נתניה

עירית

מינהל הנדסה  -אגף רישוי ופיקוח
מחלקת תמיכה אדמיניסטרטיבית

טופס הצהרה על אומדן כמויות פסולת בניין
 .1פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר:
פרטי החברה
שם פרטי
ושם משפחה

.2

מס' טלפון

כתובת

חתימה
(לחברה יש לצרף חותמת)

פרטי עורך הבקשה__________________________________________________________________________________ :

 .3פרטי הבקשה להיתר בנייה:
חלקה מגרש מספר התיק
גוש

מספר בקשה
להיתר

שכונה/מתחם

 .4כמות פסולת הבניין (לא כולל עפר):
הערכת כמות פסולת ל-
קבוצת ייחוס
 100מ"ר שטח בנוי
בנייה רגילה למגורים

 02טון בממוצע

בנייה טרומית למגורים

לפחות  6טון

בנייה ציבורית ומשרדים

לפחות  02טון

מסחר ותעשייה

לפחות  6טון

מרתפים ו/או ממ"ד
שטחים לא מקורים (ללא עודפי עפר)
הריסה (מיועד למיחזור)

לפחות  3טון

רחוב  +מספר הבית

גודל שטח במ"ר

שימוש עיקרי

אומדן כמות פסולת בניין -
טון/קוב

לפחות  02טון ל022 -
מ"ר מבנה הרוס

אסבסט כן  /לא
יש לפרט גודל במ"ר ולא לכלול
בהערכת הכמות הכוללת (פינוי
בנפרד)
סה"כ
 .5אני החתום מטה ,בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס' _________________ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבניין המפורט
לעיל נעשה על ידי ,בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבנייה ,סעיף  4.5ואני מאשר
את נכונות החישוב.
____________________________
שם פרטי ושם משפחה

_____________________
מס' תעודת זהות

______________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך
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נתניה

עירית

מינהל הנדסה  -אגף רישוי ופיקוח
מחלקת תמיכה אדמיניסטרטיבית

הצהרה על אומדן נפחי חפירה צפויים באתר
 .1חישוב נפחי חפירה צפויים( :במידה ולא נדרשת חפירה יש לכתוב)0-
נפחי חפירה צפויים

נפח נדרש למילוי באתר

עודפי עפר צפויים לפינוי מהמגרש

 .2אני החתום מטה ,בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס' _________________ מאשר בזאת כי חישוב נפחי חפירה צפויים המפורט
לעיל נעשה על ידי ,ואני מאשר את נכונות החישוב.
____________________________
שם פרטי ושם משפחה

_____________________
מס' תעודת זהות

______________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

 .3יש לתאם פינוי עודפי קרקע מול פיקוח עירוני.
לתשומת ליבך
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
בכל פנייה לאתר יש לציין את מספר היתר הבנייה.
מתן טופס  4מותנה בהצגת תעודה מקורית חתומה מאתר הפסולת המאושר .על התעודה לאשר כי פונתה
אליו פסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה (או גבוהות יותר).
האישורים יוגשו בנפרד בנוגע לפסולת בניין ובנוגע לכמויות עפר שפונו.
יש להקפיד על קיום רישיון עסק בר תוקף לפריט  5ב' "הובלת פסולת" בהתאם לחוק רישוי עסקים,התשכ"ח .1968
יש להקפיד על קיום רישיון מוביל בר תוקף ,לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשל"ט .1978
יש להקפיד על תעודת עוסק מורשה בתוקף.

אישור :האגף לאיכות הסביבה _______________________

כמויות __________________ תאריך ______________
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