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 2מתוך  0                     5נספח מס' 

 )למילוי בשני עותקים(    ועודפי עפר טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה

 

 לכבוד רשות הרישוי _________________________________________

 

 פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר: .5

 

 פרטי עורך הבקשה: .1

 

 פרטי הבקשה להיתר בניה:  .3

  גוש

  חלקה

  מגרש

  מספר תכנית )תב"ע(

  מספר בקשה להיתר

  שכונה/מתחם

  חוב+ מספר הביתר

  שימוש הקרקע

 

 

 

 שם פרטי

 ושם משפחה

 חתימה מס' טלפון כתובת החברהפרטי 

 )לחברה יש לצרף חותמת(

     

 

 

 שם פרטי

 ושם משפחה

 חתימה מס' טלפון כתובת פרטי החברה

 )לחברה יש לצרף חותמת(
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 2מתוך  2                   

 1.5בסעיף  כמפורט מפתח חישוב כמויות הפסולתל בהתאםבניה )לא כולל עפר( הכמות פסולת  .9

 לעיל(:

 כמות פסולת בנייה בטון יחידות שטח במ"ר קבוצת ייחוס

   מ"ר בנייה רגילה למגורים

   מ"ר בנייה טרומית למגורים

   "ר בניה ציבורית ומשרדיםמ

   מ"ר מסחר ותעשייה

   מ"ר מרתפים

   מ"ר הריסה

   מ"ק עודפי עפר/חפירה

   סה"כ

 

רשות ל, אמציא ו/או עודפי עפר פסולת הבנייןהשתנה כמויות במידה ובמהלך העבודה יתברר לי ש

 .מיד חישוב מעודכן של כמויות שפורטו לעיל הרישוי

 

דריכל מס'_________ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת שיון מהנדס/איאני החתום מטה, בעל ר .5

המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת  ועודפי העפר הבנייה

 ואני מאשר את נכונות החישוב.    9.5בנייה באמצעות חוק התכנון והבניה, סעיף 

 מצהיר כי ידוע לי כי באם יתגלה כי הפסולת הועברה לאתר בלתי חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.הנני  .5

אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע לי כי במידה  .9
 לעונשים הקבועים בחוק.   ויתברר כי הצהרתי אינה אמת, אני צפוי 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 שם פרטי ושם משפחה                מס' תעודת זהות                 חתימה וחותמת                   תאריך

 

 

 לתשומת ליבך

 פסולת הבניה תפונה באחריות בעל היתר הבניה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. .א

 ר היתר הבנייה.בכל פניה לאתר לסילוק הפסולת יש לציין את מספ .ב

על שפיכת הפסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה  חוקי ומאושר מתן תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מהאתר .ג

 )או גבוהות יותר(.


