עיריית פתח  -תקוה
רשות החניה העירונית פ"ת

בקשה למתן תו חניה

לכבוד רשות החניה העירונית
רחוב נורדאו  , 30פתח -תקווה
מיקוד  49590ת.ד 9009 :
טל'  03 -9059200 -פקס03- 9347649 -
אני הח"מ

שם משפחה ________________ שם פרטי ______________ מס' זהות _______________________
בעל/ת רכב מס' _________________ מסוג ___________________ צבע ____________________
__________________
) רחוב (

מען מגורים ______________
) עיר (

______
)מס' בית (

_____
)מס' דירה (

_________
) טלפון (

הצהרה
הנני מבקש/ת בזה להנפיק לי תווית חניה בהתאם לסעיף ) 16ג( לחוק העזר לפתח -תקווה
" העמדת רכב וחנייתו "  ,התשנ"א  ) 1991להלן "חוק העזר" ( והנני מתחייב/ת בחתימת ידי להשתמש
בתווית החניה בהתאם לכל הוראות חוק העזר ,כמפורט להלן:
א .המקבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר או לעשות בה שימוש לרכב אחר וזכות השימוש
בתווית חניה זו תפקע בהתקיים אחת מאלה :
 .1העברת תווית החניה לאחר ו/או מהרכב בגינו נתקבל התו לרכב אחר .
 .2מכירת הרכב.
 .3הפסקת השימוש הקבוע ברכב.
 .4העתקת מקום המגורים.
ב .העביר בעל הרכב ) שבידו תווית החניה ( את בעלותו על הרכב  ,או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב
או העתיק את מקום מגוריו חייב להחזיר את התווית לרשות החניה תוך שבעה ימים מיום העברת
הבעלות ברכב  /הפסקת השימוש  ,העתקת מקום מגורין ) לפי העניין ( .
ג .תווית החניה תודבק על שמשת הרכב הקדמית בצד ימין  ,בפינה העליונה  ,באופן שתהיה גלויה
לחלוטין לעין כל .
ד .מבלי לגרוע מהוראות כל דין  ,מסירת פרטים ומסמכים כוזבים בעת הגשת הבקשה לקבלת תווית
חניה ושימוש בתווית החניה ,שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל מהווים עבירה על
חוק העזר.
ה .תוקף תווית החניה הנו בכפוף להוראות חוק העזר וסוג התווית .
ו .זכותך לקבל תווית חניה חדשה מותנת בהחזרת התווית הישנה לרשות החניה ו/או במידה והתווית
הישנה אינה מצויה ברשותך יש להמציא תצהיר כחוק אשר בו יציין בעל התווית ,כי התווית הישנה
אינה מצויה בידו וכי מתחייב הוא שלא לעשות בה כל שימוש.

ז .הדירה בשלמות ואינה מפוצלת ) מחולקת ( .
הנני מצהיר בזה כי הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים ונתנו על ידי כדי לקבל תווית חניה .
מצהיר כי ידוע לי כי אי מילוי הוראות חוק העזר  ,במלואן או בחלקן ,מהווה עבירה ע"פ הדין הפלילי
ומצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בזמן קבלת תווית חניה נכונים .

______________ ________________
) תאריך (
רצוף בזה :
) סמן  xבמשבצת (

) שם פרטי (

______________ ___________________
) שם משפחה (

) חתימת מקבל/ת היתר החניה (

צילום תעודת זהות ) כולל ספח ( מעודכנת לכתובת .
צילום רישיון רכב תקף בבעלותך .
למי שברשותו רכב חברה  ,יש להמציא בנוסף לאמור לעיל אישור מעביד כי הרכב הועמד לרשותך הבלעדית
צילום רישיון נהיגה תקף.
צילום נסח טאבו  /חוזה קניה
למי שברשותו חניה בטאבו ומבקש תו חניה לרכב נוסף  ,יש לצרף את צילומי שני רישיונות הרכב .
צילום אישור ארנונה .
לדיירים בדירות שכורות  :בנוסף למסמכים הנ"ל יש לצרף גם חוזה שכירות למגורים כשחתימות הצדדים מאומתות
ע"י עו"ד .
יש לצרף תצהיר כחוק של השוכר חתום בפני עו"ד  /רשם המאשר כי הדירה אינה מפוצלת ) מחולקת ( .

לשימוש המשרד בלבד
התאמת פרטים ____________ ______________ :
) תאריך (
0711/01

) חתימה (

אישור ניפוק _______________ :
) חתימת המאשרת (

