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Łódź, dn. ……………………………… 

Dane Wnioskodawcy: 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

NIP ….……………………………………….. 

 

Dane osoby uprawnionej  

do podpisania umowy dzierżawy 

(imię, nazwisko, stanowisko/funkcja): 

……………………………….……………………………… 

………………………………………………………………. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

 

 

Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie parku/ zieleńca na prowadzenie robót 

budowlanych  

  

 

Proszę o wyrażenie zgody na zajęcie poniższego terenu administrowanego przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej.  

1. Miejsce (nazwa parku/zieleńca, nr działki, obręb): 

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

2. Termin realizacji robót: ……………………………………………………………………………………………. 

3. Opis planowanych robót: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Powierzchnia terenu planowana do zajęcia : 

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

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

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

6. Numer telefonu do kontaktu: ….……………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad korzystania 

z terenów należących do ZZM: 

 ochrony istniejącej zieleni przed zniszczeniem, zachowania szczególnej ostrożności 

w pobliżu istniejących drzew, prowadzenia robót w sposób ograniczający możliwość 

wystąpienia uszkodzeń trwałych naniesień roślinnych; 

 prowadzenie prac bez przemieszczania wierzchniej próchnicznej warstwy gleby 

w głąb profilu glebowego; 

 zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich poprzez, 

m.in. oznakowanie lub ogrodzenie terenu;  

 przywrócenia (rekultywacji) pierwotnego stanu terenu, w tym chodników i alejek 

oraz założenia trawnika zgodnie z zasadami dobrej praktyki ogrodniczej 

w terminie i zakresie ustalonym w protokole przekazania – przejęcia, sporządzonym 

przed rozpoczęciem robót; 

 Zebrania i wywiezienia z dzierżawionego terenu wszystkich pozostałości  

po prowadzonych pracach: śmieci, ziemi, kamieni, gruzu, zdemontowanych 

elementów infrastruktury, itp.; 

 przejęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku 

z prowadzonymi robotami, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym; 

 przejęcia odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z prowadzeniem robót, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, wobec osób trzecich – osób przebywających na terenie parku; 

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

bez uzyskania odrębnego zezwolenia na wjazd; 
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 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 nas 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. Projekt planowanych robót budowlanych z mapą z zaznaczoną lokalizacją terenu 

wnioskowanego do zajęcia. 

2. Uzgodnienie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku 

parków wpisanych do rejestru zabytków. 

3. Wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej. 

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

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


