Załącznik
do
Zarządzenia
Nr
Burmistrza
Miasta
z dnia 06.04.2022r.

628/70/22
Zgorzelec

Regulamin programu pn.:
„Bank drzew”
§I
Warunki otrzymania sadzonek drzew i krzewów
1. Wniosek o nieodpłatne przekazanie sadzonek drzew/krzewów, może złożyć każdy
mieszkaniec Gminy Miejskiej Zgorzelec, który jest właścicielem, współwłaścicielem
nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Wnioski należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej
urzad@zgorzelec.eu lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Zgorzelec,
ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.
4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli
posiadanych sadzonek drzew i krzewów w danym roku.
5. Wnioskodawca zostanie poinformowany – telefonicznie, a w przypadku braku
kontaktu telefonicznego pisemnie – o terminie i miejscu wydania sadzonek oraz
o liczbie przyznanych sadzonek.

§ II
Zasady przyznawania sadzonek:
1. W ramach realizacji niniejszego programu będą przekazywane mieszkańcom
następujące gatunki drzew: lipa drobnolistna, surmia, głóg pośredni, klon
zwyczajny, śliwa wiśniowa oraz krzewów: dereń biały, berberys pospolity, ligustr
pospolity, trzmielina pospolita, kalina koralowa.
2. Na jedną nieruchomość mogą być przekazane sadzonki w liczbie do 2 sztuk
sadzonek drzew i do 5 sztuk sadzonek krzewów. W przypadku gdy wnioskodawca
posiada kilka nieruchomości wniosek może być złożony w zakresie tylko jednej
działki.
3. Mieszkaniec po otrzymaniu sadzonek potwierdzi ich odbiór w protokole
przekazania sadzonek.

4. Mieszkaniec zobowiązuje się do przeprowadzenia wysady
drzew/krzewów w terminie do 14 dni od daty ich przekazania.

sadzonek

5. Zobowiązuje się mieszkańca do wykonania dokumentacji fotograficznej
potwierdzającej posadzenie drzew/krzewów na terenie swojej nieruchomości.
6. Wykonaną dokumentację fotograficzną mieszkaniec, z podaniem adresu wysady,
prześle na adres email: urząd@zgorzelec.eu lub przekaże do Wydziału
Infrastruktury w terminie do 30 dni od daty przekazania sadzonek.
7. Przystąpienie do niniejszego programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację przesłanej dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej Gminy
Miejskiej Zgorzelec.
8. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przeprowadzonej wysady na terenie
nieruchomości określonej we wniosku.
§ III
Sprawozdawczość
1. Wydział Infrastruktury sporządza sprawozdanie w terminie do 31 stycznia
danego roku w zakresie liczby i gatunków drzew i krzewów przekazanych
mieszkańcom w roku poprzednim.

Załącznik do regulaminu programu
pn.: „Bank drzew”
Zgorzelec, ..........................................

......................................
imię i nazwisko
.............................................
…………………………………
adres zamieszkania
…………………………………
tel. kontaktowy

Urząd Miasta Zgorzelec
Wydział Infrastruktury
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
Wniosek o przekazanie sadzonek drzew/krzewów
Proszę o przekazanie następujących sadzonek drzew/ krzewów w pojemnikach,
które
zostaną
posadzone
na
terenie
nieruchomości
położonej
w Zgorzelcu przy ul........................................................nr domu lub nr ewidencyjny
działki...............................................
Gatunek drzew
lipa drobnolistna - liczba sztuk .................................
surmia bignoniowa - liczba sztuk..............................
głóg pośredni - liczba sztuk......................................
klon zwyczajny - liczba sztuk...................................
śliwa wiśniowa - liczba sztuk...................................
Łączna liczba drzew nie może przekroczyć 2 sadzonek
Gatunek krzewów
dereń biały - liczba sztuk.....................................
berberys pospolity - liczba sztuk.........................
ligustr pospolity - liczba sztuk.............................
trzmielina pospolita- liczba sztuk.....................................
kalina koralowa - liczba sztuk ...................................
Łączna liczba krzewów nie może przekroczyć 5 sadzonek
........................................................................
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z treścią zarządzenia Nr …………. Burmistrza Miasta
Zgorzelec z dnia ……………….. w sprawie przyjęcia regulaminu programu pn.: „
Bank drzew” na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
2. Oświadczam, że jestem właścicielem, współwłaścicielem nieruchomości
wskazanej we wniosku.
3. Posadzę otrzymane sadzonki drzew/krzewów na terenie swojej nieruchomości,
wskazanej we wniosku w terminie do 14 dni od daty ich przekazania.
4. Wykonam dokumentację fotograficzną posadzonych drzew / krzewów i prześlę ją
na adres email: urzad@zgorzelec.eu lub przekażę do Wydziału Infrastruktury tut.
urzędu w terminie do 30 dni od daty ich przekazania.
5. Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Gminy Miejskiej Zgorzelec
tj. www.zgorzelec.eu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej posadzenie
drzew/krzewów.
6. Zobowiązuję się do pielęgnacji otrzymanych drzew/ krzewów przez okres min. 24
miesięcy od daty nasadzenia oraz do nieprzesadzania przekazanych sadzonek na
teren
innej
nieruchomości
wskazanej
we
wniosku.
........................................................................
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

