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בקשת רישיון להצבת שלט

לכבוד
מחלקת ביטחון ושפ"ע – יחידת איכות הסביבה
שד' אליהו  ,6מזכרת בתיה
טל08-9371129 .

• לכל שלט תוגש בקשה בנפרד

עפ"י חוק העזר למזכרת בתיה-מודעות ושלטים ,התש"ס ,2000
אני הח"מ מבקש לקבל רישיון מן המועצה המקומית מזכרת בתיה להצבת שלט:
ת.ז /.ח.פ /.ע.ר /.ח.צ___________________ .
שם המבקש___________________ :
טלפון נוסף_________________________ :
טלפון המבקש__________________ :
כתובת פרטית של המבקש ____________________________________________________
ישוב
ת.ד.
מס'
רח'
כתובת השלט _______________________________________________ :במזכרת בתיה
ת.ד.
מס'
רח'
גודל____)ס"מ( )___ Xס"מ(

סוג _______________________

בצורת _____________________________________ ,בצבע/ים _____________________,
העשוי מחומר/ים_________________________________________________________ :
 .1פרטי המסגרת /המיתקן עליו/ה יותקן השלט הינם כמפורט במפרט הטכני המצורף לבקשתי זו.
 .2לבקשתי זו מצורף תרשים של השלט ,מידותיו ,מקום הצגתו,תוכנו ופרטי היצרן .
 .3לבקשתי זו מצורפים פרטי מתקין השלט ,ואופן חיבור השלט.
 .4לבקשתי זו מצורף אישור אחריות מאת חשמלאי מוסמך על תקינות המתקן ,המעיד כי המיתקן מצויד במפסק
פחת וכי צנרת החשמל מוסתרת )במידה ומדובר בשלט מואר(.
 .5לבקשתי זו מצורפים נסח טאבו מעודכן של הנכס והסכמתם של בעל הנכס /כל הבעלים בנכס /נציגות
המוסמכת עפ"י דין של הנכס להצבת השילוט בנכס )במידה והמבקש אינו בעל הנכס כולו או שמדובר בבניין

משותף(.
חתימת המבקש___________________ :

תאריך_________________ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור קבלת בקשה לרישיון הצבת שלט
הריני מאשר/ת כי בתאריך _________________:הוגשה בקשה לרישיון להצבת שלט
ע"י _____________________
שם המקבל/ת  _____________________ :חתימה_______________:
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החלטת המועצה
 .1המועצה המקומית מזכרת בתיה מאשרת בזאת למבקש ,רישיון לשלט בהתאם לבקשתו
שמעבר לדף ו/או בכפוף לתנאים הבאים:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
השלט מחויב  /מאושרת הפחתה  /מאושר פטור מתשלום אגרת רישיון שילוט.
מהסיבות_____________________________________________________ :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
הסכום המאושר לתשלום₪ _________ :
 .2המועצה המקומית מזכרת בתיה דוחה את הבקשה לרישיון לשלט מהסיבות הבאות:
א___________________________________________________________.
ב___________________________________________________________ .
ג___________________________________________________________ .
ד___________________________________________________________ .
 .3בהתאם להמלצת מהנדסת המועצה ובהסתמך על חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה – 1965
והתקנות שהותקנו לפיו או לפי כל דין ,על מבקש הרישיון להגיש בקשה להיתר בוועדה
המרחבית לתכנון ובניה ורק לאחר קבלת ההיתר ניתן יהיה לדון באישור רישיון לשלט.
הסיבות לדרישה________________________________________________ :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
תאריך________

שם _____________

חתימה ______________

