בס"ד

מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר
נוהל טיפול בעבירות איכות הסביבה


 .1עם קבלת תשלום קנס – על הנאשם לשלם הקנס באמצעות הטופס בסניפי בנק הדואר או באמצעות
שרת התשלומים.
 .2שולם הקנס ,רואים בנאשם כמי שהודה באשמה ,הורשע ונשא את עונשו.
 .3אי תשלום קנס במועד יגרור העברת החוב לגבייה ונקיטת פעולות אכיפה בהתאם לחוק.
 .4תוספת פיגור :חוב שלא שולם במועד יגרור תוספת פיגור בשיעור  50%מגובה הקנס המקורי (להלן:
"תוספת הפיגור הראשונה").
 .5אם תוך  6חודשים מהמועד הקבוע בקנס לא תשלם הקנס ותוספת הפיגור הראשונה ,תחויב בנוסף מדי
שישה חודשים בתוספת פיגור בשיעור  5%מגובה הקנס המקורי.

גנות

זיתן

חמד


 .6בקשה לביטול קנס :
תוגש תוך  30יום מקבלת הקנס בכתב ובדואר רשום .לבקשה יש לצרך את כל המסמכים הרלוונטים.
 .7נדחתה הבקשה לביטול קנס ,הינך רשאי להגיש בקשה להישפט תוך  30יום מיום קבלת ההודעה
בדבר דחיית בקשתך לביטול קנס.
 .8בהתאם להוראות ,אם תידחה בקשתך וחלף המועד לתשלום קנס תצטרפנה לקנס תוספות פיגור על פי
החוק.
 .9בקשה להישפט:

יגל

כפר חב"ד

משמר השבעה

יש להגיש תוך  90יום ממועד קבלת הקנס – עם קבלת בקשתך תישלח אליך הזמנה למשפט וכתב
אישום.



בכתב האישום יהיה רשאי התובע לכלול עבירות נוספות אם חלה עליהם אחריות מכח החוק בנוגע
לביצוע העבירות.

ניר צבי

*** לתשומת ליבך ,אם בחרת להישפט רשאי בית המשפט להטיל עליך קנס בשיעור גבוה מהקנס
הנקוב עד לגובה שיעורי הקנסות המרביים הקבועים בסעיפים (61א)( )3ו )4( -לחוק העונשין
התשל"ז  1977לפי העבירה ונסיבותיה.
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צפריה

בס"ד

מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר

בקשה לביטול הודעת קנס
.
על פי סעיף ( 229א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב  ,1982אם הנך מעוניין להגיש בקשה
לביטול הודעת תשלום קנס ,עליך למלא את הבקשה להלן ולצרף העתק הודעת תשלום הקנס וכן אישורים ו/או
אסמכתאות רלוונטיים התומכים בטענותיך.
לתשומת ליבך ,בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ניתן להגיש תוך  30יום ממועד קבלת הודעת תשלום הקנס.
בקשות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא יטופלו.


גנות

זיתן


פרטי הבקשה:
שם משפחה:
כתובת
התשובה:

שם פרטי:

למשלוח רחוב :

מספר זהות

טלפון ליצירת קשר

מס' בית

משק:

חמד
מיקוד

:E- mail

יגל


פרטי הדוחות:
מספר הרכב



כפר חב"ד

מספר הודעת תשלום הקנס


משמר השבעה
פרטי ונימוקי הבקשה :


ניר צבי

צפריה

תאריך______________ :

חתימה __________________ :
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