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Diósd Város Önkormányzatának
Jegyzője
Cím: 2049 Diósd, Szent István tér 1
Hivatali kapu KRID: 604321736
Telefon: +23545550

Fakivágási engedélykérelem nem közterületen történő fakivágásra,
gallyazásra
Beküldő viselt neve

Beküldő születési neve

Beküldő anyjának születési neve

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

Beküldő levelezési címe

Meghatalmazott? Igen - Nem
Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi? Igen - Nem
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Beküldő email címe: ____________________
Telefonszáma: ________________________
Előzmény információ
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj (ideértve az esetleges szakhatósági eljárások illetékét/díját
is) előzetes fizetése történt-e?
igen - nem

ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS a nem közterületen található fás szárú
növényekre (fák, cserjék) kivágására
Beadvány jellege: engedélykérelem - bejelentés
I. Kérelem
A Diósd Város Önkormányzatának a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól alapján
fakivágási engedélykérelemmel fordulok Diósd Város Önkormányzatának jegyzőjéhez.
II. Kérelmező
Kérelmező jellege: Magánszemély – egyéni vállalkozó – vállalkozás – egyéb: __________________
1. Kérelmező neve

2. Kérelmező címe

3. Kérelmező levelezési címe

III. Tervezett kivágás
Oka:

Tervezett kivágás időpontja: _________________________
Érintett ingatlan címe:
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Érintett ingatlan helyrajzi száma:

Az érintett fás szárú növény(ek) pontos elhelyezkedésének szöveges leírása (rajzos ábrázolása
beküldéskor csatolandó!)
Fás szárú növény(ek)
1 . Növény
A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám: _________________
Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban) cm: _________

IV. A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelettel összhangban a nem
telepíthető inváziós fajú fás szárú növények listája:
Magyar név
fehér akác
amerikai kőris
mirigyes kőris
cserjés gyalogakác
kései meggy
zöld juhar
1 . Növény
A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám: _________________
Tervezett pótlás időpontja: _______________

Tudományos név
Robinia pseudoacacia
Fraximus pennsylvanica
Ailanthus altissima
Amorpha fruticosa
Padus serotina
Acer negundo
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Leírása, ha nem lehet az ingatlanon pótolni a növényt:

V. Kérelem
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a telken belül nem, vagy csak részben
teljesíthető, akkor telken el nem telepíthető fás szárú növények pótlásáról pénzbeli megváltással kell
gondoskodni.

Helyiség, dátum: _________________
_______________
Kérelmező aláírása

