Fás szárú növények védelme, kivágása
Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az - figyelemmel
az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi
életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja,
valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem
akadályozhatja azok biztonságos működését.
Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek
közvetlen vagy közvetett károsítása.
Amennyiben környezetében olyan fáról szerez tudomást, amely valamilyen módon akadályt
vagy veszélyt jelent az ott élőkre, kiszáradt vagy beteg, jelezze a Közös Hivatal felé.
Illetékbélyeggel ellátott formanyomtatványon leírni szíveskedjen, hogy mi teszi szükségessé a
gallyazást, vagy a kivágását, ismertetni kell a fa helyét, fajtáját, törzsének átmérőjét. Az
ügyintéző a helyszínen megtekinti a fa állapotát, ha helyt ad a kérelemnek, hivatalból
megteszi a szükséges intézkedést, erről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból
történt kivágása esetén
 a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül bejelenti a
kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
 ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.
A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására
kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély
másként nem hárítható el.
Közterületen lévő fás szárú növények kivágását a jegyző engedélyezi !
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:







a kivágás indokát,
az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló
nyilatkozatát,
az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon
belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését,
a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében törzsátmérőjét,
a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója (a továbbiakban együtt: használó)
köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj
tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről, valamint szükség szerinti pótlásáról.
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Külterületen tervezett, fát, fasort, facsoportot, fásítást (együtt: fásítás) érintő fakitermelés
bejelentési kötelezettség alá esik, melyet az illetékes Erdőfelügyeleti Osztályhoz kell
benyújtani, a tervezett fakitermelést megelőzően minimum 30 nappal.
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