הצהרת מתכנן התוכנית הסניטארית
נספח  ) 5הגשת תוכנית סניטארית (

תאריך______________:
מס' תיק _______________:

הגשת תוכנית סניטארית -מערכת מים וביוב:
גוש  _______ :חלקה  ____________ :מגרש _________ :כתובת___________________ :

בקשה מס' _________________ :שם בעל הנכס/היזם___________________________ :



תוכ ית ס יטארית עבור מב ה חדש:
א י הח"מ  ..................................................... :מס' רישיון...................................... :
מאשר בזאת כי התוכ ית הס יטארית תואמת את הדרישות בחוק התכ ון והב ייה ,הל"ת
וה חיות משרד הבריאות  ,כיבוי אש והתק ים הישראלים לרבות ת"י  .1205יש הפרדה מלאה בין מערכות קזי
הב יין למערכת הביוב הפרטית בחלקה .מערכת הביוב הפרטית מוליכה את הביוב של החלקה בלבד ואי ה מוליכה
ביוב של חלקות אחרות.
הספקת המים מתוכ ת בהתאם לחיבור בקוטר " ...........מרשת המים הציבורית ,בהתאם
ל תו י המערכת ובאישור התאגיד.



תוכ ית ס יטארית עבור תוספת ב ייה כולל שי וי במערכת האי סטלציה:
א י הח"מ .....................................................:מס' רישיון........................................... :
מאשר כי בדקתי את המערכת הקיימת ומצאתי אותה כמערכת תקי ה ומתאימה לקליטת שפכים ואספקת מים
בכמויות ולחצים תקי ים .כמו כן תוכ ית זאת תואמת את הדרישות בחוק התכ ון והב ייה ,הל"ת וה חיות משרד
הבריאות ,כיבוי אש והתק ים הישראלים לרבות ת"י  .1205יש הפרדה מלאה בין מערכות קזי הב יין למערכת
הביוב הפרטית בחלקה .מערכת הביוב הפרטית מוליכה את הביוב של החלקה בלבד ואי ה מוליכה ביוב של
חלקות אחרות.



תוכ ית עבור תוספת ב יה ללא שי וי במערכת האי סטלציה:
מס' רישיון ................................... :
א י הח"מ ........................................... :
בדקתי את המערכת הקיימת ומצאתי כי השי ויים עקב תוספת הב ייה המוצעת לא דורשים שי ויים במערכת
האי סטלציה הקיימת והמערכת הקיימת תואמת את הדרישות בחוק התכ ון והב ייה ,הל"ת וה חיות משרד
הבריאות ,כיבוי אש והתק ים הישראלים לרבות ת"י  .1205יש הפרדה מלאה בין מערכות קזי הב יין למערכת
הביוב הפרטית בחלקה .מערכת הביוב הפרטית מוליכה את הביוב של החלקה בלבד ואי ה מוליכה ביוב של
חלקות אחרות.
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