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 חוק המקדקעיו )תיקון מס׳ 13)׳ התש״ו־1990 3111]

 דוםפת סעי״.*ז 1 בחוק המקרקעין התשבי׳ט-1969 י (להלן החוק העיקרי ז, אחרי סעיף 59ג יבוא•

 59ד (א) בסעיף זה. ״מערכת הספקה מרכזית של גד מערכת שבאמצעו
 תה ׳מסופק גז לשתי דירות אי ־ותר.

 (ב) בבית משותף שבו קיימת מערכת הספקה מרכזית של גז, רשאים
 רוב בעלי הדירות הרוכשים גז באמצעות המערכת האמורה, להחליט על סיום
 כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו, ולאחר שתנאי החוזים בדבר
 החזרת ציוד יפקדון נתמלאו, להתקשר עם ספק גז אחר כד־ לרכוש גז ממנו או
 באמצעותו.. ובלבד שהחלפת ספק הגז היא לטובת כלל בעלי הדירות הרוכשים

 גז באמצעות המערכת האמורה. לעניו מחיר הגז או טיב השירות.״

 •׳החלפת ספק
 גז ימעי־כת

ה מי־כז״ז ק ס ס  ה

ף 2׳ 2. בסעיף 72 לחוק העיקרי. במקום ״או 59כ״ יבוא ״׳עד 59די ־ ע  תיקיו •

 תיקיז שעיר ד7כ 3. בסעיף ד7ב ־1חוק העיקר־ במקום ״59ב״ יביא ״עד 59ד״

 להחליט שברצונם לסיים אח ־חחים עס ספק הגז ולהתקשר
 עם ספק גז אחר, מוצע לתקן אח החוק ולקבוע הוראה בענין

 זה.

 סעי,*! 2 מוצע שהמפקח ״היה מוסמך להכריע בסכסוך
 בין בעלי הדיי־י־ת בעבין החלפת ספק גז למערכת הספקה

 מרכזית.

־ 3 חחילת ההוראות שבסעיף 1 תהיה גם לגבי  סעי
 בתים שאינם רשומים בבתים משותפים. אך בעלי הדירות

 זכאים להירשם כבעלי ד־רות בבית משותף.

 סעיף 1 מוצע להוסיף הוראה לחוק המקרקעין.
 החשכ״ט-1969, שלפיה ריב בעלי הדירות בבית משותף יהיו
 י־שאים להחליט על החלפת ספק הגז למערכת ההספקה

 המרכזית, אם ההחלפה היא לטיבח כלל בעלי הד־ן־ית.
 חוק הסדרים במשק המדינה ותיקוני חקיקה), התשמ״ט-
 1989, כולל הוראה שלפיה צרכן גז רשאי לרכיש גז מכל ספק
 גז. וספק גו לא יהיה רשאי לאכוף על ציכז גז להמשיך
 •לרכוש גז ממנו או באמצעותו, אם צרכן הגז הודיע על רציני
 לסיים את החוזה שביניהם ותנאי החוזה בדבר ציוד ופקרון

 נתמלאו.

 כאשר המדובר במערכת הספקה מרכזית של גז בבית
 משותף, ועל מנת להסיר ספק כי רוב בעלי הדירות רשאים
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