חוק עזר לגבעתיים (עקירת עצים) ,התשמ"א-1980
פורסם:

חש"ם ,8

תשמ"א ),(28.10.1980

עמ' 123

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עירית גבעתיים;
"מהנדס"  -מהנדס העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב;
"המועצה"  -מועצת העיריה;
"עקירת עץ"  -כריתת עץ ,שבירתו ,שריפתו ,סילוקו ,עקירתו ,או השחתתו בכל דרך אחרת;
"קמילה"  -מצב שבו העץ הפסיק לפתח ניצנים ,ללבלב או להצמיח עלים במשך שנה אחת לפחות.

איסור עקירת עץ
.2

לא יעקור אדם עץ ,אלא לפי היתר שנתן המהנדס.

תנאים
)א( בהיתר כאמור רשאי המהנד ס להתנות תנאים לשם הגברת הבטיחות או מניעת מטרד ורשאי הוא גם להתנות את ההיתר בשתילת עץ
.3
אחר במקום העץ שנעקר.
)ב( מי שקיבל היתר ומי שפועל מטעם בעל ההיתר ,חייב לקיים את תנאי ההיתר.

.4
המהנדס יתן את ההיתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
) (1העץ נמצא בקמילה או מהווה סכנה לשלום בני אדם או לשלמות מבנים ומיתקנים ,שאין למנעה על ידי גיזום ,ריסוס או אמצעים
מקובלים כיוצא באלה;
) (2העץ מהווה מטרד;
) (3העץ מפריע לביצוע תכנית לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה;-1965
) (4המהנדס שוכנע כי עקירת העץ דרושה לצורך ביצוע בניה או פיתוח שטח כדין.

העברת עץ לגני העיריה
החליט המהנדס על מתן היתר ,אך נמצא כי העץ מתאים להעברה לגן של העיריה ,רשאי הוא להורות על העברה כאמור ולקבוע מועד
.5
לביצוע ההעברה; ההכנות להעברת העץ וביצוע העבודות לפי סעיף זה ,יעשו בידי העיריה ועל חשבונה.

היחר בניה מתיר עקירת עץ
סומן עץ במפה מצבית שהוגשה למהנדס בצירוף לבקשה להיתר בניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,-1965וניתן היתר הבניה ,רואים
.6
את ההיתר גם כהיתר לעקירת העץ זולת אם המהנדס הורה אחרת.

רשות כניסה
המהנדס רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שאינו משמש למגורים כדי לברר אם ממלאים אחר הוראות חוק עזר זה או כדי לנקוט
.7
צעדים לשם מילוי הוראה כאמור.

איסור הפרעה
.8

לא יפריע אדם למהנדס להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

שמירת דינים
.9

הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

עונשין
.10

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  600שקלים חדשים*.
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