
  

  
  

  טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
  
  

 :מגיש הבקשה להיתר/פרטי היזם .1
  

  שם פרטי
ושם משפחה

  חתימהטלפון' מסכתובתפרטי החברה
לחברה יש לצרף (

)חותמת
          
  

 ______________________________________________: פרטי עורך הבקשה .2
 

 :פרטי הבקשה להיתר בנייה .3
  

  גוש
  חלקה
  מגרש

  מספר בקשה להיתר
  מתחם/שכונה
  מספר הבית+ רחוב 

  שימוש הקרקע
  

 :פי אומדני הפסולת שבטבלה- יש לחשב על–) לא כולל עודפי עפר(כמות פסולת בניין  .4
  

  קבוצת ייחוס
  

הערכת כמות פסולת המיוצרת 
ר בנוי" מ100ביחידה של 

יחידות שטח 
ר"במ

כמות פסולת בניין בטון

     טון20לפחות בנייה רגילה למגורים
     טון6לפחות בנייה טרומית למגורים

בנייה ציבורית 
ומשרדים

     טון10לפחות 

     טון6לפחות מסחר ותעשייה
     טון3לפחות מרתפים
ר מבנה " מ100 - טון ל50לפחות הריסה

הרוס
    

    -כ"סה
  

בזאת כי חישוב נפח פסולת מאשר ' _________ אדריכל מס/בעל רשיון מהנדס, אני החתום מטה .5
בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות , הבניין המפורט לעיל נעשה על ידי

כן  ידוע לי כי אי עמידה -כמו.  ואני מאשר את נכונות החישוב4.5סעיף , חוק התכנון  והבניה
וכן ידוע לי כי מתן ,  מכךכאי עמידה בתנאי היתר הבנייה על כל המשתמע, בהתחייבות זו כמוה

 למבנה מותנה בהצגת אישור וקבלות מאתר ההטמנה על פינוי הפסולת בהתאם לכמות 4טופס 
 . הפסולת המוצהרת בטופס זה

  
 
  

  תאריך    חתימה וחותמת  תעודת זהות' מס  שם פרטי ושם משפחה
 
  

  :העתק
09-7711340 פקס - סיירת פיקוח, היחידה האזורית לאיכות הסביבה רעננה

 info.matmena.co.il - אתר הטמנה ומחזור גוש חלב
גוש חלב מיקוד 1387200   ת.ד 574     משרד:053-2388168    פקס: 072-2766239
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