האגף התפעולי
הנדון :הסכם לפינוי אשפה עודפת מבתי עסק
בין:
המועצה האזורית גוש עציון
ד.נ .צפון יהודה 33499

(להלן" :המועצה")

לבין:
בית העסק _____________________  ,ח.פ_________________ .
שכתובתו __________________________
(להלן" :בית העסק")
באמצעות מורשי החתימה מטעמו

אלון שבות
אלעזר
איבי הנחל
בת עין

 .1הצדדים מבקשים להסדיר את פינוי אשפה עודפת מבית העסק ,ע"י המועצה ,למקום הטמנה מוסדר.
"אשפה עודפת"  -אשפה הנוצרת כתוצאה מפעילות בית העסק ,העולה בכמותה על כמות האשפה
הביתית ,שחובתה של המועצה לפנות במסגרת שירותי הליבה שהיא מספקת .תחשיב אשפה עודפת
מפורט במסמך נלווה והמוצג באתר האינטרנט של המועצה (. )www.baitisraeli.co.il

גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור

 .2המועצה תספק ותציב ___ מיכל אצירה ייעודי ותקין ,בנפח של ____ ליטר ,לבית העסק ,בתשלום.

מגדל עז

 .9המועצה רשאית לקבוע ,לאחר התייעצות עם בית העסק ,כי אשפה של בית עסק תחולק בין מספר

מעלה עמוס

מיכלי אצירה .זאת ,לשם שמירה על ציוד ותקינות משאית האשפה בלבד.
 .4מיכל האצירה יוצב בחצר או באזור התפעולי של בית העסק ,במקום עליו יחליטו הצדדים.

מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל

 .5בית העסק ידאג לתקינות מיכל האצירה ,לבטיחות סביבת המיכל ,ולניקיון סביבות מיכל האצירה.
בית העסק יקפיד לשמור על המיכל סגור וככל שניתן נעול.

פני קדם

 .6המועצה תפנה את מיכל האצירה ___ פעמים בשבוע ,או בהתאם להודעה של בעל העסק.

קדר

 .7לא תותר השלכת אשפה עודפת של בית העסק למיכלי אצירה אחרים ,פרטיים/ציבוריים ,אלא בהיתר.
 .8בית העסק ישליך אך ורק אשפה מסוג קרטונים /אריזות /אורגני /זכוכית /אשפה מעורבת (מחק את
המיותר) ,למיכל האצירה שניתן לו.
 .3במידה ועורבבה אשפה במיכל האצירה בניגוד להנחיה ,המועצה רשאית שלא לפנות את מיכל
האצירה ,עד להפרדה נאותה של הפסולת כפי שנדרש ,מבלי שלבית העסק תהיה טענה כלפי המועצה.
 .13תמורת כל פינוי של כל מיכל אצירה ,ישלם בית העסק סך של ____  ,₪כאשר סכום זה כולל את עלות
העבודה ,עלויות הנסיעה ,היטלי ההטמנה וכל תשלום או אגרה הנדרשת במקום ההטמנה.
 .11מחלקת הגביה תוציא חיובים לבית העסק ,בהתאם לביצוע בפועל; בית העסק יסדיר את התשלום
ישירות למול מחלקת הגביה במועצה האזורית גוש עציון.
 .12תוקף ההסכם – מיום ___ ___/___/ועד ליום ___.___/___/

____________________
המועצה

________________________
בית העסק

נוקדים

ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

