טופס הצהרה על כמות פסולת בניי
)למילוי בשני עותקי(
.1

פרטי היז /מגיש הבקשה להיתר:
ש פרטי
וש משפחה

פרטי החברה

כתובת

מס' טלפו

חתימה
)לחברה יש לצר חותמת(

.2

פרטי עור הבקשה____________________________________________________ :

.3

פרטי הבקשה להיתר בנייה_______________________________________________:
גוש
חלקה
מגרש
מספר בקשה
שכונה/מתח
רחוב  +מספר הבית

.4

כמות הפסולת בני )לא כולל עפר(:
יחידת שטח במ"ר
מ"ר בנייה למגורי
מ"ר בנייה טרומית
למגורי
מ"ר בניה ציבורית
ומשרדי
מ"ר מסחר ותעשיה
מ"ר מרתפי
מ"ר הריסה
סה"כ

כמות פסולת בניי בטו

אני החתו מטה ,בעל רשיו מהנדס/אדריכל מס' ________ מאשר בזאת כי חישוב נפח

.5

פסולת הבניי המפורט לעיל נעשה על ידי ,בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של
פסולת בניי באמצעות חוק התכנו והבניה ,סעי)  4.5ואני מאשר את נכונות החישוב.
\
ש פרטי וש משפחה

מס' תעודת זהות

תארי

חתימה חותמת

לתשומת ליב
א .פסולת הבניי תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י
המשרד לאיכות הסביבה.
ב .בכל פנייה לאתר יש לציי את מספר היתר הבנייה.

ג .מת טופס  4מותנה בהצגת אישור מהאתר על שפיכת הפסולת בהתא
לכמויות המוצהרות בטופס זה )או גבוהות יותר( – תעודות שקילה.
ד .לא יתקבלו קבלות ממובילי פסולת!
עיקרי הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניי לאתרי מוסדרי
א .כל מבקש היתר בניה נדרש להתקשר ע אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניי ,לפי רשימת
האתרי שהוכרו ע"י משרד איכות הסביבה ואתרי נוספי עליה הכריזה הרשות
המקומית כאתרי סילוק פסולת בנייה )במידה ויש כאלה( .בחירת האתר המסודר תתבצע
על – ידי מבקש ההיתר.
ב .חובה זו תחול על מבקש היתר ותהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר.
ג .המבקש יעביר את אישור ההתקשרות שלו ע האתר לוועדה מלווה בטופס הצהרה על
נפחי פסולת הבנייה.
ד .הועדה תוודא שכמות הפסולת הכלולה בהצהרת הקבל עומדת באומד לחישוב כמות
פסולת בניה מינימלית ,כמפורט בסעי) הבא.
ה .דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד
הבנייה כדלקמ:
קבוצת ייחוס

הערכת כמות פסולת המיוצרת
ביחידה של  100מ"ר בנוי

בנייה רגילה למגורי

לפחות  20טו

בנייה טרומית למגורי

לפחות  6טו

בנייה ציבורית ומשרדי

לפחות  10טו

מסחר ותעשייה

לפחות  6טו

מרתפי

לפחות  3טו

הריסה

לפחות  50טו ל 100 .מ"ר מבנה הרוס

לגבי עודפי עפר – ההתייחסות אליה היא כאל משאב ולכ אי להכליל בתחשיבי הפסולת.

