
 
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 56/21 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic 
z dnia  20 kwietnia 2021 r. 

 
 

 

      

Regulamin programu pn.: „Bank drzew”  

 

 

§ 1. Warunki otrzymania sadzonek drzew i krzewów: 

1. Wniosek o nieodpłatne przekazanie sadzonek drzew/krzewów, może złożyć każdy mieszkaniec 
Gminy Czechowice-Dziedzice, który jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości ogrodzonej położonej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.  
2. Wzór wniosku  stanowi załącznik  do niniejszego programu. 
3. Wnioski należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio                 
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-
Dziedzice.                     
4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli  posiadanych 
sadzonek drzew i krzewów w danym roku. 
5. Wnioskodawca zostanie poinformowany – telefonicznie – o terminie i miejscu wydawania 
sadzonek oraz o liczbie  i rodzaju przyznanych sadzonek. 

      6. Wnioski nie zrealizowane  w danym roku będą zrealizowane w roku następnym. 

§ 2. Zasady przyznawania sadzonek: 

1. W ramach realizacji niniejszego programu  będą przekazywane mieszkańcom następujące 
gatunki drzew: brzoza pożyteczna, grab pospolity, wiśnia piłkowana,  jarząb pospolity, dąb błotny, 
jodła koreańska oraz krzewów: dereń jadalny, leszczyna pospolita, bez czarny, rokitnik pospolity, 
kalina koralowa. 
2. Na jedną nieruchomość mogą być przekazane sadzonki   w liczbie do  10 sztuk sadzonek  drzew  
i do 10 sztuk sadzonek krzewów. 
3. Mieszkaniec po otrzymaniu sadzonek potwierdzi ich odbiór  w protokole przekazania sadzonek. 
4. Mieszkaniec zobowiązuje się do przeprowadzenia wysady sadzonek drzew/krzewów w terminie 
do 14  dni od daty ich przekazania. 
5. Mieszkaniec wykonana dokumentację fotograficzną potwierdzającą posadzenie drzew/krzewów 
na terenie  swojej nieruchomości.  
6. Wykonaną dokumentację fotograficzną mieszkaniec, z podaniem adresu wysady, prześle na 
adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl lub przekaże do  Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa tut. Urzędu 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 Czechowice-Dziedzice. 
8. Gmina zastrzega  sobie prawo kontroli przeprowadzonej wysady na terenie nieruchomości  
określonej  we wniosku. 
 

§ 3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa sporządza sprawozdanie w terminie do 31 stycznia  

danego roku w zakresie  liczby  i gatunków drzew i krzewów  przekazanych  mieszkańcom w roku  

poprzednim.  
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