الجمهوريّة التونسي ـ ـّـة
وزارة الشؤون المحليّة و البيئة
بلديّة المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
في دورته العاديّة ال ّرابعة لسنة 2020

المنعقدة يوم الخميس  26نوفمبر 2020
إنعقدت يوم اخلميس  26نوفمرب  2020على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال بقصر البلدية جلسة
اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور السيدات
والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات كتابية تطبيقا مل ـ ـ ـ ـ ـا يقتضيه القانون األساسي
عدد  29لسنة  2018املـؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،ووفقا للنص التّايل :
الموضوع  :إستدعاء

.

وبعـ ـ ـ ـد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة ، 2020
و ذلك يوم اخلميس  26نوفمرب  2020على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال ( )16.30بقصر البلدية .
املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
 اآلنسة مىن خالص➢ مساعدة رئيس البلدية ،
 السيدة فرايل مسرية بوزيري➢ مس ـ ــاعد رئ ـ ــيس البلدي ـ ـة  ،رئ ـ ــيس جلن ـ ــة الش ـ ـؤون املالي ـ ـة
 السيد إلياس كشكو اإلقتصادية و متابعة التصرف ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
 اآلنسة زهور قريرةمستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
 السيدة عائشة املهرييمستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
 السيد حممد ضياف الدريديمستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
 السيد حممد شرادمستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية
 اآلنسة إميان الفهريو احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود،
 السيد رؤوف الشنويفمستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،

 -السيد قيس النيقرو

مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة،

 -السيد سليم الزلطين

مستشـ ـ ـ ـ ـ ــار  ،رئـ ـ ـ ـ ـ ــيس جلنـ ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـؤون اإلجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و الشغل وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،
مستشـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ــة جلنـ ـ ــة الفنـ ـ ــون و ال قافـ ـ ــة و ال بيـ ـ ــة
و التعليم ،
مستشـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ــة جلنـ ـ ــة الشـ ـ ـؤون اإلداريـ ـ ـة و إسـ ـ ــداء
اخلدمات و التعاون الالمركزي ،
مستشارة  ،مكلفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ،
مستشارة ،
مستشارة ،
مستشار،
مستشار،
مستشار،
مستشار ،
مستشار .

 السيدة روضة الزاوشي رزق اّلل السيدة رمي احلشيشة-

السيدة نبيلة محزة
السيدة سهام عز الدين
السيدة هاجر مطري
السيد حممد نبيل صاحب
السيد حممد التيجاين بوعزيز
السيد أمحد ريزا
السيد أمين بن مسعود
السيد أيوب بن احلاج

و تغيّب بعذر :
 السيدة لطيفة التاجوري السيد فارس العياشي السيد حممد الطيب املهريي السيد سليم احملرزي السيد عياض الزهار السيد خالد شيبوب -اآلنسة راقية الغريب

➢ مساعدة رئيس البلدية ،
مستشـ ـ ـ ــار  ،رئـ ـ ـ ــيس جلنـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــاواة وتكـ ـ ـ ــافؤ الفـ ـ ـ ــرص
بني اجلنسني ،
مستشـ ـ ـ ـ ـ ــار ،مكلـ ـ ـ ـ ـ ـف بلجنـ ـ ـ ـ ـ ــة األشـ ـ ـ ـ ـ ــغال و التهيئـ ـ ـ ـ ـ ــة
العمرانية ،
مستشار،
مستشار،
مستشار ،
مستشارة .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:

 السيد الكاتب العام للبلدية ، أعوان اإلدارة البلدية ، بعض املواطنني و مم لي اجملتمع املدين .إنعقدت جلسة اجمللس البلدي اليت إفتتحها السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية ُ ،مـ ـ ـ ــرحبا جبميع احلاضرين مـ ـ ــن

أعض ـ ـ ــاء اجمللس البلدي و اإلدارة البلدية و املواطنني ومم لي اجملتمع املدين.

إثر ذلك  ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوىل السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داعيا السيدات
و السّادة أعضاء اجمللس البلدي للتداول فيها :

التصرف :
 )Iلجنة الشّؤون الماليّـ ـ ـة و القتصاديّة و متابعة
ّ
 )1املصادقة على ميزانية البلدية لسنة .2021
)2
)3
)4
)5
)6
)7

تنقيح القرار البلدي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـدد  855املؤرخ يف  27سبتمرب  2016املتعلـ ـ ـق مبراجعة املعاليم املرخص
للجماعات احمللية يف إستغالهلا .
إس جاع مبلغ مايل .
إنتداب طبيب بيطري صحي و فين سامي يف الصحة.
طلب مراجعة معلوم إستغالل شاطئ مهيأ خالل املوسم الصيفي . 2020
إستلزام السوق األسبوعية ابملرسى الرايض لسنة .2021
تنقيح و إصدار قرارات بلدية.

 )IIلجنة األشغال و التّهيئة العمرانيّة :

حتيني املسامهة يف أشغال التهيئة ابلنسبة ملنطقيت البحر األزرق و قمرت حروش مبناسبة دخول م ال
التهيئة العمرانية حيز النفاذ .

 )IIIلجنة النّظافة والصحّة و البيئة :

 )1املصادقة على التدقيق الطاقي ملدينة املرسى .
 )2تنظيم عمل اخلواص لرفع األتربة و الفواضل املختلفة ابملنطقة البلدية .

 )IVلجنة الدّيمقراطية التّشاركية و الحوكمة المفتوحة :
مشروع إتفاقية شراكة مع منظمة " أان يقظ" .

الرياضة :
 )Vلجنة الطّفولة و الشّباب و ّ

 )1مشروع إتفاقية تعاون مع شركة " . "Le Lemon Tour
 )2مشروع إتفاقية شراكة مع " اجلمعية التونسية للتشجيع على إستعمال الدراجات اهلوائية " . "Velorution Tunisie

التصرف :
 )Iلجنة الشّؤون الماليّـ ـ ـة و القتصاديّة و متابعة
ّ
 )1المصادقة على ميزانيّة البلديّة لسنة : 2021
بني السيد الكاتب العام للبلدية أنه عند املصادقة على امليزانية تتم إحالتها على أمني املال اجلهوي و
الســيد وايل تــونس طبقــا ملــا جــاء ابلفصــل  174مــن جملـة اجلماعــات احملليـة الصـادرة ابلقــانون األساســي عــدد
 29لسـنة  2018املــؤرخ يف  9مــاي  2018الـ ي يـنص علــى  " :حتــال امليزانيـة يف أجــل  5أايم مــن يريـ
مصادقة جملس اجلماعة احمللية عليها على كل من وايل و أمني املال اجلهوي املختصني ترابيا".

قرار المجلس البلدي

و بعـ ـ ـ ـ ـ ــد التداول و النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع ميزاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البلدية لسنة  2021قبضا وصرفا على مستوى العنوانني األول وال اين .
كما صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إقتناء وسائل نقل ومعدات النظافة .
وفوض اجمللس لرئيسه إّتاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة يف الغرض .

المؤرخ في  27سبتمبر  2016المتعلّق بمراجعة المعاليـ ـم
 )2تنقيح القرار البلدي عدد 855
ّ
المرخّص للجماعات المحليّة في إستغاللها :

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح القرار البلدي عدد  855املؤرخ يف  27سبتمرب
 2016املتعلق مبراجعة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف إستغالهلا وفقا للجدول التايل :
ع/ر

التّعريفة القديمة

المعاليم

 25د

01

 رخص األشغال املتعلقةابل ميم أو التسييج

02

 -دراجة انرية

03

 -معلوم رفع فواضل احلدائق

 3د عن الدراجة الواحدة يف اليوم
 20د

التّعريفة الجديدة
150د

 20د عن الدراجة
الواحدة يف اليوم
 30د

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح القرار البلدي عدد  855املؤرخ يف  27سبتمرب
 2016املتعلق مبراجعة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف إستغالهلا وفقا للجدول التايل :
ع/ر

المعاليم

01

 رخص األشغال املتعلقةابل ميم أو التسييج

02

 -دراجة انرية

03

 -معلوم رفع فواضل احلدائق

التّعريفة القديمة

 25د

 3د عن الدراجة الواحدة يف اليوم
 20د

وفوض اجمللس لرئيسه إّتاذ اإلجراءات الالزمة يف الغرض .

التّعريفة الجديدة
150د

 20د عن الدراجة
الواحدة يف اليوم
 30د

 )3إسترجاع مبلغ مالي :
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص مطلب إس جاع مبلغ مايل ُدفع كتسبقة قصد
إبرام عقد زواج بقاعة األفراح بقصر السعادة – وفقا للجدول املصاحب  -بسبب تزامن ه ا اإلبرام مع ظهور جائحة
كوفيـ ـ ـ ــد –  19وصدور خمتلف النصوص ال تيبية املنظمة للحجر الصحي العام و إجراءاته  ،علما و أن ه ه اجلائحة
ت تصنيفها كقوة قاهرة و ظرف غري متوق ـع و ابلتايل خارج عن إرادة البلدية و طريف عقد الزواج .

جدول حول مطلب إسترجاع مبلغ مالي مدفوع
قصد إبرام عقد زواج بقصر البلديّة
المبلغ المدفوع
الزواج
السم واللقب
تاريخ ّ
سامي سحايل

 18أفريل 2020

200د

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مطلب إس جاع مبلغ مايل ُدفع كتسبقة قصد إبرام
عقد زواج بقاعة األفراح بقصر السعادة – وفقا للجدول املصاحب  -بسبب تزامن ه ا اإلبرام مع ظهور جائحة
كوفيـ ـ ـ ــد –  19وصدور خمتلف النصوص ال تيبية املنظمة للحجر الصحي العام و إجراءاته  ،علما و أن ه ه اجلائحة
ت تصنيفها كقوة قاهرة و ظرف غري متوق ـع و ابلتايل خارج عن إرادة البلدية و طريف عقد الزواج .

جدول حول مطلب إسترجاع مبلغ مالي مدفوع
قصد إبرام عقد زواج بقصر البلديّة
المبلغ المدفوع
الزواج
السم واللّقب
تاريخ ّ
سامي سحايل

 18أفريل 2020

200د

وفوض اجمللس لرئيسه إّتاذ اإلجراءات الالزمة يف الغرض .
الصحة :
صحي و فنّي سامي في ّ
 )4إنتداب طبيب بيطري ّ
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إنتداب طبيب بيطري صحي و فين سامي يف الصحة
للقيام ابلعمليات اجلراحية و التصرف يف مركز التعقيم بقمرت املزمع فتحه حال اإلنتهاء م ـ ـ ـ ـ ـن األشغال ( تدخالت
لوجستية ) تكون هلما خربة علمية يف العمليات اجلراحية للكالب و القطط السائبة و املؤهالت املعلوماتية مببل ـ ـ ـ ـ ــغ
سنوي قدره  95ألف دينارا بعنوان أجور.

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إنتداب طبيب بيطري صحي و فين سامي يف الصحة
للقيام ابلعمليات اجلراحية و التصرف يف مركز التعقيم بقمرت املزمع فتحه حال اإلنتهاء مـ ـ ـ ـ ــن األشغال ( تدخالت
لوجستية ) تكون هلما خربة علمية يف العمليات اجلراحية للكالب و القطط السائبة و املؤهالت املعلوماتية مببل ـ ـ ـ ـ ــغ
سنوي قدره  95ألف دينارا بعنوان أجور.
وفوض اجمللس لرئيسه إّتاذ اإلجراءات الالزمة يف الغرض .
الصيفي : 2020
 )5طلب مراجعة معلوم إستغالل شاطئ مهيّـأ خالل الموسم ّ
تبعا للمطلب ال ي تقدم به السيد زهري الربهومي مستغل الشاطئ املهيأ ابملركب الشبايب ابملرسى ملدة ثالثة مواسم
صيفية (  2020 ،2019و  ) 2021قصد التخفيض يف مبلغ التخفيض يف معلوم اإلستغالل للموسم احلايل – طبقا
ملداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية ال ال ة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  24سبتمرب  - 2020مبا يتناسب مع
تعطل نشاطه خالل الف ة اليت تلت احلجر الصحي خاصة و أنه ت تعليق الفتة على الرمل من طرف البلدية حسب قرار
وزارة الصحة قرب الكشك الراجع له ابإلستغالل ُكتب عليها " ممنوع السباحة " ،وحيث أن الفصل  139من جملة
اجلماعات احمللية ينص على أنه " يضبط جملس اجلماعة احمللية حاالت اإلعفاء أو التخفيض من خمتلف املعاليم والرسوم
واحلقوق واملشاركة يف نفقات األشغال" .
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي خبصوص مق ح التخفيض طبقا للجدول التايل :
المستغلّ ّ

يّ
معلومّّاإلستغاللّالموسم ّ

المدةّالمقترحّّطرحهاّ ّ

مبلغّ

التخفيضّ ّ
ّّّزهيرّ

البرهوميّ ّ

ّ50يومّا ّ

ّ ّ112.000د ّ

المبلغّالمستوجبّبعنوانّسنةّ
ّ(ّ2020القديم)ّ ّ

ّ31.111د

ّ80.889د

المبلغّ
المستوجبّ
بعنوانّسنةّ
ّ(ّ2020الجديد)ّ

ّ

ّ -ّ --------

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على التخفيض يف مبلغ التخفيض يف معلوم اإلستغالل
للموسم احلايل ابلنسبة للسيد زهري الربهومي مستغل الشاطئ املهيأ ابملركب الشبايب ابملرسى – طبقا ملداولة اجمللس
البلدي يف دورته العادية ال ال ة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  24سبتمرب  - 2020مبا يتناسب مع تعطل نشاطه
خالل الف ة اليت تلت احلجر الصحي خاصة و أنه ت تعليق الفتة على الرمل من طرف البلدية حسب قرار وزارة الصحة
قرب الكشك الراجع له ابإلستغالل ُكتب عليها " ممنوع السباحة " طبقا للجدول التايل :
المستغلّ ّ
ّّّّزهيرّ

البرهوميّ ّ

يّ
معلومّّاإلستغاللّالموسم ّ
ّ ّ112.000د ّ

المدةّالمصادقّعلىّّ

مبلغّالتخفيضّ ّ

طرحهاّ ّ
ّ80يومّا ّ

المبلغّالمستوجبّبعنوانّسنةّ
ّ ّ2020

ّ ّ49.778د

ّ62.222د

وفوض اجمللس لرئيسه إّتاذ اإلجراءات الالزمة يف الغرض .

الرياض لسنة : 2021
السوق األسبوعيّة بالمرسى ّ
 )6إستلزام ّ
ت اإلعالن عن بتة عمومية إلستلزام السوق األسبوعية ابملرسى الرايض خالل سنة  2021يف مناسبتني بسعر
إفتتاحي قدره مخسمائة ألف دينار ( 500.000،000د)  ،إال أنه مل يتقدم أي راغب يف املشاركة لسحب كراس
الشروط.
وحيث إقتضى الفصل  94من جملة اجلماعات احمللية ما يلي :
" ال ميكن للجماعة احمللية اللجوء إىل التفاوض املباشر أو تنظيم إستشارة إلّ يف احلاالت التالية
 إذا مل تُفض الدعوة للمنافسة مرتني متتاليتني إىل عروض م مرة.تتم إحالة اإلتفاق املباشر على الوايل املختص ترابيا وعلى أمني املال اجلهوي لإلعالم .
للوايل حق اإلع اض على اإلتفاق امل كور لدى هيئة حمكمة احملاسبات املختصة ترابيا يف أجل  15يوما من
يري اإلعالم .
يوقف اإلع اض تنفي العقد على أن تصدر اهليئة قرارها يف أجل ال يتجاوز شهرا من يري تعهدها.
ويستأنف احلكم أمام اهليئة القضائية املختصة إستئنافيا يف أجل  10أايم من يري صدوره.
وتصدر حمكمة احملاسبات قرارها يف أجل شهر  ،ويكون قرارها ابي" .
و حيث نص الفصل  4.4.1من الدليل اإلجرائي إلستلزام املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل البلدية املتعلق
:

ابإلستلزام إبعتماد صيغة التفاوض املباشر "املراكنة" أنه ل ميكن اللجوء إىل صيغة التفاوض املباشر "املراكنة" إلّ بعد
إستنفاذ كامل اإلجراءات املستوجبة إلعتماد إحدى الصيغتني املشار إليهما آنفا (املزايدة  +الظروف املغلقة) يف مناسبتني
على األقل والتأكد أبن العروض املقدمة غري م مرة  ،علما وأن اللجوء لطريقة التفاوض املباشر ال يتم بصورة آلية  ،إذ
ميكن للبلدية إعادة إجراءات طلب العروض من جديد وذلك خاصة إذا كان احليز الزمين الفاصل بني يري إنتهاء
إجراءات صيغة التبتيت أو صيغة الظروف املغلقة للمرة ال انية وإنتهاء عقد اللزمة الساري املفعول يسمح ب لك .
وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا إلتجأت البلدية لصيغة التفاوض املباشر (املراكنة)  ،فإنا مطالبة بتوجيه الدعوة ألك ر
من مستلزم والتأكد قبل اإلنطالق يف التفاوض معهم أبنه ال يتخلد ب متهم ديون لفائدة الدولة أو اجلماعات احمللية.
و املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إّتاذ القرار املتعلق إبعتماد صيغة املراكنة من عدمه وضبط
ال من األدىن لإلستلزام.
علما وأن عقد اللزمة احلايل ينتهي يف  15جانفي  2021ومل تتخلد ب مة املستلزم ديون.

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء النظر يف موضوع إستلزام السوق األسبوعية ابملرسى
الرايض لسنة  2021إىل حني درسه يف إطار جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف و عرض مق ح يف
الغرض على أنظار اجمللس البلدي يف دورته الالحقة .
 )7تنقيح و إصدار قرارات بلديّة :
* تنقيح القرار البلدي املتعلّق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة احلضرية :
توىل السيد رئيس البلدية عرض حمتوى تنقيح القرار البلدي عدد  335املؤرخ يف  15مارس  2019املتعلـ ـ ـ ـق
بتوظيف خطية على عدم تعليق لوحة احلضرية .
رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تنقيح القرار البلدي عدد  335املؤرخ يف  15مارس
 2019املتعلق بتوظيف خطية على عدم تعليق لوحة احلضرية وفقا للقرار املصاحب .
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة .2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح القرار البلدي عدد  335املؤرخ يف  15مارس
 2019املتعلق بتوظيف خطية على عدم تعليق لوحة احلضرية ( مضاعفة مبلغ اخلطية من  150د إىل  300د ) وفقا
للقرار املصاحب .
الرابعة لسنة  2019حول توظيف مقابل مايل على جتاوز ضوارب
* تنقيح مداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة ّ

إشغال و إستعمال العقار عند درس و إسناد رخص البناء :

توىل السيد رئيس البلدية عرض حمتوى مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2019حول توظيف
مقابل مايل على جتاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار عند درس و إسناد رخص البناء .
رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون تنقيح مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة
 2019حول توظيف مقابل مايل على جتاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار عند درس و إسناد رخص البناء على
النحو التايل :
• التخفيض يف املعاليم املوظفة بنسبة  %80ابلنسبة للمقاولني ،

• التخفيض يف املعاليم املوظفة بنسبة  %50ابلنسبة للخواص ،
ه ا  ،و أكد أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على أن املبدأ يتم ل يف  :عدم السماح بتجاوز ضوارب إشغال
و إستعمال العقار و أن اإلستثناء يتم ل يف  :السماح بتجاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار عند الضرورة
كوجود عوائق أو مشاكل فنية مع وجوب تربير التجاوز  ،كما طالبوا جلنة رخص البناء بدراسة املطالب و احلاالت
حالة حبالة و الت بت منها .
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة .2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون تنقيح مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة
 2019املنعقدة يوم األربعاء  04ديسمرب  2019حول توظيف مقابل مايل على جتاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار
عند درس و إسناد رخص البناء على النحو التايل :
• التخفيض يف املعاليم املوظفة بنسبة  %80ابلنسبة للمقاولني ،
• التخفيض يف املعاليم املوظفة بنسبة  %50ابلنسبة للخواص وفقا للقرار املصاحب .
كما أكد أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على أن املبدأ يتم ل يف  :عدم السماح بتجاوز ضوارب إشغال و
إستعمال العقار و أن اإلستثناء يتم ل يف  :السماح بتجاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار عند الضرورة
كوجود عوائق أو مشاكل فنية مع وجوب تربير التجاوز  ،كما طالبوا جلنة رخص البناء بدراسة املطالب و احلاالت
حالة حبالة و الت بت منها .
الساحلي
* القرار البلدي املتعلّق بتوظيف خطااي على خمالفة تلويث املواقع الطّبيعية و التّارخيية و ال ّ
شريط ّ

و مياه البحر :
توىل السيد رئيس البلدية عرض حمتوى القرار البلدي املتعلق بتوظيف خطااي على خمالفة تلويث املواقع الطبيعية
و التارخيية  ،الشريط الساحلي و مياه البحر.

رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون توظيف خطية قدرها  1000دينارا على خمالفة تلويث
املواقع الطبيعية و التارخيية و الشريط الساحلي و مياه البحر وفقا للقرار املصاحب.
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة .2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون توظيف خطية قدرها  1000دينارا على خمالفة تلويث
املواقع الطبيعية و التارخيية و الشريط الساحلي و مياه البحر وفقا للقرار املصاحب.

* القرار البلدي املتعلّق بتوظيف خطااي على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت البناء و احلدائق و زيوت العرابت
و زيوت املطاعم ابملناطق احلضريّة :
توىل السيد رئيس البلدية عرض حمتوى القرار البلدي املتعلق بتوظيف خطااي على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت
البناء و احلدائق و زيوت العرابت و زيوت املطاعم ابملناطق احلضرية.
رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون توظيف خطية على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت البناء
و احلدائق و زيوت العرابت و زيوت املطاعم ابملناطق احلضرية ت اوح بني  150دينارا و  200دينارا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للقرار
املصاحب .
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة .2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على توظيف خطية على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت
البناء و احلدائق و زيوت العرابت و زيوت املطاعم ابملناطق احلضرية قدرها مائيت دينارا ( 200د )وفقا للقرار املصاحب .
الرصيف دون ترخي ـ ـ ـ ـص مسبّق من
* قرار يتعلّق بتوظيف خطااي ماليّة على املخالفات املتعلّقة إبستغالل ّ

املختصة و ال ّذي من شأنه املساس من سالمة املت ّجلني و املظهر اجلمايل للمدينة :
املصاحل البلديّة
ّ
أفاد السيد رئيس البلدية أنه من الضروري إصدار قرار بلدي يتعلق بتوظيف خطااي مالية على املخالفات املتعلقة
إبستغالل الرصيف دون ترخيص مسبق من املصاحل البلدية املختصة وال ي من شأنه املساس من سالمة امل جل ـ ـ ـ ـني
و املظهر اجلمايل للمدينة .
رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء النظر يف املوضوع إىل حني إعداد قرار يتم عرضه على
أنظار أعضاء اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020لتحديد مبالغ اخلطااي املراد توظيفها .
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على توظيف خطيـ ـة مالية ق ـ ـ ـ ـدرها ستّون دينارا (60د) على
كل من يستغل الرصيف دون ترخيص مسبق من املصاحل البلدية املختصة وال ي من شأنه املساس م ـ ـ ـ ـن سالمة امل جلـ ـ ـ ــني
و املظهر اجلمايل للمدينة

 )IIلجنة األشغال و التّهيئة العمرانيّة :

حروش
تحيين المساهمة في أشغال التّهيئة بالنّسبة لمنطقتي البحر األزرق و قمرت ّ
بمناسبة دخول مثال التّهيئة العمرانيّة حيّز النّفـاذ :

تبعا ملداوليت جملس النيابة اخلصوصية لبلدية املرسى يف دورته العادية ال ال ة لسنة  2016املنعقدة يوم
اإلربعاء  24أوت  2016و يف دورته العادية ال انية لسنة  2017املنعقدة يوم اجلمعة  26ماي  2017حول
حتديد مسامهة املالكني األجوار يف أشغال التهيئة العمرانية مبنطقيت البحر األزرق وقمرت حروش وذلك بعد
ّتلي الوكالة العقارية للسكىن عن ه ه املهمة ( منطقة تدخل عقاري) تبعا للمجلس الوزاري لسنة ،2008
وحيث قرر اجمللس البلدي حينها حتديد مبلغ مخسون دينارا (50د ) عن امل املربع الواحد مقابل املسامهة يف
أشغال التهيئة العامة .
وبدخول م ال التهيئة العمرانية حيز النفاذ بداية من جويلية  ، 2020وملزيد تنظيم عملية ال اخيص
ودعوة أصحاب الرخص إىل املسامهة يف أشغال البنية األساسية مبنطقة البحر األزرق وقمرت حروش.
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على توظيف مبلغ املسامهة يف ه ه األشغال على النحو
التايل:
• املساكن الفرديّة  30 :د عن امل اخلطي للواجهة الرئيسية للعقار.

• احملالّت التّجارية واخلدماتيّة واملشاريع اإلقتصاديّة  50 :د عن امل اخلطي للواجهة الرئيسية.

• التّقسيمات العمرانيّة  25 :د عن امل اخلطي ابلنسبة للمساحات الصافية للمقاسم شرط التهيئة
املسبقة.
• الباعثون العقاريّون 50 :د عن امل املربع للمساحة املخصصة إلشغال العقار (. )cos
ه ا  ،وميكن حتيني ه ه املسامهة بصفة سنوية من قبل البلدية حسب معدل األمثان العام .
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على توظيف مبلغ املسامهة يف أشغال البنية األساسية
مبنطقة البحر األزرق وقمرت حروش على النحو التايل:
• املساكن الفرديّة  30 :د عن امل اخلطي للواجهة الرئيسية للعقار.

• احملالّت التّجارية واخلدماتيّة واملشاريع اإلقتصاديّة  50 :د عن امل اخلطي للواجهة الرئيسية.

• التّقسيمات العمرانيّة  25 :د عن امل اخلطي ابلنسبة للمساحات الصافية للمقاسم شرط التهيئة
املسبقة.

• الباعثون العقاريّون 50 :د عن امل املربع للمساحة املخصصة إلشغال العقار (. )cos

ه ا  ،وميكن حتيني ه ه املسامهة بصفة سنوية من قبل البلدية حسب معدل األمثان العام .

 )IIIلجنة النّظافة والصحّة و البيئة :

 )1المصادقة على التّدقيق الطّاقي لمدينة المرسى :
توىل السيد قيس النيقرو  ،مستشار  ،رئيس جلنة النظافة و الصحة و البيئة عرض نتائج التقرير اخلاص ابلتدقيق
الطاقي ملدينة املرسى املعد من طرف مكتب الدراسات "  "Open Marketing Iternationalو شركيت
" "Smart Switch Systemsو " ، "Sunrise Conceptو أفاد أن:
* ه ا التدقيق مي ل املرحلة األوىل من مشروع اإلنتقال الطاقي ملدينة املرسى ،
* نتائج التدقيق الطاقي أثبتت أن فواتري إستهالك الكهرابء ابلنسبة للبناءات اإلدارية و املركبات الرايضية و التنوير
العمومي بلغت سنة  1.300.000 : 2018دينارا و سنة  1.900.000 : 2019دينارا مما يشكل عبئا ثقيال
على ميزانية البلدية  ،ه ا ابإلضافة إىل أن أغلب شبكات التنوير العمومي ( غرف الكهرابء) مه ية و قدمية ،
* لغاية التقليص من مبالغ فواتري الكهرابء و إستعمال مصادر طاقية حتافظ على البيئة  ،فقد تقرر إتباع
العمليات التالية :
▪  :Le Relampingيتم ل يف تغيري مجيع مصابيح اإلانرة إىل  LEDمما ميكن من التخفيض يف
اإلستهالك بنسبة  30إىل ،%50
▪  :Le motoringميكن من اإلضاءة ال كية ( تصور ، )Smart
▪ تركيز حمطة للطاقة الكهروضوئية (  )Centrale photovoltaiqueبلدية ،.
* امليزانية اجلملية لتنفي ه ه العمليات تُقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  10.000.000 :دينارا ،
* املرحلة القادمة تتم ل يف توفري املبالغ املالية الالزمة ( مساعدات  ،قروض. )...
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على التدقيق الطاقي ملدينة املرسى .
 )2تنظيم عمل الخواص لرفع األتربة و الفواضل المختلفة بالمنطقة البلديّة :
يف إطار احملافظة على البيئة و مجالية املدينة و للتصدي لظاهرة اإللقاء العشوائي لفواضل البناء و غريها ،
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص تنظيم عمل اخلواص لرفع األتربة والفواضل
املختلفة ابملنطقة البلدية من أصحاب الشاحنات السياحية و ال قيلة و ذات املقطورة ( .)Semi remorque

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،إستنادا ألحكام املطة ال ال ة من الفصل  137من جملة اجلماعات احمللية  ،قرر أعضاء اجمللس
البلدي احلاضرون توظيف معاليم مقابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل متك ـ ـني اخلواص من إيداع األتربة وفواضل البناء و احلدائق و غيـ ـ ـ ـرها
ابملست ـ ـودع البلدي وفقا للجدول التايل :
ع/ر

نوع الشّاحنـ ـ ـة
شاحنة سياحية

مبلغ المعل ـ ـ ـوم
مخسة داننري (5د)  /احلمولة الواحدة

02

شاحنة ثقيلة

عشرة داننري (10د) /احلمولة الواحدة

03

شاحنة ذات مقطورة

عشرون دينارا (20د)  /احلمولة الواحدة

01

ه ا  ،و خيتص فريق الشرطة البيئية إبعداد قاعدة معلومات حول اخلواص (أصحاب الشاحنات السياحية
و ال قيلة و ذات املقطورة (  )Semi remorqueو تسليمهم شارات ّتول هلم العم ـ ـل داخل املنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البلدية
و ك لك تسليم الوصوالت املستوجبة يف الغرض .

 )IVلجنة الدّيمقراطية التّشاركية و الحوكمة المفتوحة :

مشروع إتّفـاقية شراكة مع منظّمة " أنا يقظ" :
تولت اآلنسة إميان الفهري  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية و احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي
داود عرض مشروع إتفاقية شراكة مع منظمة " أان يقظ" حول تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي البلدية ،
أعضاء اجمللس البلدي و اجملتمع املدين هبدف حتقيق التعاون من أجل تنفي برانمج عمل حمدد ضمن اإلتفاقية
يتمحور أساسا حول معرفة و اإلملام بقواعد احلوكمة الرشيدة و النفاذ إىل املعلومة .

رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مشروع إتفاقية الشراكة املزمع عقدها مع منظمة
" أان يقظ" .
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة .2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادقت أغلبية أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع إتفاقية الشراكة املزمع عقدها مع
منظمة " أان يقظ"  ،على أن يتم تعديل املادة ال ال ة منها و ذلك حبذف اهلدف املتعلق ب ـ ـ ــ" هتيئة موقع إلك وين للبلدية
أو صيانة و حتيني املوقع املتوفر إستجابة ألهداف اإلتفاقية" .

الرياضة :
 )Vلجنة الطّفولة و الشّباب و ّ

 )1مشروع إتّفـاقيّة تعاون مع شركة " : " Le Lemon Tour
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص مشروع إتفاقية تعاون مع شركة "
. " Lemon Tour

Le

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،رفض أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون مشروع إتفاقية تعاون مع شركة " ."Le Lemon Tour
الدراجات الهوائيّة " Velorution
 )2مشروع إتّفـاقية شراكة مع " الجمعيّة التّونسية للتّشجيع على إستعمال ّ
: "Tunisie

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص مشروع إتفاقية شراكة مع " اجلمعية التونسي ـ ـة
للتشجيع على إستعمال الدراجات اهلوائية " . " Velorution Tunisie
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع إتفاقية شراكة مع " اجلمعية التونسية للتشجيع
على إستعمال الدراجات اهلوائية " . "Velorution Tunisie
و على هامش اجللسة :
➢ متت املصادقة على تسمية بعض األنج و األحياء مبنطقة البحر األزرق وفقا للقائمة التالية :
إسم النهج
ع/ر
 01القدس

إسم النهج
ع/ر
 12حفصة بنت عمر

إسم النهج
ع/ر
 23الزبري إبن العوام

 02حنا آرنت

 13محزة إبن عبد املطلب

 24أبو عبيدة بن اجلراح

 03جون لوك

 14عمرو إبن العاص

 25األرقم إبن األرقم

 04جون جاك روسو

 15عمار إبن ايسر

 26أبو أيوب األنصاري

 05اإلدريسي

 16احلسني إبن علي

 27سلمان الفارسي

 06إبن النفيس

 17احلسن إبن علي

 28أنس بن مالك

 07إبن اهلي م

 18أبو ذر الغفاري

 29أبو الدرداء األنصاري

 08الغزايل

 19خالد إبن الوليد

 30أبو هريرة

 09إبن العريب

 20أبو بكر الصديق

 31حسان بن اثبت

 10إبن ابجة

 21خدجية بنت ُخويلد

 32سعد بن أيب وقاص

 11إبن طفيل

 22بالل إبن ربيعة

 33سودة بنت زمعة

La marguerite

82

L’oillet

58

 جربان خليل جربان34

La pâquerette

83

La bruyère

59

 كعب بن مالك35

Le glaïeul

84

Le Muguet

60

 مصعب بن عمري36

Le jasmin

85

La pensée

61

 أمساء بنت أيب بكر37

Le genet

86

La lavande

62

 رابعة العدوية38

Le Basil

87

La tulipe

63

 حليمة السعدية39

La Camomille

88

Le lys

64

 آمنة بنت وهب40

Sidonie

89

Le narcisse

65

 عمر إبن عبد العزيز41

Ghislaine de féligonde

90

Le Bleuet

66

 براء بن مالك42

Souvenir du docteur jasmin

91

L’acacia

67

 زيد بن احلارث43

Louise Odier

92

Le tournesol

68

 سعد بن معاذ44

Madame Isaac Pereire

93

L’anémone

69

 زيد إبن األرقم45

Salet

94

L’azalée

70

 فاطمة الزهراء46

Evêque

95

L’hortensia

71

 علي إبن أيب طالب47

Félicité et perpétue

96

Le magnolia

72

 عمر بن اخلطاب48

Cuisse de Nymphe

97

Le cyclamen

73

 عائشة بنت أيب بكر49

Gloire de Dijon

98

Le chrysanthème

74

 ع مان بن عفان50

Garrya

99

Le dahlia

75

La rose

51

Calliamdra 100

La mauve

76

L’orchidée

52

Cyclamen

101

Le lotus

77

Le coquelicot

53

Les perce –neige

102

Le nénuphar

78

La jonquille

54

Le cerisier à fleurs

103

La pervenche

79

La jacinthe

55

La viorne hivernale

104

La pivoine

80

La marguerite

56

La mahonia exotique

105

La violette

81

L’Iris

57

L’aubépine

138

Delaira

122

L’amaryllis

139

Iphéion

123

La ciste

140

Le citronnier

141

Mimosa

125

Gaura

142

Streptocarpus

La guimauve

143

L’agapamthe

Le Canna

144

L’allium

106

126

Le chèvre
feuille d’hiver
Le Jasmin
d’hiver
L’hellébore (la
rose de Noeil )
Le
chimonanthe
précoce
Le daphné

127

Les iris nains

111

Laurier -tin 124

107
108
109
110

128 Les clématites 112

Centaurée

Les
113
Hamamélis
Les
130
114
parcococcas
131 Les hépatiques 115

Consoude

132

Droséra

133

Callicarpa
Cattleya

129

Les
cornouilles
Crassula

116

La cobée 134 Aeschynanthus
grimpante
Gloxinia 135
Calluna
vulganis
L’abélia 136 L’somnanthe à
feuilles de
houx
L’ancolie 137
Cilivia

118

117

119
120
121

 املدرسة اإلبتدائية البحر األزرق،  ميتد من مف ق املستشفى اجلامعي املنجي سليم إىل نج إبن رشد: حي الورد
ّ ❖
. )و يتحول مه نج شارل ديغول إىل حدود شارع فطومة بورقيبة (سكرة

.  ميتد من نج الوادي و األنج املتفرعة عنه،  املعروف حبي الوادي: حي الفرح
ّ ❖

 ميتد من األنج الرابطة بني نجي شارل ديغول و إبن اجلزار املوازية لنهج إبـ ـ ـ ـ ـن رشد و األنج: حي القدس
ّ ❖
.) املتفرعة عنها ( نجي مكة و املدينة املنورة

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
يتعلّق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة
بمدخل حضيرة البناء
ؤرخ في..............
عدد  .........م ـ ـ ّ

إن رئيس بلدية املرسى  ،بعد إطالعه :
على القانون األساسي عدد  29لسنة املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و خاصة
الفصل  ( 137مطة عدد ، ) 05

وعلى األمر املؤرخ يف  06أفريل  1912املتعلق إبحداث بلدية املرسى ،
وعلى القانون عدد  122لس ـ ـ ــنة  1994املؤرخ يف  28نوفمرب  1994املتعلق إبص ـ ـ ــدار جملة التهيئة ال ابية و التعمري و
خاصة الفصل  72منه ،
و على الفصل  04من منوذج قرار رخصة البناء ،
و على حمض ــر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني  04نوفمرب ،2019
وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دورته العادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرابعة لسنة  2018املنعق ـ ـ ـ ــدة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال الاثء  12فيفري
. 2019

وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  26نوفنرب ، 2020
قـ ّـرر مـا يلـي
األول  :تُوظف خطية مالية قدرها ثالمثائة دينارا (  300د ) على كل خمالف للفصــل  72من القانون عدد  122لســنة
الفصــل ّ
 1994املؤرخ يف  28نوفمرب  1994املتعلق إبصـدار جملة التهيئة ال ابية و التعمري ال ي ينص على  ":يتوىل
املتحصـل على رخصـة بناء وجواب تعليق لوحة مبدخل احلضـرية يُرسـم عليها بعنوان ابرز عدد الرخصـة  ،يري
تسليمها مع التنصيص على اجلماعة احمللية اليت سلمتها " .

الفصــل الثّـاني  :على املتحص ـل على رخص ــة البناء ترس ــيم ض ــاريب اإلس ــتعمال و اإلش ــغال للعقار املرخص يف بنائه على اللوحة
الواجب تعليقها مبدخل احلضرية .
الفصل الثّـالث  :يعوض ه ا القرار القرار البلدي عدد  335املؤرخ يف  15مارس  2019املتعلق بتوظيف
خطية على عدم تعليق لوحة مبدخل حضرية البناء .
الرابع  :الكاتب العام و رئيسي مركز الشرطة البلدية و فريق الشرطة البيئية و املصاحل الفنية ُمكلفون بتطبيق ه ا
الفصل ّ
الفصل الخامس  :جيري العمل هب ا القرار من يري نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية

القرار.

.

رئيس البلدي ــة

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

ق ـ ـ ــرار
يتعلّق بتوظيف مقـابل مالي على تجاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقـار
عند درس و إسناد رخص البناء
ؤرخ في..............
عدد  .........م ـ ـ ّ
إن رئيس بلدية املرسى  ،بعد إطالعه :
على القانون األساسي عدد  29لسنة  2018املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احملليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و خاصة الفصل  ( 137مطة عدد ، ) 05

وعلى األمر املؤرخ يف  06أفريل  1912املتعلق إبحداث بلدية املرسى ،
وعلـى حمضر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقـ ـ ـ ـ ــدة ي ـ ـ ــوم اإلثنيـ ــن
 04نوفمرب ، 2019
و على حمضر جلسة اجمللس البلدي ف ـ ـ ـ ــي دورته العادي ـ ـ ـ ــة الرابعة لسنة  2019املنعق ـ ـ ـ ــدة ي ـ ـ ـ ــوم األربعاء  04ديسمرب
، 2019

و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس
 26نوفمرب . 2020

قـ ّـرر مـا يلـي
األول  :يُوظف مقابل مايل يف جتاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار على النحو التايل:
الفصل ّ

ع/ر

املنطقة

معلوم املرت املربع ابدلينار
ابلنس بة للملفات املعروضة عىل جلنة
رخص البناء

معلوم املرت املربع ابدلينار للبناايت املبنية
اخملالفة لرخصة البناء ا ألصلية
تتجاوز %10

01
02
03
04
05
06

سكن جامعي وسكن جامعي مكثف
جتارة و سكن جامعي
سكن ش به جامعي
جتارة و سكن ش به جامعي
سكن فردي
جتارة و سكن فردي
املرىس املدينة

100
150
150
200
200
250
800

70
105
105
140
140
175
800

07

بعث عقاري
و س ياح

س يدي دلود
املرىس الرايض
مقرت حروش
البحر ا ألزرق

560

560

480

480

الفصل الثّـاني  :يعوض ه ا القرار مداولة اجمللس البلدي ف ـ ـ ــي دورته العادي ـ ـ ــة الرابعة لسنة  2019املنعق ـ ـ ــدة ي ـ ـ ــوم األربعاء  04ديسمرب
 2019املتعلقة بتوظيف مقابل مايل على جتاوز ضوارب إشغال و إستعمال العقار عند درس و إسناد رخص البناء.
الفصل الثّـالث  :جلنة رخص البناء ُمكلفة بتطبيق ه ا القرار .
الرابع  :جيري العمل هب ا القرار من يري نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات
الفصل ّ

احمللية.

رئيس البلدي ــة

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

قـ ـ ـ ـرار
يتعلّق بتوظيف خطايا على مخالفة تلويث المواقع الطّبيعية و التّـاريخية و الشّريط
الساحلي و مياه البحر
ّ
ؤرخ في..............
عدد  .........م ـ ـ ّ

إن رئيس بلدية املرسى  ،بعد إطالعه :
على القانون األساسي عدد  29لسنة املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و خاصة الفصل  ( 137مطة عدد
، ) 05

وعلى قرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل ، 1996

وعلى األمر املؤرخ يف  06أفريل  1912املتعلق إبحداث بلدية املرسى ،
وعلى حمض ــر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني  04نوفمرب . 2019
و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  26نوفمرب . 2020

قـ ّـرر مـا يلـي
األول  :تُوظف خطي ـ ــة مالية ق ـ ـ ـ ـ ــدرها ألف دينارا (1000د ) على كل من يتسبب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تلويث املواقع الطبيعيـ ـ ـ ـ ــة و التارخيية و
الفصل ّ
الشريط الساحلي و مياه البحر مع حجز مجيع املعدات و الوسائل املستعمل ـ ــة يف الغرض
الفصل الثّـاني  :يضاعف مبلغ اخلطية يف صورة العود .
الفصل الثّـالث  :الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و رئيس مركز الشرطة البلدية ُمكلفون
بتطبيق ه ا

القرار.

الفصل الرابع  :جيري العمل هب ا القرار من يري نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية

.

رئيس البلديـ ـة

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس
قـ ـ ـ ـرار
يتعلّق بتوظيف خطايا على مخالفة إلقـاء األتربة و فضالت البناء و الحدائق
و زيوت العربات و زيوت المطاعم بالمناطق الحضريّة
ؤرخ في..............
عدد  .........م ـ ـ ّ

إن رئيس بلدية املرسى  ،بعد إطالعه :
على القانون األساسي عدد  29لسنة املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و خاصة الفصل  ( 137مطة عدد
، ) 05
وعلى قرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل ، 1996

وعلى األمر املؤرخ يف  06أفريل  1912املتعلق إبحداث بلدية املرسى ،
وعلى حمض ــر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني  04نوفمرب . 2019
و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  26نوفمرب . 2020

قـ ّـرر مـا يلـي
األول  :تُوظف خطية مالية قدرها مائيت دينارا (  200د) على كل من يلقي األتربة و فضـ ــالت البناء مهما كان حجمها ابألماكن غري املخصـ ـصـ ــة
الفص ــل ّ
كل من يلقي زيوت العرابت و زيوت
هل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من قبـ ـ ـ ـ ــل البلدية مع حجز مجيـ ـ ـ ـ ــع املعدات و الوسائل املستعمل ـ ـ ــة يف الغرض و على ّ
كل من يلقي فضـ ــالت احلدائق مهما كان حجمها ابألماكن غري املخص ـ ـصـ ــة هلا من
املطاعم ابملناطق احلض ـ ـرية مع غلق احملل و على ّ

قبل البلدية .

الفصل الثّـاني  :يضاعف مبلغ اخلطية يف صورة العود .
الفصل الثّـالث  :الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و رئيس مركز الشرطة البلدية ُمكلفون
بتطبيق ه ا

القرار.

الفصل الرابع  :جيري العمل هب ا القرار من يري نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية

.

رئيس البلدي ــة

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

ق ـ ـ ــرار
الرصيف دون ترخيص
يتعلّق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفـات المتعلّقة بإستغالل ّ
المترجلـ ـ ـ ــين
المختصة والذّي من شأنه المساس من سالمة
مسبّق من المصالح البلديّة
ّ
ّ
و المظهر الجمالي للمدينة

ؤرخ في..............
عدد  .........م ـ ـ ّ
إن رئيس بلدية املرسى  ،بعد إطالعه :
على القانون األساسي عدد  29لسنة املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و خاصة الفصل
 ( 137مطة عدد ، ) 05
وعلى قرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل ، 1996
وعلى األمر املؤرخ يف  06أفريل  1912املتعلق إبحداث بلدية املرسى ،
وعلى حمض ــر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني  04نوفمرب . 2019
و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  26نوفمرب . 2020
قـ ّـرر مـا يلـي

األول :
تُوظف خطيـ ـة مالية قـ ـ ـ ــدرها ستّون دينارا (60د) على كل من يستغل الرصيف دون ترخيص مسبق الفصل ّ

من املصاحل البلدية املختصة وال ي من شأنه املساس من سالمة امل جلـ ـ ـ ــني و املظهر اجلمايل للمدينة .
الفصل الثّـاني  :يضاعف مبلغ اخلطية يف صورة العود .
الفصل الثّـالث  :الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و رئيس مركز الشرطة البلدية ُمكلفون
بتطبيق ه ا القرار.
الفصل الرابع  :جيري العمل هب ا القرار من يري نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية

.

رئيس البلديـ ـة

