PERMOHONAN PEMILIK PROPERTI UNTUK MENANAM POHON JALAN DI PHILADELPHIA
Harap kembalikan formulir yang sudah dilengkapi dan ditandatangani ke kelompok komunitas Anda (tidak
langsung ke PHS):
NAMA KELOMPOK: Newbold Neighbors

PO Box 54891, Philadelphia, PA 19148

Kembalikan formulir yang sudah dilengkapi ke kelompok sebelum (tanggal):
Untuk bantuan atau informasi, hubungi pemimpin kelompok (nama) NNA Greening Committee
di (telepon) (267) 392-2320 (email) trees@newboldneighbors.org

Alamat Properti: _____________________________________________ Kode Pos: ____________
Pemilik Properti harus memaraf semuanya dan menandatangani yang di bawah ini:
_____ Saya adalah pemilik properti tercatat pada alamat ini.
_____ Saya telah membaca dan mengerti ketentuan yang dijelaskan pada “Persetujuan untuk Menanam Pohon Jalan.”
_____ Saya setuju untuk berbagi tanggung jawab untuk menjaga pohon-(pohon) yang diminta.
_____ Dengan membuat permintaan melalui TreeVitalize, saya setuju untuk tidak membuat permintaan salinan langsung ke
Fairmount Park Commission.
_____ Apabila dibutuhkan untuk memindahkan materi beton atau aspal untuk menanam pohon di tempat saya, saya
memperbolehkan hal ini dilakukan. Saya mengerti apabila saya membatalkan penanaman pohon setelah mengirimkan
formulir permohonan ini dan trotoar telah dipotong, saya akan bertanggung jawab untuk biaya penggantian bagian
jalan. [Catatan: Pencabutan tunggul merupakan tanggung jawab pemilik properti.]
_____ Saya bersedia bersukarela membantu menanam pohon-(pohon) saya. [Catatan: Walaupun membantu, hal ini tidaklah
wajib.]
Tanda Tangan Pemilik Properti _______________________________________ Tanggal______________
Nama Pemilik Properti (harap cetak dengan jelas) __________________________________________________
Telepon # _______________________________

Email ____________________________________________

Alamat Surat-Menyurat Pemilik Properti (jalan, kota, negara bagian, kode pos) apabila berbeda dari alamat penanaman
pohon di atas:
_______________________________________________________________________________________
Komentar: ____________________________________________________________________________________
Jumlah total pohon yang diminta untuk alamat ini: _____ (_____ Pohon jalan + _____ Pohon halaman)
[Catatan: Pohon halaman harus berlokasi di bawah 10 kaki dari trotoar dan merupakan tanggung jawab penuh pemilik
properti.]
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Pilihan: Apabila akan membantu untuk menjelaskan secara tepat di mana Anda menginginginkan pohon-(pohon)
yang diminta ditempatkan pada properti Anda, silakan gunakan templat peta yang terlampir untuk menyediakan
sketsa dan catatan tambahan lainnya.
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Peta Properti dan Pohon-(pohon) yang Diminta
Alamat Properti: ________________________________________________ Kode Pos: ____________
1) Dengan menggunakan peta dibawah, harap tandai lokasi properti Anda dan berikan label jalan-jalan
terdekat. [Catatan: Apabila properti Anda tidak sesuai dengan tata letak yang ditunjukkan, Anda dapat
memodifikasi peta di bawah atau membuat sketsa Anda sendiri di belakang kertas ini.]
2) Tandai dengan T untuk lokasi setiap pohon jalan (antara pinggir trotoar dan trotoar) yang Anda minta.
3) Untuk setiap pohon yang diminta untuk halaman depan atau pinggir, tandai lokasi dengan Y. [Catatan:
Pohon halaman harus berada di bawah 10 kaki pada trotoar umum.]
4) Apabila membantu untuk menentukan di mana Anda menginginkan pohon-(pohon) ditempatkan di
properti Anda, silakan buat sketsa tampak dekat di belakang kertas ini atau tambahkan catatan di bawah
ini: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ketika memilih lokasi pohon, harap ikuti petunjuk-petunjuk berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimal ukuran 3x3 kaki untuk tempat menanam pohon; lebih besar ketika memungkinkan.
Tidak di depan tangga, jalur pintu, atau lorong, atau di antara tanda parkir penderita cacat.
Tidak di depan rumah yang dipasang pegumumuan untuk dijual.
Berikan jarak 30 kaki dari tanda berhenti, rambu lalu-lintas, dan tikungan jalan.
Berikan jarak 15 kaki dari tiang lampu, tiang listrik, dan hidran air.
Berikan jarak 15-30 kaki dari pohon lainnya (tergantung ukuran dan bentuk dewasanya).
Berikan jarak 5 kaki dari tempat parkir, tutup lubang selokan, selokan, dan kabel-kabel listrik utama.
Ujung tempat menanam pohon seharusnya paling tidak 18 inci dari jalur kabel-kabel utilitas (atau tanah
harus digali dengan tangan).
Ujung tempat menanam pohon sebaiknya paling tidak 36 inci (3 kaki) dari tangga, beranda, atau dinding
untuk memperbolehkan 3 kaki trotoar yang tidak terhalangi. (Hal ini dimandatkan oleh Americans with
Disabilities Act.)
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Persetujuan Pemilik Properti untuk Menanam Pohon Jalan di Philadelphia
Harap simpan halaman ini untuk arsip Anda. Untuk bantuan atau informasi, hubungi pemimpin kelompok
(nama) Newbold Neighbors di (telepon) (267) 392-2320 atau (email) trees@newboldneighbors.org
TreeVitalize, mitra dalam merestorasi pepohonan di Pennsylvania, mengajak Anda untuk bergabung dalam usaha ini dengan
menanam pohon di properti Anda. Apabila Anda ingin berpartisipasi, harap baca dan tandatangani lampiran “Permohonan
untuk Menanam Pohon Jalan di Philadelphia.” Pohon jalan didefinisikan sebagai pohon yang ditanam di antara pinggir trotoar
dan trotoar. TreeVitalize juga mendukung jumlah terbatas pohon yang di tanam di halaman depan atau lokasi lainnya di mana
pohon menyediakan keuntungan langsung bagi publik.
Dengan menandatangani Permohonan Pemilik Properti untuk Menanam Pohon Jalan di Philadelphia, Anda, pemilik
properti, setuju bahwa:
Ahli tanaman dari Fairmount Park Commission akan menginspeksi lokasi Anda dan menentukan apabila tempat
Anda cocok bagi pohon-(pohon) untuk ditanam.
Fairmount Park dan PHS akan menentukan spesies pohon yang cocok bagi lokasi Anda.
Apabila tempat Anda membutuhkan hal tersebut, Anda memberikan izin untuk tempat tanaman di ambil dari trotoar
atau bagian jalan Anda.
Anda akan menyiram pohon (15-20 galon per minggu, dengan biaya kurang dari $1 per tahun), dari Maret hingga
Desember, selama dua tahun.
Anda akan melindungi pohon Anda dari kerusakan oleh mobil, pemotong rumput, dll.
Anda akan memberitahu Fairmount Park atau PHS apabila pohon tampak sakit atau rusak.
Apabila tempat Anda membutuhkan hal tersebut, Anda memberikan izin untuk tempat tanaman diambil dari
trotoar atau bagian jalan Anda. (Apabila Anda membatalkan penanaman pohon setelah mengirimkan formulir
permohonan dan bagian jalan telah diambil, Anda akan bertanggungjawab untuk mengganti bagian jalan dengan
biaya Anda sendiri.)
Anda mengerti bahwa:
Permohonan Anda untuk sebuah pohon mungkin ditolak. (Tidak semua tempat cocok untuk penanaman pohon.)
Bahkan pohon yang disetujui mungkin ditolak apabila ditemukan terlalu dekat dengan jalur utilitas bawah tanah.
Anda bertanggungjawab untuk memindahkan pohon mati atau tunggul di tempat penanaman yang diinginkan.
Pohon yang ditanam di halaman Anda merupakan tanggung jawab pemilik properti.
Hanya Fairmount Park Commisoun yang dapat mengizinkan penanaman, pemotongan, atau pencabutan pohon
jalan.
Beberapa Keuntungan dari Pepohonan
• Meningkatkan Harga Properti
• Membawa keindahan dan karakter bagi lingkungan
• Menghemat energi, memangkas biaya penghangat dan penyejuk udara.
• Meneduhkan dan menyejukkan lingkungan, menurunkan temperatur pada hari-hari terpanas di musim panas.
• Membersihkan zat pencemar dari udara dan air
• Mengurangi penumpukan air selokan
• Mengoptimalisasi dan mengurangi kebisingan
• Mempromosikan interaksi dan pembaharuan komunitas
• Menyediakan habitat bagi burung dan binatang-binatang liar lainnya
TreeVitalize merupakan mitra publik/swasta yang diluncurkan oleh Pennsylvania Department of Conservation and Natural
Resources (DCNR) dan dipimpin oleh Pennsylvania Horticultural Society (PHS) di PA Tenggara. Kemitraan ini sekarang
berlangsung untuk merestorasi pepohonan di daerah metropolitan di seluruh negara bagian ini.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.treevitalize.net atau www.PHSonline.org/phlgreen/current-trees.html
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