z art. 92 st. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzifdzie powiatowym (Dz. U. z 2 19 r. 
poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 10 rozporzifdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2 20 r. 
w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 
522 i 531) 

zarz~dzam, co nastt;puje: 

I 
§ 1. 1. W zwi'fZku z ogloszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu ePit emii 

vvykonywanie zadan przez Urzifd Miasta Lodzi, zwany dalej "Urzydem", po lega 
do odwolania ograniczeniu polegajifcemu na wykonywaniu zadan przez Urzifd w s os6b 
wylifCZa:jqcy bezposredniq obslugy interesant6w. 

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzydu nalezy skladac elektroni znie, 
za posrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejs iach 
do Urzydu w nastypujifcych 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. 1. Ograniczenie, 0 kt6rym mowa w § 1 me rna zastosowania do bie· ifcej 
rejestracji zgon6w oraz sporzifdzania akt6w zgonu. 

2. Zadania okreslone w ust. 1 Sif realizowane przez pracownik6w Urzydu tanu 
Cywilnego w lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 3. 

§ 3. Z zastrzezeniem § 2, pracownicy Urzydu rea1izujif niezbydne kontakty 
z interesantami Urzydll telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, po rzez 
nllmery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczone na stronie podmio wej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu. I 

§ 4. Wykonanie zarzifdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarzifdzenie Nr 3499NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 arc a 
2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadan przez Urzifd Miasta Lodzi , zmie ione 
zarzifdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi Nr 3600/VIIII20 z dnia 18 marca 20 0 r. 
i Nr 3605/VIIII20 z dnia 19 marca 2020 r. 



§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 


