FAKIVÁGÁSI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet értelmében:
(…) 43. § (1) Fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a
honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az
erdészeti hatósághoz:
a) a bejelentő neve, címe vagy székhelye,
b) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító
adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),
c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
d) a kitermelni tervezett faanyag nettó fatérfogata fafajonkénti bontásban, valamint
e) a bejelentő aláírása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher
jogosultjának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a fásításban történő
fakitermelésre vonatkozó hozzájárulását.
(3) A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által
rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen
bejelenteni az erdészeti hatósághoz:
a) az erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódszáma,
b) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésű erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti
területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),
c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
d) a kitermelni tervezett faanyag nettó fatérfogata fafajonkénti bontásban, valamint
f) az erdőgazdálkodó aláírása.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentést kettő, védett természeti terület esetében három példányban kell
benyújtani.
(5) Ha az erdészeti hatóság az (1) és (3) bekezdés szerint bejelentett fakitermelést az Evt. alapján nem tiltja
meg, nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez, a bejelentés egy példányát tudomásul vételi záradékkal ellátva
visszaküldi a bejelentő részére.
(6) Az (1) és (3) bekezdés szerinti, védett természeti területeket érintő bejelentések adatait az erdészeti hatóság
a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul megküldi. A természetvédelmi hatóság a bejelentés
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a bejelentett fakitermelés feltételhez kötését, korlátozását, vagy
tiltását kezdeményezheti, amennyiben annak bejelentés szerinti végrehajtása a védett természeti területre
érvényes védelmi célokat veszélyezteti.
(7) Fásításban és szabad rendelkezésű erdőben fakitermelés csak az erdészeti hatóság által záradékolt
bejelentés, vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötéséről rendelkező
határozata alapján végezhető, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles
magánál tartani.
(8) Az Evt. 70. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a munka elvégzésére jogosító, erdőgazdálkodó
által kiállított okiratként közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el.(…)
A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyomtatvanyok_erdés a
www.sagvar.huhonlapokról vagy elérhető Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőség ügyfélszolgálatán (8654 Ságvár, Fő u.
16.).
A kérelmet a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.)
címére kell megküldeni.
A belterületi lakóingatlanon lévő fák kivágásához nem kell engedély.
A belterületi közterületeken lévő fák kivágására a körjegyző adhat engedélyt.
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