הצהרת מהנדס בדבר הימצאות  /אי המצאות אסבסט ו/או חומרים מסוכנים
כתובת ________________________
אני (שם המהנדס) _________________________
מספר רישיון____________הח"מ ,החתום גם על גבי הבקשה להיתר מס'___________________
בכתובת _____ _______________________בישוב ____________ גוש _______ חלקה ______
מצהיר בזאת כי ביקרתי במקום ובדקתי את כל המקומות המסומנים והמיועדים להריסה במסגרת
הבקשה להיתר הנ"ל ,אשר הוגשה למועצה האזורית גוש עציון (להלן " -המועצה") ,ולהלן ממצאי:
 לא נמצא צמנט אסבסט ,אסבסט פריך או חומר מסוכן אחר (דלקים ,צבעים ,שמנים ,כימיקלים או
חומרים רעילים כלשהם ,כמשמעותם בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,)3991-וזאת בכל
המקומות המסומנים והמיועדים להריסה בבקשה להיתר הנ"ל.
 מצאתי ______ מ"ר של צמנט אסבסט וסימנתי את מקומות הימצאותו על גבי התוכנית המצ"ב,
ובהתאם לכך אפעל להלן:
א.

אם שטח לוחות האסבסט קטן מ 05-מ"ר ,בעל הנכס רשאי לפרק את הלוחות בעצמו ובלבד
שיענה להנחיות המשרד להגנת הסביבה ל"עבודת אסבסט מצומצמת" ,כפי שמופיע באתר
האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה .ואולם ,אם בחר בעל הנכס להעסיק קבלן חיצוני
לפרוק הלוחות אזי קבלן זה חייב להיות קבלן מורשה לעבודות אסבסט צמנט.
תנאי לקבלת טופס  4יהיה הצגת תעודות על הטמנת לוחות האסבסט באתר מורשה.

ב.

אם שטח לוחות האסבסט גדול מ 05-מ"ר ,נדרש אישור מוקדם של המשרד להגנת הסביבה
לעבודת הפירוק .בטופס  4יידרש היזם להציג את הדו"ח המסכם של עבודות הפירוק
(מטעם הקבלן) ואישור המשרד להגנת הסביבה כי הדו"ח המסכם של הקבלן התקבל.

 מצאתי חומרים מסוכנים ,בהתאם לסוגים והכמויות המפורטים להלן:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
אני מתחייב לקבל ולפעול בהתאם להנחיות מהנדס המועצה ,מחלקת התברואה וחוקי העזר.

אני מצהיר כי זהו שמי ,זאת חתימתי ותוכן תצהירי אמת .ידוע לי כי מסירת הצהרה כוזבת עלולה
לגרום לנקיטת צעדים נגדי ,וכי עלי לומר את האמת בהצהרתי זו וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן.
אני מצהיר כי קיבלתי את הנחיות המועצה ואת הנחיות המשרד להגנת הסביבה (כפי שמופיעות באתר
האינטרנט של המשרד) ,בנוגע לפרוק לוחות צמנט אסבסט (להלן " -ההנחיות") ,הבנתי את ההנחיות
ואין לי בגינן כל עוררין .אני מתחייב לבצע את כל עבודות הפרוק והפינוי אך ורק לפי ההנחיות.
אני מסכים במפורש ,וחתימתי היא אישור לכך ,שבמידה ולא אבצע את התחייבותי כאמור לעיל ,כי
המועצה תפעל בכל דרך שתבחר לביטול טופס  4שנתנה לתיק בניין זה ו/או סירוב למתן היתר בנייה
במקום ולא אבוא בכל טענות ותביעות כלפיה.
תאריך____ ____/____/חתימה וחותמת__________________________

