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אבקש להגדיל את חיבור המים שבנכס הרשום לעיל.

אני ,החתום מטה ,מתחייב בזה ,בכל מקרה של חיבור לרשת המים העירונית ,להישמע להוראות חברת מי אביבים  2010בע”מ
ולמלא אותן וכן כל הוראה כמפורט בחוק תאגידי מים וביוב בדבר הספקת מים .ובחוק התכנון והבנייה ובכלל אלה:
א .להתקין בנכס מערכת הספקת מים על פי הוראות או שינויים כפי שתקבע חברת מי אביבים במסגרת ההיתר לבניין ,שבעבורו
אני מבקש את החיבור ולא לשנות את הרשת הפרטית ,לא להתקין ברשת הפרטית משאבות או כל מתקן אחר ,אלא באישור
מראש של התכנית שאגיש לאישור.
ב .להזמין בגמר העבודה את מפקח חברת מי אביבים לביקורת מערכת הספקת המים שהותקנה לפי התכנית המאושרת.
ג .לא לתת ,לא להרשות ולא לאפשר לאחרים להשתמש במים מהחיבור שניתן לנכס ,אלא אם כן ניתנה רשות מיוחדת בכתב
חברת מי אביבים.
ד .לא למסור ,לא להחכיר ולא להשכיר את הבית כולו או חלקו לאחר ,אלא אם כן יחתום הקונה או החוכר או השוכר על כל
ההתחייבויות דלעיל ,כפי שנדרוש מחברת מי אביבים.
ה .אני מצהיר בזה ,כי ידוע לי ששינוי מקום מד המים ,פירוקו או טיפול כלשהו בו אסורים בהחלט ,ואם לא אמלא תנאי זה ,רשאי
מנכ”ל מי אביבים להעריך את תצרוכת המים לפי ראות עיניה ,בלי שתהיה לי זכות לערער על כך.
ו.

אני מצהיר שידוע לי שבאחריותי לתחזק את המז”ח שבמתקן חיבור מד מים ,ולבצע בדיקה שנתית של המז”ח בעזרת בודק
מוסמך ,על ידי משרד הבריאות ולהעביר למי אביבים את תוצאות הבדיקה.

ז .אם אחרוג מן ההיתר או מהתכניות המאושרות ,רשאית חברת מי אביבים ,לפי סעיף  157א לחוק התכנון והבנייה התשכ”ה
 ,1965לפרק את חיבור המים על חשבוני ,ובכך לנתק לי את הספקת המים לבניין.
ח .אני מצהיר ,שידוע לי כי החיבור המבוקש יותקן מחדש רק לאחר הסרת החריגות וקבלת אישור על ביצוע הבנייה כחוק ,ואני
מתחייב לשאת בכל הוצאות הניתוק והחיבור מחדש ,כתנאי מוקדם לחיבורו מחדש של הבניין לרשת המים.
ט .אני החתום מטה ,מקבל עלי לשלם את כל האגרות והתשלומים המגיעים ושיגיעו לפי חוק תאגידי מים וביוב תשס"א , 2001
הנוגעים לנכס הנדון.
י.

אני מצהיר שידוע לי שייתכן שיהיו הפסקות או שיבושים בהספקת מים מהרשת העירונית ,ואין החברה אחראית לנזקים שייגרמו
בשל שיבושים בהספקת מים.
אני מצהיר שידוע לי שאם תדרש להספקת מים מתמדת ,באחריותי לדאוג לפתרונות מתאימים.

יא .בעת מסירה ,מכירה או השכרה של הנכס ,אני מתחייב למסור למקבל הנכס את כל התכניות וההסכמים הקשורים בהספקת
מים ,כולל המסמך הזה.
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