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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (بخش اول)
ماده  - 1به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بي رویه درختان قطع هرنوع درخت در محدوده قانوني و حریم
شهرها بدوناجازه شهرداری و در روستاها در هرمنطقه که دولت تصویب و آگهي نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی
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و منابع طبيعي ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگي اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه
و به تصویبهيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره  -درخت از نظر این قانون هر درختي است که محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده  – 2شهرداریها در محدوده قانوني و حریم
شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را تنظيم کنند و این شناسنامه
که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید ميباشد مالک و سند اجرای این قانون خواهد بود .تنظيم شناسنامه محلهای مشمول این

را به طریقمقتضي به اطالع ساکنين محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب  -مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و شناسنامههای تکميل
شده را در صورتلزوم رسيدگي و سپس گواهي نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسليم دارند.
ج  -در صورتي که برگ شناسنامه به وسيله ساکن محل تکميل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده  3این قانون در
تنظيم و تکميل شناسنامه اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسليم مينمایند.شهرداری موظف است پس از وصول برگ
شناسنامههای مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطالع ساکنين محل آگهي نماید .در صورتي که پس از یک ماه ساکنين یا
مالکين اعتراض ننمایند شناسنامه ابالغ شده تلقي ميگردد .به اعتراضات واصل طبق مقررات آیيننامه مذکور در ماده  12رسيدگي
ميشود.

شماره 18

قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف  -شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکميل به ساکنين محلهای مشمول این قانون تسليم دارند و مراتب
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ماده  - 3مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبيعي و شهرداریها بر حسب مورد ميتوانند برای تنظيم و یا تطبيق برگ شناسایي
درختان با در دستداشتن معرفينامه کتبي و نمایندگي دادستان وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده  - 4قطع درخت در محلهای مشمول این قانون از تاریخ ابالغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه که طبق مقررات
آیيننامه مذکور درماده  12داده خواهد شد.
تبصره  - 1از تاریخ اجرای این قانون تا ابالغ شناسنامه قطع درختهای مشمول این قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آیيننامه
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مذکور در ماده 12ممنوع است.
تبصره  - 2اراضي مشجر و اماکن مسکوني و محلهای کسب و پيشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از
شمول این قانونمستثني است .تفکيک قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز
است ولي قطع درخت در قطعات تفکيک شده به هرمساحت که باشد بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره  - 3در پروانههای ساختماني که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر ميشود تعداد درختي که
در اثر ساختمانباید قطع شود تعيين و قيد خواهد شد .در صورتي که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در
تبصره  - 4شهرداریها موظفند به ازاء درختهایي که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا ميشوند برای مدتي که
طبق مقررات اینقانون اجازه قطع آنها داده نميشود مبلغي را که به پيشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبيعي و وزارت
کشور به تصویب هيأت وزیران ميرسدهرساله به عنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آنها پرداخت نمایند.نصف
این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی و نصف دیگر آن محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبيعي برای این
کار منظورخواهد شد تأمين ميگردد .آیيننامه اجرایي این تبصره طبق ماده  12تهيه و تصویب خواهد شد.
تبصره  - 5به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتي با شرایط مساعد و بهره نازل
تخصيص خواهد داد وهر گونه کمک و راهنمایي به اشخاص و افراد مربوط مينماید.

شماره 18

پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.

