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PNIK-I.4131.362.2020

Panic, Panowie

Wojtowie, Burmistrxowie,

Pre/ydenci Miast

Starostowie

wojewodztwa lodzkiego

Szanowni Panstwo,

w zwi^zku ze sprawowanym nadzorem nad dzialalnoscia, organow jednostek samorzq.du

terytorialncgo informujQ, ze stosownie do § 13 ust. 1 rozporza.dzenia Rady Ministrow z dnia

19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeri, nakazow i zakazow w

zwia^zku z wystaj>ieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) do odwolania wykonywanie zadan

przez urza^d administracji publicznej lub jednostke^ organizacyjna, wykonuja^ zadania o

charakterze publicznym, moze podlegac ograniczeniom polegaj^cym na wykonywaniu:

1) wyla^cznie zadan niezb^dnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) okreslonych zadan przez ten urzqd lub jednostke, w sposob wyla^czajajcy bezposrcdnia^

obsluge^ interesantow.

Z dniem 22 kwietnia 2020 r. ma zastosowanie § 13 ust. 2 rozporza^dzenia, ktory

zawiera otwarty katalog zadan niezbednych do zapcwnienia pomoey obywatelom. do ktorych

zalicza sie. w szczegolnosci sprawy z zakresu:

- rcjestracji stanu cywilnego;

- ewidencji ludnosci i dowodow osobistych;

- pomocy spoleczncj;

- swiadczenia ustug komunalnych;

- dzialania urze.dow pracy, w tym wsparcia przedsie^biorcow w zwia^zku z epidemia. wywotana,

zakazeniami wirusem SARS-CoV-2;

- wydawania praw jazdy, dowodow rejestracyjnych i innych dokumcntow komunikacyjnych;

- administracji architektoniczno-budowlanej;

- ochrony srodowiska;
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- korzystania z wod, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Tym samym realizacja wskazanych zadari powinna odbywac siq w sposob

nieprzerwany.

Decy/jt; o rod/aju i formic ewentualnych ograniczen podejmuje kierownik urzedu

administracji publicznej lub kieruja^cy jednostk^ organizacyjna^ wykonuja^ca^ zadania o

charaktcrze publicznym. Nalezy przy tym uwzgl^dnic koniecznosc zapewnicnia

bezpieczeristwa obywateli, zawiadamiaja_c o tych ograniczeniach, w drodze ogloszenia, na

stronie podmiotowej urzt;du lub jednostki, a takze przez wywieszenie ogloszenia w siedzibie

urz^du lub jednostki.

Jcdnoczesnie, maja^c na uwadze obecnq sytuacjq, nalezy podkreslic, ze niezwykle

waznym z punktu widzenia polskiej gospodarki jest takze realizowanie przez kierowane przez

Paristwa jednostki zadari maj^cych wplyw na wszelkie dzialania podejmowane w obszarze

inwestycji publicznych.

Lqczq wyrazy szacunku i powazania

WOJEWODA t.ODZKI

Tobiasz Bochenski


