
ZARZ.t\DZENIE Nr .2(; 't" NIII/19 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 28 II btopa.Ja. 2019 r. 

w sprawie upowaznienia pracownikow Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, 

Edukacji i KuItury Urz~du Miasta Lodzi do realizacji zadan zwhlzanych 

z uzyskiwaniem odst~pstw od zakazow obowhlzuj~cych w stosunku do roslin, grzybow 

i zwierz~t obj~tych ochron~ gatunkow~ na terenach nieruchomosci stanowi~cych 

wlasnosc Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'}dzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 56 ust. 6 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,2244 i 2340 oraz 

z 2019 r. poz. 1696 i 1815) w zwi'}zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. 0 samorz'}dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Upowazniam nastt;puj'}cych pracownik6w Wydzialu Edukacji w Departamencie 

Pracy, Edukacj i i Kultury U rzt;du Miasta Lodzi: 

1) Berenikt; BARDZK1\ - Dyrektora Wydzialu, 

2) Dorott; GRYTF; - Zastt;pct; Dyrektora Wydzialu, 

3) laroslawa PA WLICKIEGO - Zastt;pct; Dyrektora Wydzialu 

- do realizacji zadan zwi'}zanych z uzyskiwaniem odstt;pstw od zakaz6w obowi'}zuj'}cych 

w stosunku do roslin, grzyb6w i zwierz'}t objt;tych ochron'} gatunkow'} na terenach 

nieruchomosci stanowi'}cych wlasnosc Miasta Lodzi. 

2. Realizacja zadan, 0 kt6rych mowa w Ust. 1, polega na: 

1) wystt;powaniu z wnioskami 0 wydanie zezwolenia na odstt;pstwo od zakaz6w 

obowi'}zuj'}cych w stosunku do roslin, grzyb6w i zwierz'}t objt;tych ochron'} gatunkow'}, 

o kt6rych mowa wart. 56 Ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, 

na terenach nieruchomosci stanowi'}cych wlasnosc Miasta Lodzi; 

2) reprezentowaniu Prezydenta Miasta Lodzi przed organami wlasciwymi do wydania 

zezwolenia na odstt;pstwo od zakaz6w obowi'}zuj'}cych w stosunku do roslin, grzyb6w 

i zwierz'}t objt;tych ochron'1 gatunkow'1 na terenach nieruchomosci stanowi'}cych wlasnosc 

Miasta Lodzi. 



§ 2. Wnioski, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 skladane S'l pod klauzul'l: 

"z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI". 

§ 3. Upowaznienia S'l udzielone pracownikom wymienionym w § 1 ust. 1 na czas 

wykonywania przez nich obowi'lzk6w na powierzonych im stanowiskach. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania, z moc'l od dnia 12 listopada 

2019 r. 


