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ZARZĄDZENIE Nr 9/2022 

DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich. 

 

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia  

29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej 

o nazwie Zarząd Lokali Miejskich, w związku z § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 

1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330, 2378 oraz  

z 2022 r. poz. 149) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

wprowadzam do dnia 28 lutego 2022 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali 

Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności 

umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.   

2. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się tylko w przypadku spraw niecierpiących 

zwłoki i koniecznych do obsługi stacjonarnej, po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez 

interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi 

Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta. 

3. Podczas wizyty w ZLM bezwzględnie obowiązuje:  

1) zakrywanie nosa i ust przy pomocy maseczki; 

2) dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek jednorazowych; 

3) zachowanie bezpiecznej odległości między interesantem a pracownikiem ZLM wynoszącej 

przynajmniej 2 m. 

4. Interesant niestosujący się do zapisów ustępu 3 nie zostanie wpuszczony na teren ZLM 

lub jest zobowiązany do jego opuszczenia na polecenie pracownika ZLM, bądź osób 

upoważnionych przez ZLM. 

5. Na wniosek interesanta, w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych, ZLM 

ustala inny termin wizyty. 

 

§ 2. 1. Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie  

na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl, ePUAP, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie  

w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM w następujących lokalizacjach: 

1) ul. Piotrkowska 238 – Rejon Obsługi Najemców „Centrum”; 

2) ul. Limanowskiego 194/196 – Rejon Obsługi Najemców „Północ”; 

3) ul. Paderewskiego 47 – Rejon Obsługi Najemców „Południe”; 

4) ul. Sobolowa 1 – Rejon Obsługi Najemców „Wschód”; 

5) ul. Wapienna 15 – Rejon Obsługi Najemców „Zachód”; 

6) al. T. Kościuszki 47 – Zarząd Lokali Miejskich. 

2. Forma załatwiania spraw, w tym w szczególności sposób umawiania wizyty oraz 

niezbędne dane do kontaktu zamieszczone są na stronie internetowej ZLM oraz wywieszone  

w siedzibie ZLM. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych ZLM zobowiązani są do zorganizowania obsługi 

interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom ZLM. 
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4.  Liczba interesantów obsługiwanych w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie 

może być większa niż jedna osoba. 

5. Na terenie ZLM wraz z umówionym interesantem mogą przebywać osoby trzecie, tylko 

w przypadku, gdy ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy. 

6. Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w ZLM. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom ZLM. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia  

1 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich, 

zmienione zarządzeniem Nr 40/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 grudnia 

2021 r. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

p.o. DYREKTORA 

ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH 
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