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מבקש בזה להמציא לי היתר חנייה ע"פ סעיף  4לחוק העזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו)
התשנ"א .1991
הריני מתחייב בחתימת ידי להשתמש בתווית היתר החנייה בהתאם לכל הוראות החוק כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.11
.11

היתר זה בתוקף אך ורק על פי הכתובת המצוינת ע"ג תו החניה.
היתר זה בתוקף עד לסוף ביצוע עבודת התשתית/הפיתוח במקום.
היתר החניה הנ"ל בתוקף למספר הרכב שלמענו נתקבל בלבד ואסור להעבירו או לעשות
בו שימוש לרכב אחר.
עם מכירת הרכב או הוצאתו מכלל שימוש ,הריני מתחייב להסיר את תווית ההיתר
מהרכב ולהחזירה למחלקת החנייה  ,תוך  7ימים.
במקרה של החלפת רכב ,אפעל להחלפת הפריטים בתווית באמצעות מחלקת החניה ,תו
חדש יינתן בתמורה להחזרת התו הישן.
במידה ולא אחזיר את התו הישן למחלקת החנייה ,אאבד את זכותי לקבל תו חניה חדש
אחר ,ו/או במידה והיתר החניה הישן לא נמצא ברשותי (אובדן/גניבה) יש להמציא תצהיר
כחוק אשר בו אציין כי התווית הישנה אינה מצויה בידי וכי אני מתחייב שלא אעשה
בתווית כל שימוש.
במידה ואשנה את מקום מגוריי אני מתחייב למסור הודעה על שינוי כתובתי למחלקת
החניה ,ומתחייב להחזיר את התו במידה והעתקתי את מקום מגוריי מחוץ לשטח
השיפוט של עיריית אשדוד.
כאשר יפוג תוקפו של תו החניה כמצוין ע"ג התו ,באחריותי לדאוג להוצאת תו חניה ,
חדש ,תקף.
על מנת להשתמש נכון בתווית ,אני מתחייב לנקות את שמשת הרכב מכל ההיתרים
והתוויות משנים קודמות.
היתר החניה החדש יודבק על ידי בצד ימין של החלון הקדמי בלבד ,כך שיהיה בולט ולא
יוסתר ע"י כל אביזר אחר של הרכב ,לא ע"י שמשה כהה להסתרת והקטנת רמת הסנוור.
במידה והיתר החניה יוסתר ע"י אביזר כל שהוא ,אני עלול לקבל דו"ח חניה שלא ניתן
יהיה לבטלו( .לפי הוראת היועץ המשפטי לממשלה).

אי מילוי הוראות חוק העזר במלואן או בחלקן ,מהווה עבירה על פי הדין הפלילי.
באנו על החתום
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