לכבוד
אגף ש.פ.ע .שיפור פני עיר – מחלקת שילוט
רחוב גפן  78חריש
טלפון04-6186022 :
מועצה מקומית חריש
הנדון :בקשה לקבלת רישיון להצבת שלט עד __ מ"ר לשנת הכספים .2018
ע"פ חוק העזר לחריש (מודעות ושלטים) ,התשנ"ח –  ,1997חיוב השלט הינו לשנה.
גוש _____ :חלקה ______ :תת חלקה_____ :
הנני מבקש רישיון לשלט כמפורט:
הצבת שלט ברחוב _________ מס' _____ מס' הנכס _______.
שם המבקש _________________________ ת.ז_____________________________ .
כתובת מגורים של בעל השלט___________________________________________ :
טלפון של בעל השלט ______________________ :נייד_______________________ :
שם העסק

מס' חשבון
משלם

כתובת העסק

מהות העסק

טלפון בעסק

נתונים על השלט
אורך

רוחב

שטח
השלט

נוסח השלט

סוג

מיקומו

מועד
מתוכנן
להצבת
השלט

כמות
השלטים

מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה
 .1צילום המיקום המבוקש להצבת השלט  +תרשים השלט( .יש לסמן על התרשים את המיקום
המבוקש).
 .2פירוט החומרים ממנו עשוי השלט.
 .3הסכמת בעל הנכס בכתב( .ראה טופס מצ"ב)
 .4אישור רישיון עסק.
 .5נסח טאבו.
מסמכים שיש לצרף לאחר קבלת האישור
 .1קבלה מהמתקין על התקנת השלט ומידותיו וכן אישור קונסטרוקטור על התקנת שלט מעל  6מ"ר
לאחר התקנת השלט.
 .2אישור חשמלאי מוסמך/האם קיים מפסק פחת.
ידוע לי:
 .1כי תוקף הרישיון הינו סוף שנת הכספים הנוכחית.
 .2הנני מתחייב להודיע בכתב למחלקת שילוט על התקנה ,שינוי או הסרת השלט ,וכן לפעול אך ורק
בתיאום עם מחלקת שילוט.
 .3כל שינוי בגודלו/תוכנו של השלט יעשה אך ורק לאחר הגשת בקשה לרישיון מעודכנת ובאישור
מחלקת שילוט.
 .4הנני מתחייב להסיר את השלט במידה ו :אסגור/אעתיק את מקום העסק .היה ולא אסיר את השלט
תהיה המועצה רשאית להסיר את השלט ולחייב אותי בהוצאות.
תאריך____________ :

______________
פרטי המבקש

_______________
חתימה וחותמת

לשימוש המשרד
אישור הבקשה
תאריך:

שם מאשר הבקשה
דחית הבקשה

חתימה וחותמת

חתימה וחותמת
שם דוחה הבקשה
תאריך:
נימוקים לדחיית הבקשה________________________________________________________________:

תאריך _____________
טופס הסכמה של בעל הנכס להצבת שלט בנכס שלו

נא למלא את פרטי בעל הנכס
שם ___________________ :משפחה ________________ :ת.ז________________________ .
כתובת מגורים ________________________________________ :טלפון________________ :
מאשר בזאת ל ________________________________ :ת.ז__________________________ .
נתוני השלט:
אורך ____________ ___ :רוחב __________________ :מיקום_________________________ :
פרטי משלם השלט:
שם ומשפחה ____________________________:ת.ז_________________________________ .
מספר חשבון_______________________________ :
כתובת משלם_______________________________________________________________ :
להציב שלט בהתאם לדרישתכם בנכס הרשום על שמי.

שם ומשפחה

חתימה

____________________________

__________________________

