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Łódź, dn. ……………………………… 

Dane Wnioskodawcy: 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd samochodu do parku/zieleńca 

 

Proszę o wyrażenie zgody na wjazd samochodu na teren parku/zieleńca administrowanego 

przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  

 

1. Miejsce (nazwa parku/ zieleniec, miejsce dojazdu na terenie obiektu): 

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

2. Czas (wnioskowany okres obowiązywania zezwolenia): 

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

3. Cel: ………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

4. Ilość samochodów: ….…………………………………………………………………..…………………………….. 

5. Numery rejestracyjne samochodów z podaniem marki, rodzaju samochodu (osobowy, 

ciężarowy - dopuszczalny ciężar całkowity ): 

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

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

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

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

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

6. Osoba odpowiedzialna za kontakt z ZZM (ze strony Wnioskodawcy): 

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

7. Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………………………… 
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Pouczenie:  

 wjazdy na tereny zieleni miejskiej mogą się odbywać na podstawie oddzielnych 

zezwoleń wydawanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej na podstawie § 2 pkt 5 

Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie Miasta Łodzi, 

wprowadzonego w życie uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVII/297/11 z dnia 7 lipca 

2011r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIV/1363/13 z dnia 12 

czerwca 2013r;  

 wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł, zgodnie 

z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c oraz art. 4, część III, ust. 44, pkt 2 załącznika do ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 

z późn. zm.) Opłatę skarbową należy wpłacić na konto nr  08 1560 0013 2025 0305 

5133 0016 Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź. Odbiór 

zezwolenia nastąpi po przedłożeniu dowodu wpłaty opłaty skarbowej na w/w konto; 

  jedno zezwolenie dotyczy jednego samochodu; 

 zezwolenie wydawane jest na podstawie wypełnionego wniosku, który należy 

złożyć do Zarządu Zieleni Miejskiej przynajmniej na 30 dni przed planowanym 

wjazdem do parku; 

 poruszanie się pojazdem może odbywać się jedynie po trasach zaznaczonych 

na mapie załączonej do zezwolenia; poruszanie się po alejkach o nawierzchni 

gruntowej czy żwirkowo-glinkowej nie może odbywać się gdy są nasiąknięte wodą 

i podczas opadów deszczu. 

 należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość pojazdów wjeżdżających 

na teren parku czy zieleńca.  

 

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

 

 

Załączniki: 

1. Mapa z zaznaczonym miejscem docelowym i drogami dojazdowymi (proponowanymi 

przez Wnioskodawcę). 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 


