חוק התכנון ובניה ,התשכ"ה 1965 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :גלילי
הודעה בדבר בקשה למתן היתר בנייה בבקשה מספר מח /ש714 /
שם הבקשה :מתקן הנדסי לטיפול בפסולת עירונית מעורבת בשפד"ן
עפ"י הוראות תמ"א ,1 /סעיף  8.5לפרק הפסולת ובהתאם לחוק התכנון והבניה  1965ניתנת בזו הודעה ,כי הוגשה לוועדה המחוזית – מקומית
לתכנון ובניה בקשה להיתר בתיק בניה מס' :מח /ש714 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחב תכנון :גלילי ,שפד"ן
גושים וחלקות:
בגוש 5270 :חלקה( 20 :חלקה  19ישנה)
שם המבקש:
חברת זירו ווייסט בע"מ
מהות הבקשה:
הקמת מתקן הנדסי – מתקן לטיפול בפסולת עירונית מעורבת בשטחים כוללים של  42,750מ"ר:
הקמת מבנים ומתקנים עיקריים – מערך מיון והפרדה מתקן לעיכול אנאירובי ,מערך תעלות קומפוסטצייה ,צובר לביו-גז ,גנרטורים להפקת חשמל
מביו-גז ,מתקנים וצנרת לטיפול באוויר.
הקמת מבנים ומתקנים נלווים – מתקן לטיפול בתשטיפים ,מסועים ,מבנים וסככות לאחסנת תוצרי מחזור ,בית מלאכה ,עמדת שומר ,מתקן
לשקילת משאיות ,עמדת תדלוק לשרות עצמי ,מתקן לשטיפת משאיות ,מבני חשמל ומתקני חשמל ,משרדים ,מרחבים מוגנים וכד'.
עבודות פיתוח – גידור באורך כולל של כ 1,775-מ' ,סלילת כבישים ,מדרכות ומשטחים מרוצפים ,פיתוח נופי ,גינון והקצאת אזורי ניקוז טבעי.
מס' הבקשה במערכת רישוי זמין:
2604025016-3
תכנון עפ"י תכניות בתוקף:
מח ,805 /תמ"א ,1 /תמא18 /
הבקשה להיתר הוגשה לוועדה מתוקף תמ"א 1 /פרק הפסולת .פרסום הבקשה נעשה בהתאם לסעיף  8.2.3ו 8.5-לתמ"א.
כל מעוניין רשאי לעיין במסמכי הבקשה ,תסקיר ההשפעה על הסביבה ובחוות הדעת של המשרד להגה"ס ,באתר האינטרנט של מנהל התכנון,
וכן באמצעות הקישורhttps://mavat.iplan.gov.il/SV4/4/4000951165/2 :
וכן במשרדי הוועדה המחוזית מקומית מחוז מרכז .נוכח מגבלות הקורונה עיון במשרדי הועדה המחוזית ייעשה בתיאום מראש בטלפון074- :

.7697390
כל הרואה את עצמו נפגע על ידי הבקשה להיתר ,רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים ממועד פרסומה של ההודעה בעיתונות וממסירת
ההודעות המאוחר מביניהם ,למשרדי הועדה המחוזית מקומית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון.074-7697374 :
ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני mer-tichnun@iplan.gov.il

שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז
4000474285) AD590 (-25

