טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים
סביבתיים) :פרשה טכנית – מוסך
שם העסק:
שם בעל העסק:
כתובת העסק:

 .1תהליכים ופעילויות המבוצעים בשטח:
________________________________________________________
________________________________________________________
 .2סוגי החומרים שמשתמשים בעסק:
דלקים _______________

כמות ________________

שמנים _______________

כמות ________________

צבעים _______________

כמות ________________

כימיקלים ________________

כמות ________________

 .3חיבור למערכת ביוב ציבורית

יש  /אין

 .4שפכים סניטריים מחוברים למערכת ביוב ציבורית

כן /לא

 4.1במקרה של פינוי שפכים סניטרים ע"י מוביל שפכים
אישור של מתקן לטיהור שפכים לקבלת שפכים

יש /אין

 .5נגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים מנוקז
למערכת הניקוז הציבורית

כן /לא

 .6מוסך מכונאות כללי

כן /לא

מתקני טיפול בשפכים תעשייתיים ותשטיפים
 6.1מפריד שמן/דלק  -מתקן קדם לטיפול בשפכים,
מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה

כן /לא

סוג וגודל של מפריד שמן /דלק_________________________________ :
 6.2במקרה שבעל העסק לא התקין מפריד שמן/דלק
 6.2.1מיכל איסוף סגור ואטום לחלחול

יש /אין

מיקום וגודל _________________________________
אישור של מכון לטיהור שפכים בדבר קבלת תכולת המיכל האטום

יש /אין

 6.2.2מכונה לשטיפת רצפה המאפשרת ניקוי ואיסוף
כל התשטיפים למיכל אטום

יש /אין

 6.2.3מיכל אטום לאיסוף תשטיפים המוצב במאצרה

כן /לא

 .7מוסך עם פעולות צביעה

כן /לא

חדר צביעה סגור:

כן /לא

מערכת יניקת אוויר מחדר הצבע

יש /אין

מתקן טיפול בגז פליטה מחדר הצבע

יש /אין

ארובה לשחרור גזי הנפלט מפעולות צביעה
( בגובה  10מטרים לפחות מעל לקרקע)

יש /אין

אחסון של צבעים וממיסים בארון מתכת

כן /לא

 .8מוסך לטיפול ברכבי גפ"מ

כן /לא

 8.1קיימת עמדה ייעודית לטיפול רכבים
מונעי גפ"מ והתקנת מערכות גפ"מ

כן /לא

 8.2עמדת אחסון גפ"מ מאווררת

כן /לא

 .9פסולת הנוצרת בעסק:
 9.1שמן משומש
כמות___________________________________________________ :
יעד פינוי________________________________________________:
מיכל לאיסוף שמן משומש מוצב במאצרה

כן /לא

 9.2מסנני שמן
כמות___________________________________________________ :
יעד פינוי_________________________________________________ :
מיכל לאיסוף מסנני שמן מוצב במאצרה

כן /לא

 9.3צבעים וכימיקלים
כמות____________________________________________________ :
יעד פינוי _________________________________________________ :
 9.4מצברים משומשים
כמות______________________________________________________:
יעד פינוי _________________________________________________:
מיכל לאיסוף מצברים משומשים מוצב במאצרה

 9.5בוצה ממפריד שמן/דלק או שפכים ממיכל אטום

כן /לא

כמות____________________________________________________ :
יעד פינוי________________________________________________ :

 .10מפה מצבית הכוללת:
.1
.2
.3
.4

חלוקה פנימית של הקרקע שבה מצוי העסק ושימושי כל חלק.
תכנית סניטרית של העסק הכוללת:מפריד שמן /דלק או מיכל אטום ,מיקום
ונקודת חיבור לביוב  ,תעלות ניקוז.
מתקני אוורור  ,מערכת למניעת מזהמי אוויר
מתקנים לאחסנת שמן משומש  ,מסנני שמן  ,דלק ,צבעים ,מצברים
משומשים.

______________
תאריך

_______________________
שם ותפקיד

_____________
חתימה

