
Łódź, dn. ……………………………… 

Dane Wnioskodawcy: 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

(w przypadku osoby prywatnej poza danymi osobowymi i adresowymi, PESEL oraz nr dowodu osobistego; 

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oprócz powyższych danych należy załączyć wydruk z CEiDG; 

w przypadku osoby prawnej wydruk z KRS oraz dane osoby uprawnionej do podpisania umowy dzierżawy zgodnie  

z KRS - imię, nazwisko, stanowisko/funkcja) 

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

 

 

Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu parku/zieleńca na cele: 

kulturalno-rozrywkowe, sportowe, plany zdjęciowe, handel, gastronomię, inne* 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

Proszę o wyrażenie zgody na zajęcie poniższego terenu administrowanego przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej. 

 

1. Miejsce (nazwa parku/zieleńca, nr działki i obręb; jeśli nie dotyczy zajęcia całego 

obiektu wskazać, która część, okolica lub charakterystyczne miejsce): 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Termin działań (w przypadku imprez z podaniem zakresu godzinowego): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Powierzchnia terenu planowanego do zajęcia (dotyczy handlu, gastronomii): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



4. Cel: 

………………………………………………..……………………………………………………………..………………………… 

5. Szczegółowy opis planowanych działań (szczegółowy program imprezy): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Planowane wyposażenie (stoły, parasole, scena, itp.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Liczba osób biorących udział w przedsięwzięciu (w przypadku imprez): ……………………… 

8. Osoba odpowiedzialna za kontakt z ZZM (przedstawiciel Wnioskodawcy):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Numer telefonu do kontaktu:  ………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad korzystania 

z terenów należących do ZZM: 

 ochrony istniejącej zieleni przed zniszczeniem; 

 zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób i mienia podczas 

prowadzonych przeze mnie działań;  

 uporządkowania terenu po zakończeniu działań tj. zebrania i wywozu na własny koszt 

śmieci i innych nieczystości; 

 przejęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku 

z prowadzonymi działaniami, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym; 

 przejęcia odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z prowadzonymi działaniami; 

 możliwie maksymalnego ograniczenia uciążliwości i naruszania praw osób trzecich; 

 nie wjeżdżania samochodem na tereny zieleni miejskiej, administrowane przez ZZM, 

bez uzyskania odrębnego zezwolenie na wjazd; 



 w przypadku działań na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest 

uzyskanie i załączenie do składanego wniosku zgody Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; 

 wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie terenu powinien być złożony 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej przynajmniej na 30 dni przed planowanym zajęciem 

parku czy zieleńca; 

 

 

 

……………………………………   …………………………………………… 
              Pieczątka Wnioskodawcy         Czytelny podpis Wnioskodawcy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia działań (w przypadku działalności 

handlowej i gastronomicznej z podanymi obmiarami terenu przewidzianego  

do zajęcia i wyliczeniem jego powierzchni), 

2. W przypadku działalności gospodarczej wypis Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEiDG), 

3. W przypadku osoby prawnej wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


