
Zmiany dotyczsjce obslugi interesantow w Lodzkim Urz^dzie

Wojewodzkim w Lodzi

Szanowni Pahstwo,

w zwiazku z zagrozeniem zarazenia sie wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami

zachorowaii na COVID-19, kluczowe znaczenie majq szeroko zakrojone dzialania

profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowicdzialncj za

bezpieczeristwo mieszkaiicow. Jednym z najwazniejszych zalecen stuzb epidemiologicznych

jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkati oraz unikanie duzych

zbiorowisk ludzi. Dlatego podjalem decyzje, ze od dnia 16 marca 2020 roku do odwolania

zostaje /a inknifta bezposrcdnia obsluga klientow w Lodzkim Hrz^dzie Wojewod/kim

w I .od/i oraz w punktach w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowic Trybunalskim.

1. Do odwolania Lodzki Urzad Wojewodzki w Lodzi nie przyjmujc klientow

z wytaczeniem sytuacji nadzwyczajnych umowionych wczesniej telcfonicznic lub

mailowo. Wizyty umowione on-line i wezwania do osobistego stawiennictwa w Urzedzie

zostaja anulowane. Do odwolania zawiesza sie obs^ug^ kasowa.

2. Urzednicy nie przerywaja pracy, sprawy zahitwiane sa droga telefonicxna, clektroniczna

lub pocztowq (ponizej urnicszczamy liste telefonow do wydzialow oraz adresy mailowe,

z ktorych nalezy korzystac).

3. Korespondencja przyjmowana jest jedynie droga pocztowq i mailowo.

Telefony do sekretariatow biur i wydzialow:

• Biuro Wojewody ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

tel.: (+48) 42 664-15-16, (+48) 42 664-14-19, fax: (+48) 42 664-15-14

e-mail: GA@lodz.uw.gov.pl

• Biuro Administracji i Logistyki ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

tel.: (+48) 42 664-15-70, (+48) 42 664-13-61, fax: (+48) 42 664-11-12

e-mail: bal@lodz.uvv.uov.pl

• Biuro Kadr, Plac i Budzetu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

tel.: (+48) 42 664-16-02, (+48) 42 664-16-51, fax: (+48) 42 664-11-24

e-mail: kpb@lodz.uw.gov.pl



Wydzial Prawny, Nadzoru i Kontroli ul. Piolrkowskn 104. 00-926 Lodz

tel.: < - * 4 8 ) 42 664-1 3-28. (4-48) 42 664-1 2-82. tax : ( MS) 42 664-1 1-60

e-mail: PNf 'wiod/ .uw.gov .pi

Wydzial Finansuw i Budzetu ul. Piolrkowska 104. 90-926 Lodz

lei.: (MS) 42 664-10-76. ( M8) 42 664-13-38. ( i 4 S ) 4 2 664-16-05, fax: (+48)42664-10-

78

e-mail: I 'N^rlod/.uvv.gov .p!

Wydzial Rolnictwa i Transporlu ul. Piolrkowska 1 04. 90-926 Lodz

tel.: (MS) 42 664-1 1-85. ( M 8 ) 42 664-14-93. lax: ( i 48) 42 664-1 1-44

e-mail: vvntft/llod/.. uvv.gov.pi

Wyd/.ial Gospodarki Pr/cstr/ennej i liudow-nictwa ul. Piolrkowska 104. 90-926 Lodz

tel.: ( i48) 42 664-13-05. ( MS) 42 664-1 1-75. (+48) 42 664-13-51. fax: (+48)42 664-11-

99

e-mail: wgpihfV/Jlodz.uvv.gov.pi

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Tuvvima 28. 90-002 Lodz

tcl. : ( 1 4 8 ) 4 2 664-18-00. ( MS) 42 664-1 8-03. ( i 48) 42 664-1 8-16. fax: (+48)42664-18-

04,42664-18-67

e-mail: GN'V/ilodz.uw.gov.pl

Wydzial Spraw Ohywatclskich i C'ud/oziemcow ul. Piotrkowska 103. 90-425 Lodz

lei.: ( t 4 8 ) 42 664-17-01, lax: ( MS) 42 664-1 7-03

e-mail: SO'Vrlod/.uw.gov .pi

o W sprawach ohywalelskich kontakt le lefonic/_n\t 48) 42 664 17 13;

o W spravvach cud/,o/icmeo\v. w tym /czwolcn na prace, kontakl telefoniczny infolinii

i eall center (MS) 42 664-1 7-97 ora/ ma i l : calIconler't/'loci/.uw.gov.pl;

o Wnioski vv spravvtich /e/\\olen na prace skladane I v l k o za posrednictwem portalu

htff->s:,-/w\w.pr(ic(t.gov.p} luh droga poc/.tovva;

o W sprawach pas/.ptirlovvych:

r Wyd/ial Spraw Ohvwatelskich i Cud/o/iemcow w Lodzi ul. Piotrkowska 103 -

przyjmowanie wnioskow pas/portowych ora/. odbior paszportow jedynic

v\h s/c/cgolnych. po wc/,esniejs/ym umowieniu wizyty pod

numcrcm lelelbnu ( i 48) 42 664-17-2S:

r- Punkt Ohslugi Kl ienta vv Piotrkowie IVybuna l sk im ul. Szkolna 28: zawieszona

obsluga bcv.posrednia. odbior gotowego paszportu jedynie w przypadkach



szczegolnych, po wczesniejszym umowieniu wizyty pod numerem telclbnu

(+48) 44-647-28-44;

V* Punkt Obslugi Klienta w Skierniewicach ul . Jagielloiiska 29: zawieszona

obstuga bezposrcdnia, odbior gotowcgo paszportu jedynic w pr/ypadkach

szczegolnych, po wczesniejszym umowieniu wizyty pod numerem telclbnu

(+48)46-833-27-83;

V- Punkt Obstugi Klienta w Sieradzu zawieszona obshiga bezposrednia, informacja

pod numerem telefonu (+48) 43-827-43-49.

• Wydzial Zdrowia, Kod/iny i Polityki Spolec/ncj ul. Zeromskiego 87, 90-502 Lodz

tel.: (+48) 42 664-20-02. (+48) 42 664-10-54 fax: (+48) 42 664-20-51

infolinia w sprawach koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego: (+48) 42 664-

10-74, (+48)42664-10-73

e-mail: PS@lodz.uw.gov.pl

• Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzifdzania Kryzysowego ul. Piotrkowska 104, 90-926

Lodz

tel.: (+48)42 664-14-17, fax: (+48)42 664-14-43

e-mail: ZK@lodz.uw.gov.pl

• Zespol do Spraw Ochrony Informacji Nicjawnych ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

tel.: (+48) 42 664-12-89. fax: (+48) 42 664-10-49

e-mail: ZN@lodz.uw.gov.pl

• Zespol Audytu Wewn^trzncgo ul. Piotrkowska 104. 90-926 Lodz

tel.: (+48) 42 664-14-04

• Paristwowa Straz Lowiecka ul. Szkolna 28 97-300 Piotrkow Trybunalski

tel.: (+48) 607-456-041. fax: (+48) 44 649-62-23

e-mail: krystian.gruchala(^lodz.uw.gov.pi

• Wojewodzka Inspckcja (icodczyjna i Kartogratlczna ul. Tuwima 28 90-002 Lodz

tel.: (+48) 42 664-18-66. fax: (+48)42664-18-67 ; e-mail: lwingik@lodz.uw.gov.pl

Korespondencja mailowa. telefoniczna lub Hstowna b9dzie w najblizsxym c/asie

najbezpieczniejsz^ formq kontaktu /. pracownikami Ur/edu.

Przepraszamy za niedogodno£ci i liczymy na Paristwa zruzumienie. Zadbajmy wspolnie

o zdrowie swoje i naszych bliskich.



() wszelkich yjiiinnaeh h^d/icmv inlormo\\ac /,;i posrednictwem naszej strony

inli ' rnetoucj www.Iodzkie.L'it

Od dnia 16 marca 2020 roku w •hod/kirn IJrzedzic Wojewodzkim w Lodzi

hcdzie czynnc tylko jcdno wcjscic — od Placu Koniuny Paryskicj 5.

W sytuacjach nadz\vyczajnvch kl icnci Hrzedu hcd^ przyjmowani w tej

lokalizacji, w pokoju nr 026 (parter, budynek K).

l) \r ( i cne ra ln \o Ur/.cdu Wojcvsotl/kiego v\ ,od/i

Mirosla\i


