עיריית

נתניה

מינהל

הנדסה

אגף רישוי ופיקוח
מרכז הרישוי
מס' תיק בנין_______________:
מס' בקשה________________:
גוש ________:חלקה_______:
רחוב____________________:
עיר_____________________:

התקנת מכלי-צוברי גז תת קרקעיים
הצהרה
בהתאם לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-8<98-תקנות התכנון והבנייה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה)
תשכ"ח( 8<9; -קובץ תקנות מס'  5588עמוד  8;;8מיום ; 8ביולי ;.)8<9
אני ,הח"מ ,מצהיר ומאשר בזה הדברים להלן=
 .8הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)
תשכ"א 8<99-ומספר הרישום שלי הוא___________________ ומספר ת.ז שלי הוא _______________.
 .5הריני מקבל עלי את האחריות ולקיים פיקוח עליון על הקמת מכלי גז-צוברי גז תת קרקעיים המובאים בתכנית ע"פ בקשה מס'
______________ המצורפת לטופס זה ,הנושאים עליהם את חתימתי והמהווים חלק בלתי נפרד טופס זה ,נערכו הכללים
והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה בנדון וכי קוימו כל הוראות החוק לעניין זה.
 .6אני מתחייב להגיש לפני מתן ההיתר נשוא הבקשה ,את החישובים הסטטיים בדבר הטמנת הצובר נשוא ההיתר ככל ויידרשו.
 .7ידוע לי שאם אחרי הגשת החישובים הסטטיים יתגלה צורך בשינוי מהותי בהם ,אני מתחייב להגיש חישובים סטטיים
מתוקנים מיד עם גילוי הצורך בכך.
 .8הריני מתחייב לדאוג לכך ,כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש ,יתגלה צורך בשינוי מהותי בתכנית ההטמנה ,אגיש תכנית
מיכלי-צוברי גז מתוקנים מיד עם גילוי הצורך כאמור.
 .9הריני מתחייב לדאוג לכך שמיכלי-צוברי הגז יוטמנו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בזמן ההטמנה בנדון וכי יקוימו
הוראות החוק הנוגעות לעניין זה ובהתאם לתכנית מיכלי-צוברי הגז המוגשים בזה.
 .:הנני מתחייב להגיש התחייבות של החברה כי ההטמנה כולה תיעשה עפ"י דין.
; .אני מצהיר כי יש לי את הכישורים המקצועיים להגיש בקשה זו וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשה ,לרבות כל
תכנית המתייחסת לבקשה וידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה ,הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה
בפרט חשוב כמשמעותה בסעיף  587לחוק התכנון והבנייה ואהיה צפוי לעונשים הקבועים לפי כל דין.
< .הריני מתחייב=
א) שתכנית צוברי הגז מאושרת בחתימת המהנדס האחראי עבור צוברי גז תימצא באתר הבניין בתקופת הטמנת הצובר.
ב) ידוע לי כי עלי לשמור את תכניות ההטמנה לתקופה של לא פחות מ 89-שנים לאחר גמר הבנייה.

תאריך ______________חתימת מתכנן מיכלי  -צוברי גז _________________ חותמת ________________
עדכון 906192/
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