רמלה
עיריית
מחלקת שפ"ע רישוי עסקים  -מחלקת פיקוח

אישור להצבת כסאות ושולחנות על המדרכה
בהתאם לקבוע בסעיף  3לחוק העזר (רמלה) שימור רחובות ,התשכ"ה 9195 -

פרטי המבקש ,כפי שמופיע בבקשה לרשיון עסק:
שם ______________ משפחה ______________ ת.ז_____________ .
כתובת ________________________ טלפון ______________________

פרטי העסק:
מהות ________________ כתובת ______________________________

להלן תנאי האישור:
א .האישור זה ניתן לשנת _____________ ויפוג בתאריך ________11/1//
ב.

האישור ניתן להצבת הכיסאות והשולחנות בחזית העסק בלבד.

ג.

בכל מקרה רוחב המדרכה הנותרת למעבר הולכי רגל לא יפחת מ 1.1 -מטר.

ד.

בכל מקרה חל איסור לעשות שימוש בשולחנות ובכיסאות לאחר שעת סגירת העסק ,כמפורט
בחוק העזר (לרמלה) פתיחת בתי העסק וסגירתם תשכ"ג .1691 -
באחריות בעל העסק להכניס את הכיסאות /לקשור אותם /לערום אותם וכו' לאחר הסגירה.

ה .ידוע לי כי אישור זה מותנה בחתימתי על כתב התחייבות המצורף בזה.
ו .כמו כן ידוע לי כי אישור זה מותנה בתשלום אגרה שנתית :בהתאם להוראות התוספת בחוק
העזר לרמלה שימור רחובות תשכ"ה – .1691
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אי עמידה בתנאי האישור ,יגרור ביטול ההרשאה.

תאריך __________________ חתימת בעל העסק ___________________
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רמלה
עיריית
מחלקת שפ"ע רישוי עסקים  -מחלקת פיקוח

כתב הצהרה והתחייבות בדבר הצבת כסאות ושולחנות על המדרכה
אני הח"מ _____________  ,ת.ז , _________ .הבעלים של העסק מסוג ____________
הנמצא ברחוב ______________ מס' ____ ברמלה.
מצהיר7ה ומתחייב7ת בזאת בפני עיריית רמלה כדלקמן -
.1

ידוע לי שהתחייבותי זו הנה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או התליה.

./

ידוע לי כי הוראת חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב –  ,169/לא חלות על אישור זה.

.1

ידוע לי כי האישור זה אינו מהווה היתר בניה ו/או רישיון עסק ,כהגדרתם בחוק.

.4

ידוע לי כי אחויב בארנונה ,עפ"י סיווג שימוש עיקרי ,על השטח הכולל עליו אעמיד
השולחנות והכיסאות.

.1

אני מצהיר/ה כי לא תהיה לי/לנו ו/או למי מטעמי/נו כל תביעה ו/או דרישה שהיא בנוגע
לאישור זה.

.9

ידוע לי כי הנני אחראי לכל פגיעה או נזק שיגרמו לעירייה ,לאדם ,או לכל צד ג' בגין
השימוש אשר נעשה בשטח הציבורי ,שעניינם הצבת השולחנות והכיסאות במקום.

.9

הנני מתחייב לשפות את העירייה בכל מקרה של תביעה ,כאמור בסעיף  1לעיל ,בכל סכום
שתידרש מכוח תביעה ו/או השגה ,וזאת תוך  13יום מיום הדרישה הראשונית.

.8

הנני מתחייב לעמוד בתנאים ,כפי שהם רשומים במסמך האישור עליו חתמתי.

.6

ידוע לי כי לעירייה הזכות לבטל הרשאה זו ,בהודעה מוקדמת של  9ימים וכל זאת ע"פ לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

.13

הנני מצהיר בזאת כי משמעות התחייבות זו הוסברה לי/נו ,ע"י עורך דיני ולפיכך לא תהא
לי כל טענה כלפיה ,והנני חותם עליה מרצוני החופשי וללא כל אילוץ או כפייה.
_____________
תאריך

________________
שם

________________
חתימה

-----------------------------------------------------------------אישור
בעל  /ת ת  .ז .
_________________
הנני מאשר  /ת בזה כי מר  /גב '
________________ חתם בפני על המסמך דלע יל לאחר שהוסברה לו מהות
התחייבו יותי ו דלעיל ולאחר שהובהר לו כי הינו מוסמך להתחייב ולהצהיר את כל
ההתחייבויות וההצהרות דלעיל .
----------------------תאריך

---------------------------עו"ד
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