اقرارنامه
اینجانب. .............................مالک/پیمانکار/مستاجر یا ذی نفع (دالیل مالکیت اعم از وکالت کاری ،وکالت دعاوی و...ضمیمه پرونده حاضر می باشد) ملک واقع در
 ...................................................................که قصد اخذ پروانه جهت تجدید بنا /احداث بنای مذکور را دارم گواهی و اقرار می نمایم قواعد و مقررات مربوط به حفظ درختان و
فضای سبز را مطابق با مفاد آئین نامه قانون "اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 95شورای انقالب" مصوب  88/9/31مجمع تشخیص مصلحت
نظام را که بخشی از آن ذیل این برگه چاپ شده به اینجانب یادآوری و تفهیم گردیده است و متعهد می گردم با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری از درختان و فضای سبز مقابل
ملک  ،کلیه ضوابط شهرسازی اعم از اجرای مناسب کنسول مجاز ،تعبیه حتی االمکان یک درب پارکینگ در فضای فاقد درخت را در زمان طراحی و اجرای نقشه رعایت نموده،
و در طول دوره ساخت و ساز به گونه ای عمل نمایم که هیچ گونه خسارتی به درختان مقابل و داخل ملک وارد نگردد .ضمناً متعهد می گردم تا مفاد تعهدنامه حاضر را به
تمامی عوامل اجرائی ساخت و ساز یادآوری نموده و مسئولیت اعمال ایشان در خصوص نقض این تعهدنامه را بر عهده بگیرم .بدیهی است در صورت تخلف از مفاد این اقرار
نامه هیچ گونه ادعایی از اینجانب دال بر عدم اطالع از مفاد و شرایط پذیرفته نبوده و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم .ضمناً بخشی از آئین نامه اصالح قانون
حفظ و گسترش فضای سبز و هم چنین تعرفه عوارض قطع درختان(برای سال )51به شرح جداول ذیل و پشت ورقه به اطالع اینجانب رسید.

تعرفه عوارض قطع درختان مطابق مصوبه شورای محترم اسالمی(برای سال)3131

بخشی از مفاد قانونی اصالحیه الیحیه قیانونی حفیظ و گسیترش
فضای سبز در شهرها مصوب  3195شورای انقالب و آئین نامیه

اندازه محیط بن

میزان عوارض قطع درخت با اخذ مجوز

میزان عوارض پیشنهادی قطع هر اصله درخت

شهرها مصوب سال 3195شورای انقالب مصوب  88/9/31مجمع

هر اصله درخت

از شهرداری

بدون اخذ مجوز از شهرداری

تشخیص مصلحت نظام":

به سانتیمتر

ماده :1به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از

اجرایی قانون " اصالح قانون حفظ و گسیترش فضیای سیبز در

قطع بی رویه درختان ،قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به
هر طریق در معابر ،میادین ،بزرگراهها ،پارکها ،بوستانها ،باغات و

30 -05

 380،08555ریال

 080،58555ریال =  381058555ریال * 4

03-355

(به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 05

[(به ازای هر سانتیمتر مازاد بر  05سانتیمتر3108555ریال) +

سانتیمتر30،8055ریال)

 381058555ریال] * ،

نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ شناخته

+

شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و

 380،08555ریال

رعایت ضوابط ممنوع است.
ماده :5برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن
عمومی ،دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر ،با

بیش از 355

درخواست مالكین ،متولیان ،متصدیان و اشخاص مسئول این

سانتیمتر

اماکن ،پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده  7این آیین نامه،

(به ازای هر سانتیمتر مازاد بر یک متر 1308555

[(به ازای هر سانتیمتر مازاد بر یک متر  0048555ریال) +

ریال)

 083058555ریال] * 30

+

شهرداری مكلف به صدور مجوز می باشد.
ماده :6در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی

 380508555ریال

موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند
شهرداری در اجرای ماده 3این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب
جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت
وارده اقدام نماید .مأمورین شهرداری که در اجرای ماده 5این قانون از
انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلف شناخته شده
و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

نام و نام خانوادگی متعهد
امضاء

طرح تشویق مشارکت مردمی شهرداری مشهد
(فرم بازدید از درختان معابر به هنگام ساخت و ساز)

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی :

نام پدر:

پالک ثبتی :

کدنوسازی:

آدرس ملک:

مساحت ملک:
تلفن:

درختان موجود درگذرهای مجاور ملک:
درختان و درختچه ها:
معبر

نوع درخت

تعداد درخت(اصله)

محیط بن(سانتی متر)

شمالی
شرقی
جنوبی
غربی

درختان و درختچه های قطع شده و آسیب دیده:
معبر

نوع درخت

تعداد درخت(اصله)

محیط بن(سانتی متر)

شمالی
شرقی
جنوبی
غربی

کارشناس شهرسازی

کارشناس فضای سبز

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

گزارش بازدید تشکل مردمی:

تاریخ و امضاء

