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بلديـــة م�سقـــط
قــــرار
رقــــم 2017/104
ب�سـان تن يـم ومراقبـة مر بـات نقـ النفايـات
ا�ستنادا إا قانون بلدية م�صقط ال�سادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم ، 2015/38
واإ االأمر املحلي رقم  2006/1ب�صاأن وقاية ال�سحة العامة ،
وبناء عل ما تقت�صي امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــا ة ا ولـــــ
فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات االتية املعن املحدد قرين كل منها ،
ما يقت�ض �سياق الن�ص معن اخر :
 1البلديـــة
بلديـ ــة م�صقـ ــط .
 2ال خيـــ�
املوافقة الكتابية ال�صادرة من البلدية للمرخ�ض ل بال�صما ل مبمار�صة ن�صا نقل
النفايات .
 3املرخــ� لـه
ال�سخ�ص الطبيعي اأو املعنوي الذي �صدر ل ال خي�ض .
 4اجلهـــاز
جهــا مراقبـة ور�صـد وتتبـع املركبات با�صتخدام  -تكنولوجيــا  -اأنظمــة حتديــد املواقع
م ل نظام  GPSع اأنظمة اأو �صبكات االت�صاالت املرخ�صــة اأو امل�صــر بها من قبل
ا هات املخت�صة .
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املــا ة الثانيــــة
ال يجو ‡ار�سة ن�صا نقل النفايات اإال فـي املركبات التي يكون و نها ( )3ثÓثة اأطنان
فاأك  ،وبعد احل�صول عل الÎخي�ص من البلدية  ،و�سداد الر�صوم املقررة .
املــا ة الثالثـــــة
يق ــدم طل ــب احل�ص ــول علـ ـ الÎخي ــ�ص اإل ـ املديريــة املخت�صــة بالبلديــة  ،عل ـ النم ــو ج
املعــد لهــذا الغــر�ص  ،مرفقـا ب ـ ن�صخــة مــن امل�صتنــدات االتيــة :
 - 1البطاقة ال�سخ�سية  ،اأو جوا ال�صفر للمفو ض بالتوقيع �ساري املفعول .
� - 2صهادة ال�صجل التجاري �سارية املفعول .
 - 3اأ�سماء املفو�س Úبالتوقيع  ،مع ‰اذج التوقيع .
 - 4ن�صخة من رخ�سة ت�صيري املركبة �سارية املفعول .
 - 5اأي م�صتندات اأخرى تطلبها البلدية .
املــا ة الرابعــــة
عل املديرية املخت�صة بالبلدية درا�ســة الطلــب  ،والبــت فـي ــه خ ــالل ( )30ثÓثي ــن يومــا
من تاري ا�ستيفاء كافة امل�صتندات املطلوبة  ،وفـي حالة رف�ص الطلب  ،يجب اأن يكون القرار
بالرف�ض م�صببا  ،ويعد م�صي هذ املدة دون رد مب ابة رف�ص الطلب .
املــا ة ا ام�ســــة
تكون مدة الÎخي�ص (� )1سنة تتجدد تلقائيا ملدة ا لة بعد �سداد ر�سم Œديد الÎخي�ص ،
ما يتقدم املرخ�ص له بطلب اإل اء الÎخي�ص قبل ( )30ثÓث Úيوما من تاري انتهائ .

-135-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1195

اŸــادة ال�ساد�ســـة
يلتزم اŸرخ�ص له بالآتي :
 - 1تركيب ا ها وفقا للنظام الذي ت�صع البلدية .
 - 2القيام بنقل النفايات إا املواقع املخ�ص�صة من قبل البلدية .
 - 3اأن يحاف عل بقاء ا ها �صاحلا للعمل .
 - 4التوقف الفوري عن نقل النفايات فـي حالة تعطل ا ها .
 - 5عدم وجود املركبة فـي مواقع ري

�ص�صة للردميات .

 - 6عدم نقل النفايات بني رو ال�صم�ض و�صروقها اإال ب إا ن من البلدية با�صت ناء
النفايات ال�صائلة .
 - 7اتخا التدابري الال مة ل�صمان عدم تنا ر النفايات فـي اأ ناء نقلها .
اŸــادة ال�سابعــــة
مع عدم االإخالل بالعقوبات الواردة فـي قانون بلدية م�صقط امل�صار اإلي تفر ض ا زاءات
االإدارية عل املخالفات وفقا ملـا هو وارد فـي ا دول املرفق .
اŸــادة الثامنــــة
ين�صر هذا القرار فـي ا÷ريدة الر�سمية ويعمل به بعد ( )90ت�صعني يوما من تاري ن�صر .
�سدر فـي 1438 / 8 /18 :هـ
املوا ـــــ 2017 / 5 /15
املهند�
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ــــدول
امل الفـات واجلـزا ات ا إ اريـة
امل الفـــــة

ا÷ـــزاء الإداري

ار�ص ــة ن�ص ــا
نقل النفايات بدون ترخي�ض

رامة مقدارها )1000
األف ريال عماين والوقف
عن العمل حلني ا�صتخراج ال خي�ض

ار�ص ــة ن�ص ــا
نقل النفايات بعد انتهاء مدة ال خي�ض

رامة مقدارها )500
خم�صمائة ريال عماين والوقف
عن العمل حلني ا�صتخراج ال خي�ض

دخــول املركب ــة
فـي ري املواقع املخ�ص�صة للعمل اأو الردم

رامة مقدارها )1500
األف وخم�صمائة ريال عماين

ع ــدم التوقـ ــف
عن نقل النفايات فـي حالة تعطل ا ها

رامة مقدارها )1500
األف وخم�صمائة ريال عماين

نق ــل النفاي ــات
بيــن ــرو ال�صمــ�ض و�صروقهــا
دون إا ن مــن البلديــة

رامة مقدارها )500
خم�صمائة ريال عماين

تنا ــر النفايــات فـي اأ نــاء نقلهــا

رامة مقدارها )1000
األف ريال عماين وااللتزام الفوري
بتنظيف املوقع املتنا رة فـي تل النفايات
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