الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلسة المجــلس البل ــدي المنع ــقد
خـالل جلســته اإلســتثــنائيــة بتاريـخ  01أوت 8102

بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  1لسنة
 8101المؤرخ في  01فيفري  8101المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد
 01لسنة  8101المؤرخ في  81ماي . 8101
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  82لسنة  8102المؤرخ في  2ماي  8102المتعلق بإصدار مجلة
الجماعات المحلية.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  8102المؤرخ في  01ماي  8102المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 8102
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  82جــــــــوان . 8102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  0021بتاريخ  2أوت  8102والمتـضمن
النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيــس المجلــس البلدي ببـــلدية زاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـــور الجلسة
اإلستثنائية المــــقرر عقـــــدها :
*يــــــــــــــوم  :الجمعة  01أوت 8102
*على الساعة  :الــــعاشــرة صبـــاحا بمقر قصـــر البلديــــة
وذلك للنظر في الموضوع التالي :

 الموافقة على قرار ضبط تعريفة الخطية الخاصة بعدم إحترام التدابير االزمة للمحافظة على الجمالية
الحضرية والعمرانية والبيئة)األشغال بدون ترخيص( تطبيقا لمقتضيات الفصل  01مكرر من القانون
عدد  01لسنة  6102المؤرخ في .6102/4/5
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسـة جلسـته اإلستثنائيـة يوم الجمعةة  01أوت  8102بقصةر البلديةـة ،
وقد ترأس الجلسة السيد يوســـــف التــــومي رئيس المجلس البلدي كما حضرها حسةب دفتةر تسةجيل الحضةور كةل مةن
السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ــي  :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
ـ السيدة ربـاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
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ـ السيد أنس بــوكمشة  :مستشار بالمجلس البلدي
ـ السيد المنصف فضلون

 :مستشار ورئيس لجنة التعاون االمركزي

ـ السيدة آسيا بوعسكر

 :مستشارة بالمجلس البلدي

ـ السيد محمد علي بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيدة فتيحة إبن صالح

 :مستشارة ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

ـ السيد ضياءالدين بوقرة

 :مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

ـ السيد جمال بوكمشــة

 :مستشار بالمجلس البلدي

ـ السيد رفيق بن هنيــة

 :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

ـ السيدة سماح البغدادي

 :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

ـ السيد حميدة عرعاري

 :مستشار ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة

ـ السيدة غــادة خليفة

 :مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربيــــــة والتعليم

وتغيب بــدون عــــــــذر كل من السادة والسيدات  :منا الثابوتي مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب
والرياضة وحاملي اإلعاقة  ،فاطمة بوزعـــــ بية مستشارة ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييـــــــــم  ، ،حنان
النابلي مستشارة ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألســـــــرة  ،رضا دربال مستشار ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية
والحوكمة المفتوحـــــــــة .
كما حضر الجلسة السيد أحـمـــــــد الحاج مبـــــــارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلســـــــة .
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.

المــوض ــوع
 الموافقة على قرار ضبط تعريفة الخطية الخاصة بعدم إحترام التدابير االزمة للمحافظة على الجمالية
الحضرية والعمرانية والبيئة)األشغال بدون ترخيص( تطبيقا لمقتضيات الفصل  01مكرر من القانون
عدد  01لسنة  6102المؤرخ في .6102/4/5

 *0الموافقة على قرار ضبط تعريفة الخطية الخاصة بعدم إحترام التدابير االزمة للمحافظة على
الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئة)األشغال بدون ترخيص( تطبيقا لمقتضيات الفصل  01مكرر
من القانون عدد  01لسنة  6102المؤرخ في .6102/4/5
تطبيقا لمقتضيات القانون عدد  066لسنة  0994المؤرخ في  0994/00/62المتعلق بإصدار
مجلة التهيئة الترابية والتعمير  ،كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.
وعلى الفصل  01مكرر الفقرة األولى من القانون عدد  01لسنة  6102المؤرخ في
 6102/4/5والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية " :
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..................................

يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يسلط خطية إدارية من ثالثمائة دينارا إلى ألف

دينارا في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل
الجماعة المحلية المعنية طبا للتشريع الجاري به العمل أو الواردة بهذا القانون " ...........................................................
إلى أخر الفصل.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول  040 ، 041 ، 04من القانون األساسي عدد  69لسنة 6102
المؤرخ في  9ماي  6102المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
المعروض على أنظار المجلس البـــلدي مقترح لجنــــة األشغال والتهيئة العمرانيــــة المنــــعقدة بتاريخ 1
أوت  8102حول ضبط تعريفة الخطية الخاصة بعدم إحترام التدابير الالزمة للمحافظة على الجمالية الحضرية
والعمرانية والبيئية ( األشغال بدون تريخص ) .

مجال المخالفة :
مقدار الخطية

مقدار الخطية المصادق

المقترحة

عليها

ـ أشغال بدون ترخيص لمساحة ممغطاة تتراوح بين  01م ²إلى  051م²

 011د

 011د

ـ أشغال بدون ترخيص لمساحة مغطاة تتراوح بين  050م ²إلى  851م²

 511د

 511د

ـ أشغال بدون ترخيص لمساحة مغطاة تتراوح بين  850م ²إلى  511م²

 111د

 111د

 0111د

 0111د

*عدم إحترام التدابير الالزمة للمحافظة على الجمالية الحضرية
والعمرانية والبيئية (أشغال بدون ترخيص )

ـ أشغال بدون ترخيص لمساحة مغطاة تفوق  511م²

يقع العمل بمقتضيات القرار المصاحب لمضمون المداولة بداية من تاريخ إجراء المعاينة الميدانـــية للجنحة
الخاصة باألشغال بدون رخصة من طرف األعوان المنصوص عليهم بالفـــصل  0جديد من القانـــــون عدد  01لسنة
 8101المؤرخ في  8101/1/5وتحرير المحاضر المعدة في الغرض من طرف أعوان الشرطة البلدية وإصدار القرار
من طرف رئيس البلدية..

*قـــــــــرار المجلـــــــــس:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي بزاوية سوسة على مضمون مداولة
حول الموافقة على قرار ضبط تعريفة الخطية الخاصة بعدم إحترام التدابير االزمة للمحافظة
على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئة)األشغال بدون ترخيص( تطبيقا لمقتضيات الفصل
 01مكرر من القانون عدد  01لسنة  8101المؤرخ في  8101/1/5رفقة قرار في الغرض
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 *6الموافقة على قرار ضبط تعريفة بقية الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ
الصحة بالمنطقة البلدية تطبيقا لمقتضيات الفصل  01مكرر من القانون عدد  01لسنة 6102
المؤرخ في .6102/4/5
المعروض على أعضاء المجلس البلدي مقترح لجنة النظافة والعناية بالبيئة بتاريخ  05أوت  8102حول
ضبط بقية تعريفة الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية تبعا لما يلي :

مجال المخالفة

ع/ر

مقدار المخالفة من  011د إلى  0111د
مقدار الخطية

مقدار الخطية

المقترحة

المصادق عليها

0ـ إلقاء عشوائي للفضالت المشابهة للفضالت المنزلية
*مؤسسات صناعية
*فضاءات تجارية
*محالت تجارية  ،حرفية مطاعم
8ـ تلويث األرصفة والطرقات من جراء المياه المستعملة
*سكنيـــــــــــة
*تجارية  ،حرفية وإدارية
0ـ ترك األثاث ومعدات زال اإلنتفاع بها أو هياكل وسائل نقل
*سكنية
*حرفية
*صناعية
1ـ إلقاء األتربة وفضالت البناء والحدائق
*مقاوليـــــــــــن
*الباقـــــــــي
5ـ إتالف الحاويات أو تغيير أماكنها أو سرقتها
1ـ عدم تنظيف أرض غير مبينة
1ـ عدم تسييج أرض غير مبنيــــــــة
2ـ تربية حيوانات لغاية تجارية داخل المحالت الـسكنية
2ـ عدم توفير وصيانة المركبات الصحية
*مطاعم  ،مقاهي سياحية  ،حمامات وقاعة أفراح
*مطاعم  ،مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى شعبية
01ـ عدم إحترام الشروط الصحية للمحالت المفتوحة للعموم
*مطاعم  ،مقاهي سياحية  ،حمامات وقاعات أفراح
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*مطاعم  ،مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى شعبية
 00ـ عدم تخصيص حاويات
*فضاءات تجارية
*مطاعم  ،مقاهي سياحية  ،حمامات وقاعة أفراح
*مطاعم  ،مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى شعبية
08ـ نقل أو عرض أو خزن مواد غذائية في ظروف غير صحية
*حمولة أقل من  811كلغ
*حمولة من  811كلغ إلى  0111كلغ
*حمولة أكثر من  0111كلغ
مع اإلذن للحجز الفوري في جميع هذه الحاالت
 00ـ اإلضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق والمنتزهات
مساحة من  01م م إلى  011م م
مساحة أكثر من  011م م إلى  811م م
مساحة أكثر من  811م م مع إتمام إجراء التتبع
إتالف شجرة من الحجم الكبير مع إتمام إجراءات التتبع
01ـ إستعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق ألغراض تجارية
05ـ إحداث ضجيج
01ـ حرق الفضالت بمختلف أنواعها
*نفايات حدائق أو ورق
*نفايات منزلية
*نفايات خطيرة
01ـ عدم توفير الشروط الصحية للمداخن
*مؤسسات صناعية
*مؤسسات حرفية
 02ـإزالــــة أغطية البالوعات
02ـ اإلضرار بقنوات الشرب ومياه األمطار
81ـ رمي الفضالت بمجاري المياه أو األودية
80ـ اإلنتصاب الفوضوي
مع اإلذن للحجز الفوري

*قـــــــــرار المجلـــــــــس:
بعد التداول والنقاش أجمع أعضاء المجلس البلدي على إرجاء النظر في مقترح لجنة الصحة والنظافة والعناية
بالبيئة لعدم تحديد تعريفة الخطايا من طرف اللجنة ولمزيد التمعن في نوعية المخالفات تماشيا مع خصوصية
المنطقة.
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