מחלקת רישוי עסקים ושילוט
טופס בקשה לרישוי שלט/מודעה
בהתאם לסעיף  2לחוק עזר לבאר יעקב (שילוט) ,התשס"ו  ,2006-המבקש לפרסם שילוט בתחום המועצה,
מתבקש למלא את הנתונים הבאים:
שם המבקש;_______________________________________________________________:
שם החברה/שם העסק;________________________________________________________ :
מס' משלם (ארנונה);_____________________________________ :
ח.פ/.ח.צ/.ת.ז/.ע.ר;______________________________________ :
כתובת;___________________________________________________________________ :
טלפון נייד/טלפון בעסק;_______________________________________________________ :
מס' פקס;_______________________________________________ :
כתובת דוא"ל;______________________________________________________________ :
מסד
1

מיקום/כתובת אורך

תוכן השלט

רוחב

שטח

2
3

חובה לצרף לבקשה:
o
o
o
o
o
o
o
o

תיאור המקום המדויק של השלט;
תרשים השילוט המוצע;
תכנית המפרטת את סוג ,צורה ,תוכן ,חומרים ,מידות שילוט;
פרטי המתקין ; פרטי יצרן השילוט;
פרטי אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד ,לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט או
המתקן האמור לשאת אותו בצירוף המפרט הטכני שלהם;
אם מבוקש שילוט אלקטרוני הכרוך באספקת חשמל  -אישור חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי
לתקינות השילוט ,וכי המתקן יכלול מפסק פחת;
אישור חומרים עמידים בפני פגעי מזג אוויר/מגולוונים/צבעים המגנים מפני קורוזיה.
היתר בניה;

1

 oמסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יפורסם השילוט; לגבי נכס שבבעלות משותפת של בני
אדם או בבעלות תאגיד ,תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על-פי דין לפי
העניין;
 oצילום השלט על רקע הבניין בו יוצב;
 oהעתק רישיון עסק לעסקים טעוני רישוי ע"פ חוק רישוי עסקים;
אני מתחייב למלא אחר החלטת המועצה והנחיותיה; אם השילוט לא יותקן כנדרש ו/או תוך הפרת תנאי
הרישיון ו/או בניגוד להוראות חוק העזר ו/או לא אבצע את העבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של
השילוט ו/או לא אתאים את השילוט לתנאי הרישיון ו/או השילוט יוצב ללא היתר ,תהיה המועצה
רשאית ,בהתאם לסעיף  18לחוק העזר ,להסירו ולחייב אותי בכל ההוצאות הקשורות להסרה.
ידוע לי ,כי הרישיון לשלט בתוקף עד ליום  31/12בכל שנה ,ויש לחדשו עד ליום  1בינואר בכל שנה.

תאריך ___________

חתימת המבקש_________

חתימה וחותמת החברה _____________________

החלטת מחלקת השילוט/ועדת השילוט
יחידת השילוט/הועדה בישיבתה מתאריך______ החליטה ,כדלקמן:
 oלאשר את הבקשה ,כפוף לתשלום אגרה; עם תשלום האגרה הופך השלט לחוקי.
 oלדחות את הבקשה מהסיבות הבאות________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________
_______________

חתימה__________________

מהנדס המועצה

יו"ר הוועדה
תאריך __________

.................................................................................................................
אישור תשלום אגרת שילוט
רישיון שילוט מס' .......
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