
Zarządzenie nr 96/3/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie  ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin poprzez
wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ), § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia  2018  r.  w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t.Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r. z późn. zm.)  zarządzam, co
następuje:

§ 1

W okresie od 23 marca 2020 r. do odwołania - ograniczam wykonywanie zadań
przez  Urząd  Miasta  Lublin  poprzez  wyłączenie  bezpośredniej  obsługi  klientów
– z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy spraw:
1) sporządzenia aktu zgonu;
2) zgłoszenia urodzenia dziecka;
3) wydania dowodu osobistego.

2. Sporządzenie aktu zgonu będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy
ul.  Leszczyńskiego  20  w  pokoju  nr  205  (II  piętro)  od  poniedziałku  do  piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00.

3. Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ul. Leszczyńskiego 20 w pokoju nr 104 (I piętro) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. Wydanie dowodu osobistego będzie realizowane wyłącznie w Wydziale  Spraw
Administracyjnych  przy  ul.  Leszczyńskiego  20  w  pokoju  nr  5  (parter)  od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 3

1. Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Miasta Lublin, należy składać:
1) w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

a) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta
Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
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(ePUAP), a w przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu poprzez
elektroniczną skrzynkę  podawczą PWPW  -  jeśli  osoba posiada konto  na
platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,

b) za pośrednictwem operatora pocztowego - jeśli osoba nie posiada konta na
platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

2) w  przypadku,  gdy  nie  jest  wymagany  podpis  -  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na adres bom@lublin.eu.

2. W  sprawach  niecierpiących  zwłoki  dokumenty,  o  których  mowa w §  3  ust.  1,
można pozostawić w pojemnikach umieszczonych w następujących lokalizacjach
Urzędu Miasta Lublin:
1) ul. Wieniawska 14;
2) ul. Filaretów 44;
3) ul. Franciszka Kleeberga 12A;
4) ul. Szaserów 13-15;
5) ul. Leszczyńskiego 20;
6) ul. Magnoliowa 2 (w zakresie  spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności);
7) ul. Czechowska 19A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji);
8) pl. Litewski 1 (w zakresie spraw Biura Zamówień Publicznych);
9) ul. Peowiaków 13 (w zakresie Wydziału Spraw Mieszkaniowych).

§ 4

Obsługa  informacyjna  klientów w zakresie  spraw należących  do  właściwości
Urzędu Miasta Lublin będzie realizowana telefonicznie pod numerem 81 466 1000 albo
za pośrednictwem poczty elektronicznej: bom@lublin.eu.

§ 5

Dokonywanie płatności może  być realizowane poprzez bankowość elektroniczną,
platformę informacyjno-płatniczą Gminy Lublin plip.lublin.eu  lub placówkę bankową. 

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lublin.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 75/3/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 marca
2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin poprzez
wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk
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Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

Zarządzenie nr 96/3/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi

interesantów

Numer dokumentu Mdok: 40619/03/2020 Strona 3 z 3


