10/10/19

טופס בקשה ממוחשב להפחתה כמות המים לצרכת ביתי במועצה אזורית
(יש למלא את הטופס רק בהנחיית המועצה האזורית)

רמת הנגב

מועצה אזורית:

>>> בחר

שם היישוב:

שם הצרכן:

כתובת הצרכן:

מספר הצרכן:

מספר נכס:

שטח קרקע מ"ר (מגרש):

שטח מבנה קומת הקרקע:
)כולל חניה ושטח מרוצף בחצר(

 .1נתוני הגינון בנכס:
שטח מדשאה במ"ר (= )G

X

1.77

מ"ק/מ"ר =

0

מ"ק/שנה

שטח שיחים ועצים (= )B

X

0.97

מ"ק/מ"ר =

0

מ"ק/שנה

שטח פרחים וורדים (= )F

X

1.59

מ"ק/מ"ר =

0

מ"ק/שנה

סה"כ כמות שנתית מחושבת להשקיית גינון =

0

מ"ק/שנה

 .2נתוני הצריכה בנכס*:
תקופה

מתאריך

עד תאריך

כמות שנצרכה (מ"ק)
בכל מקרה של סתירה
בין הכללים לבין מי
ממחשבוני העזר ,הרי
שהוראות הכללים
יגברו בכל עניין ועניין.
השימוש במחשבוני
העזר הינו על אחריות
המשתמש בלבד,
הרשות הממשלתית
למים ולביוב אינה
אחראית בין במישרין
ובין בעקיפין
לשימושים שייעשו
במחשבונים אלו.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

סה"כ כמות המים לבית שנמדדה במד המים בכניסה לנכס:

-

מ"ק

*פירוט הצריכה על פי תקופות החיוב ל 12 -חודשים לפני מועד הגשת הבקשה  -יש לצרף חשבונות מים לבקשה.
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 .3כמות המים להפחתה מהכמות הנצרכת בכניסה לנכס תהיה הקטנה מהשניים:
3.1
או
3.2

 60%מכמות המים שנמדדה בכניסה לנכס (סעיף = )2

-

מ "ק

הכמות השנתית להשקיית גינון (סעיף = )1

-

מ "ק

כמות המים השנתית המאושרת להפחתה:

-

מ"ק לשנה

כמות המים היומית המאושרת להפחתה**:

-

מ"ק ליום

**כמות המים המוזרמת למערכת הביוב תחושב בהתייחס לכמות המים היומית המאושרת להפחתה במכפלת ימי החיוב בכל תקופת חיוב.

 .4הצהרת הצרכן:
אני מצהיר כי אני משקה שטחי הגינון בנכס עליהם הצהרתי לפי הפירוט לעיל.
אני מתחייב כי אם יהיה שינוי בשטחי השקיית הגינון העולה על  10%מהשטח שהוצהר בסעיף  1לטופס,
אדווח על כך מידית לרשות המקומית ,ולא יאוחר מ 30 -ימים לאחר השינוי;
אני מתחייב כי אאפשר לגורמים מטעם הרשות המקומית לבצע בדיקה בנכס על מנת לבדוק את אמינות הנתונים;
בדיקה זו תיעשה בתאום מראש ובכפוף להימצאותי בנכס.

ידוע לי כי ככל שיימצאו אי התאמות בדיווח ,רשאית הרשות המקומית לתקן את כמויות המים לחיוב
באגרת ביוב ממועד אישור ההפחתה ולא יותר מ 12 -חודשים אחורה.
שם _________________________ תאריך ____________________ חתימה ___________________

החלטת המועצה האזורית
לנכס אושרה/לא אושרה הפחתה של _____________ מ"ק ליום החל מיום ____________ ועד ליום ____________.
נימוקים:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

על החתום:
שם ________________:תפקיד _______________:חתימה+חותמת ________________ :תאריך_____________:
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