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הצהרת מתכנן שלד הבנין
בענין כמויות פינוי של עודפי עפר ופסולת בנין
תיק בנין מס' _______________________ מס' בקשה __________________________
 .1פרטי המצהיר (מתכנן שלד הבנין)
שם המצהיר _______________________ מס' ת.ז___________________________ .
כתובת _________________________________ טלפון _________________________
מהנדס רשום  /הנדסי בנין מס' ______________________
 .2פרטי אתר החפירה/בניה
רחוב __________________________ מס' _____________ שכונה ________________
תב"ע ____________________ מגרש מס' ________________שטח אתר __________מ"ר
 .3פרטי כמות עודפי עפר ופסולת בנין שיש לפנות מהאתר
אני הח"מ מצהיר בזאת שחישבתי ומצאתי שמהאתר הנ"ל יש לפנות:
א _______________ .מ"ק עודפי עפר בגין כל עבודות חפירות (לרבות יסודות).
ב _______________ .טון פסולת בנין בגין כל עבודות הבניה  /הריסה בהתאם לחישובים שפורטו
בבקשה להיתר שהוגשה לועדה.
במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהורחבו שטחי החפירה ו/או הוגדלה כמות עודפי עפר ופסולת הבנין ,אמציא
לכם מיד חישוב מעודכן של כמויות שפורטו לעיל.
אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי
אינה אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק
__________________
תאריך

________________________
חתימה

_______________________________________________________________________________
(הצהרת מבקש ההיתר)

הצהרה בדבר התחייבות מגיש הבקשה להיתר הבניה בענין פינוי עודפי העפר לאתר מורשה בלבד
אני ______________  -הח"מ ,מגיש הבקשה להיתר בניה שמספרה _________________ מצהיר ומתחייב
בזאת לפנות את כל עודפי העפר ופסולת הבנ ין ,שפורטו בתצהירי מתכנן השלד המ"ב ,רק לאתרים המורשים
לקליטתם לפי העני ן .אני מצהיר כי ידוע לי כי תנאי לקבלת היתר בניה הוא הצגת הסכם התקשרות עם אתר
מורשה להטמנת עודפי עפר/פסולת בנין לפי הענין .במידה וידוע לי כי כמות עודפי העפר ופסולת הבנין שונות
מהמפורט בהצהרה לעיל ,אני מתחייב לפעול שתוגש הצהרה מעודכנת בהתאם לכמות הנכונה ו  /או המתוקנת.
אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כתנאי לקבלת טופס  4ו/או תעודת גמר ו/או היתר בניה נוסף במקום ,יהיה עלי להציג
למועצה המקומית תעודות שקילה מאתר מורשה אתו יש לי הסכם התקשרות ,התואמות את כמויות שפורטו לעיל
ולא אבוא כלפ י המועצה בכל טענות ותביעות במידה ולא אקבל מסמכים אלו עקב אי הצגת תעודות השקילה.
א ני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי
אינה אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק
__________________
תאריך

________________________
חתימה

