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No. 

INHOUD 

GOEWERMENTSKENNISGEWINGS 

Provinsiale en Plaaslike Regering, Departement van 

Goewermentskennisgewings 

21 Wet op Plaalike Regering: Munisipale Strukture (117/1998): Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere 
munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te verrig: NOOrd-Kaa@p .......... eee ceeeeee certs eenereeeeeeeesenaneeenaae 
GO.: dO. CO... eecccecceececceaeeeateaneeneenaesneeanesaeecansanecaneeesaseeeesassaesasseasserseateeeteaneeeeeatees 
do.: do.: do... eee 
do.: do.: do... 
do.: d0.: dO... eee 
do.: do.: Mpumalanga... 
O.: dO. dO... eee 
O.: GO. MO... eee cecccecceeeneeceeecseeeecaeeseeessenseeaeeseeeeesnecaneess vee 
do.: Intrekking van vorige Magtiging: MDUMAlANGA ........secssensccrsccenecsssceneateneecnesanesetaeecaseeesaeeenesseensanansanesentanersetenes 
O.: GO. MO... ceecececceecneesneeceeeesaaeeeeseneeeseaeesaeeeagesenaeecaeeeeedeaaeesaeeesdendeaeeegeesnaeecaneesneenscanseneasegeeeseessieeseaeeeseusesgeeenneneeasenaeeess 
do.: do.: Noordelike ProvinSie........ ce cece escecceseceeeceeceeesseeeeeceeeeee cae enecaeaeaeesensaneseesaeescessansaeseaeesessasevessaeeneesaeseeesserssernntes 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
verrig: Noordelike Provinsie ........cscecsssceceeceseeereeeeeeseeeeecaeeeeneaeseeeeae sees esaseneseaneeeeneeseeeneesnneseeesddeneenidctesdeseesnenneensenecenenee 
GO. CO. CO... cecccecesseenecsanensennecneceaneneecaneneecnavseecaesnecaesenenesene cae saeeaesanseeseaeeneneaeeeesaeeeeesaanseessednesddeenscateeeesdseeesaesneventees 
do.: Intrekking van vorige magtiging: Noordelike Provinsie.......... ec eeeeseeceeceseeseceeeeeeecnteeeesaneseseaneecesateneesaeseeeeneeeieenners 
O.: GO. WO oe ceeecccccee cee eeee ee neeecaeeeaeeeeeeesaaeeseeeeageeceaeeseeesneesneaeeeaeeneeesesaeeeesenedaecaagecseennesaeeaeesceeeeseesseeeseneeaneaneaneesneesnasecneess 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
VO@MTIQ: NOOPAWES.........-eececeeeeceeceseceneeseeenereaeneneeaaeeeseessenseessenneseansenvedsneceaqeeeseasseeeeeacenveasoneesedaseecessaesseusnesseesseasesseenesasaasy 
O.: GO.: CO... eeeeeeceneneeeeeeeeneeaneee caesar caeseeesaeseneeeoteaneneneanae 
do.: Intrekking van vorige magtiging: Noordwes ve 
GO. CO. CO... cescseccsessesceeseeseecseeceeceecaeecaeceecaenseensanaeesedenecedeaneeeneeeneeneeeaneneeeneeseeeaaeueesaeseeaeanesaeeaasuaeeassecenaaeeeeeaseeesaeseneeetey 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Verrig: NOOPGWES .......ececeseeeseeeceseceneeeteneraeeeeeesacsnaeseneaeeeeesaeaeeneeanaeeseaasensaeaseseecaeansesaserssaseonesssesetondeonecnnentecescansersenteensenses 
do.: do.: Wes-Kaap . 
do.: do.: do... 
do.: do.: do... 
do.: do.: do... 
do.: do. dow 
do.: do.: Vrystaat. 
CO. CO. CO. cececacencecereeeeeenseceersanenesneseeeannanesacaneeesseaseeneeseerseasressaseresinseeesansneesesasareensens 
GO. CO. CO... eececeeceeeeneveee cer eneeeecsneesenanneneeasnesesseaseesseanneneseneeseanseccedsneesersanesesveeesssanieeeeogen 
do.: do.: do... : 
GO. GO. CO... seccescecsecneesnesseeserssapsersneessessnenensenseensens 
do.: Intrekking van vorige magtiging: Kwazulu- Natal... ve 
CO.: Ot CO... cecccccsesssessesseeccssseeseeetasendeneeneesaeseecaecaesessenseecnecnesnesgeceeseesseseenseseeceeeneorseesedenepeteasesaeuaeeanoaesnensecunsnseeuseseeconsas 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaiiteit om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Verrig: KWAZUIU-Natal ......cccscsccsssesssesnssceseeseesnseveceaseeascedeaseseceneeeseaasenssenseescamesescnssonsoneseessasaressessesssesensensatessasssseetssses 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal .... ve 
CO.: HO. CO. cescccssscnsecesenseecnesseeesevenneevsneeneseneeneeenensensaeseeesdHedeOHCHSE0S0U0000 C84 SHE OSAP OROCEESEOASEESCSECAEHEDHOSHEC SEH CaEERAGHOEE MON DOEE RAO EE CAPE 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliieite te 
Verrig: KWAZUIU-Natall 0... cecceceseeesssccenseneaseesercnsenesacseceasaseseseecoesaecaenaeseeserraeeeesenevenseareasaeesseaseeneseeseesesnenesasseeseesneceeses 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal .... tee 
CO: OLD WO cee ccccstesessectecsseecsssneseenseereneeneeneeneecaeseeeeneaneeesseedeedeeseecnecaneeeneeneesueseeeneceearaeesneenestcndendasaneseasedneaseeseeresererenararta 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Verrig: KWAZUIU-Natall o..cccecesesessecceceneesseseesensententessesesenneesneenecoeserseeseeneeseesneenncasseseessauneseeenietsaseednesnesnecneenesaenaseneaneed 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal 0.0... ecssceseeseseeteeeceesaeeeneeneaseseeneseeesenssnesneenessesneeoeeteseesenterees 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
VOTTIG: GAUtONg «ose eceeee ee eeseeeee cena eee canes ee eee anes nec ne neta enendee sede ene ean ene eed aateddee dee ees neade need sadcaneceesaseesesaenideecededsennnesedeans 
do.: do.: do : 

    

  

    

        

do.: Intrekking van vorige magtiging: OOS-K@ap...... cs cescseseseeseeceeeneencenecseeaeeaneaesaeseesaesassaesessesaesaeesteneeseeesetseetenseteaeae 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
VOITIQ: OOS-KAAD...eeeceeeseeceeeteeseeeeeeneeeeeeeeteeseeeaeeaeseeseetenesseeteansaaeesneeoeeieeoeseecaesasseqsessausaueaseauaeaisusuueassuseuiesseeresreaeeneens 
do.: 
do.: 
do.: 
do.: 
do.: 
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GOEWERMENTSKENNISGEWINGS 

  

DEPARTEMENT VAN PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

No. 21 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: NOORD-KAAP | . 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeid 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1227 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging. as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING —



4 No. 24228 . GOVERNMENT GAZETTE, 3 JANUARY 2003 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 28 van 2000, gepubliseer in die 

Noord-Kaap Provinsiale Koerant No. 555 gedateer 22 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC6 en wat deur die 

artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NC061, 

NC062, NCO64, NCO65, NCO66 en NCO67 en wat deur die artikel 12 kennisgewing 

ingestel is; . | 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1227 van 28 

November 2000. . 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — | | 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen.
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(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is _ 

die bepalings met betrekking tot — , | 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) | administratiewe eenhede; en 

| (d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) ~ Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — | 

‘ 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die. intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge;
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(b) die oorplasing van personeel; 

'(c) ~— administratiewe eenhede; en 

(d) — die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. | | 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 22 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: NOORD-KAAP | | 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: | 

‘Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in.elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1228 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

, Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 30 van 2000, gepubliseer in die 

Noord-Kaap Provinsiale Koerant No. 562 gedateer 3 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukiure Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC7 en wat deur die 

artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NCO71, 

NC072, NC073, NC074, NC075, NC0O76, NCO77 en NCO78 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

_van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoe! in Goewermentskennisgewing No. 1228 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. © 

(2) n Gemagtigde munisipaliteit moet volle . verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Weitlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) . Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) ' die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d). die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, | 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

‘munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) — die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en - 

(d) . ‘die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur’ 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n 1 verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 23. 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: NOORD-KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1229 - 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. | 

FS MUFAMADI | 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing’” Provinsiale Kennisgewing No. 31 van 2000, gepubliseer in die 

Noord-Kaap Provinsiale Koerant No. 564 gedateer 6 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifi seer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC9 en wat deur die 

artikel 12 kennisgewing ingestel is; | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as CBLC7, 

NC091, NC092 en NCO093 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

~ van 1998); en 

“vorige magtiging” " magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1229 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1). Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermelid in — | 

(a) artikel. 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en . | 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. | 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet. volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

- (2) | Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot - 

(a). die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; . 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n. afgeskafde munisipaliteit, . uitgelé word as ‘n_ verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en : 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) . As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die corplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; | 

(c) | administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

13
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. uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n.funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. _ . 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — | 

(a) . ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | | . | | 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 24 _3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: NOORD-KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; | | | a 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1230 

van 28 November 2000; en , 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voorispruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 32 van 2000, gepubliseer in die 

Noord-Kaap Provinsiale Koerant No. 564 gedateer 6 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC1 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as CBLC1 en 

NC01B1 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1230 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — 

(a) _ artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en . 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevoige van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is... 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) — die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personéel; 

(c) administratiewe eenhede; en . 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

- uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n. afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1)... As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestuite, 

17.
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; . 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 25. oe es _: - -3Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: NOORD-KAAP | | 

- Kragtens die bevoegdhede my verieen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike. 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1231 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 27 van 2000, gepubliseer in die 

Noord-Kaap Provinsiale Koerant No. 555 gedateer 22 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC8 en wat deur die 

artikel 12 kennisgewing ingestel is; . . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NCO081, 

NC082, NC083, NC084, NCO085 en NC086 en wat deur die artikel 12 kennisgewing 

ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en ; ; | 

“vorige magtiging’ ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1231 van 28 

November 2000. | . 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — | . 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12. 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die.definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese.en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die’ wetlike, praktiese en ander gevolge. van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

_(2) - Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die’ vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) - die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; , 

(c)  administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die - 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. oe | 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing i in die bepalings " van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — - 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die 

. distriksmunisipaliteit; en . a | - 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepasiike gemagtigde 

" munisipaliteit. - 

* 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met | 

_ die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld: in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot— " 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge: 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede;en - 

(d) . die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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“.~ uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur ~~ 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van . ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met‘ n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — . | | 

(a) n afgeskafde munisipaliteit, Luitgelé - word: as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

- munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No.26 00000 es - . Be Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 24(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE ‘MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: MPUMALANGA 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, ‘Gesondheid; Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1234 

van 28 November 2000; en . 

_(c) — reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 299 van 2000, gepubliseer in die 

Mpumalanga Provinsiale Koerant No. 631 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesif seer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC30 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as MP301, 

MP302, MP303, MP304, MP305, MP306 en MP307 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is;: 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike > Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1234. van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeldin-— 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die-artikel. 12 

-kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermelid in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit_ moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese’en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

_ (2) . Vir sover ‘n magtiging ingevolge item-2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — . : : 

(a) . die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; ' 

(c)  administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. - . 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en — a . . 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepasiike gemagtigde 

_ -munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, : (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die. funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(6) die oorplasing van personeel; 

(c) . administratiewe eenhede; en - 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,



26 No. 24228 GOVERNMENT GAZETTE, 3 JANUARY 2003 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur ~~ 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘ n ‘omgewingsgesondheidsdiens, . 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na—- | - 7 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | oe - | 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalitet;« en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. .
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No. 27 ; 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TEVERRIG:MPUMALANGA sit | 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; | 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1235 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING — 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 | 

_kennisgewing toegeken is, daardié betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 300 van 2000, gepubliseer in die 

Mpumalanga Provinsiale Koerant No. 631 gedateer 1 Oktober ‘2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaastike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | 

_ “distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word. as ; DC31 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as MP311, 

MP312, MP313, MP314, MP315 en MP316 en wat deur die artikel 12 kennisgewing 

ingestel i is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale- Strukture, 1998 (wet t No. 117 

van 1998); en . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1235 van 28 

November 2000. | | | 

Magtiging — 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die -funksies en 

bevoegdhede vermeldin-— : | 

‘(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en . | | | 

(b) _ artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

_ daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — | 

(a) . die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en . 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde . 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel;. | 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite,
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uiteengesit in 1 die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘ n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van — 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, ‘uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 28 , 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: MPUMALANGA 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir’ plaaslike 

regering in elke provinsie — | 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

‘Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1236 

van 28 November 2000; en . 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 301 van 2000, gepubliseer in die 

Mpumalanga Provinsiale Koerant No. 631 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC32 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is;. 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as MP321, 

MP322, MP323 en MP324 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goowermentskennisgewing No. 1236 van 28 

\ 
November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n  Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

24228—1
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(bo) die oorplasing van personeel; 

. (c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

00315423—2 24228—2
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uiteengesit in-die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — . 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) | ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No.29.. : Lo 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MPUMALANGA | 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

_Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1237 

van 28 November 2000; en | 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 

MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING . 

BYLAE 

| Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 302 van 2000, gepubliseer in die 

Mpumalanga Provinsiale Koerant No. 631 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC3 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; _ | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as CBLC3, 

CBLC4 en CBLC5 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1237 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing. - 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

s
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3. (1) | As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot— 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge: 

(b) die oorplasing van personeel; . 

(c) administratiewe eenhede; en . . 

(d). die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die - 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. . 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na— , 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

 munisipaliteit; . | . -_ | 

(b) . ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 30. oo me . 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 
OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MPUMALANGA 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney “Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1238 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani ‘Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis. in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 303 van 2000, gepubliseer in die 

Mpumalanga Provinsiale Koerant No. 631 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite _daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC4 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as CBLC6 en 

NP0O4A1 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en - ; 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1238 van 28° 

November 2000. . | | 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) _‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. . . 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is. | - 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging
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3. (1) | As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot -— 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) . administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na- 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; - . 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 31 | .. : Oe 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: NOORDELIKE 

PROVINSIE . eS 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike . | 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; | 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1241. 

van 28 November 2000; en | | 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike,, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

- Woordomskrywings 

1. In. hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,. of tensy hierin geherdefinieér, 

het n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 308 van 2000, gepubliseer in die 

Noordelike Provinsie Provinsiale Koerant No. 615 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en. plaaslike muhisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC34 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NP341, 

‘NP342, NP343 en NP344 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging -bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1241 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde “ munisipaliteit moet — volle verantwoordelikheid en | 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging
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3. (1). As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die: bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; | . 

(b) die oorplasing van personeel; . ~ 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite; - 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting. van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n. omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings v van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a). ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) — die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. 7
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No. 32 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: NOORDELIKE PROVINSIE 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1242 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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-1. - In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 307 van 2000, gepubliseer in die 

Noordelike Provinsie Provinsiale Koerant No. 615 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en. plaaslike munisipalitette daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC35 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; | | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NP351, 

NP352, NP353, NP354 en NP355 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en | oe 
“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1242 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1) (a) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit’ in die artikel 12 kennisgewing,. 

(b) Die plaaslike munisipaliteit wat aangedui word as NP354 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is, word gemagtig om die funksies en die bevoegdhede vermeld in 

artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet in sy regsgebied te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit bedoel in. subitem 

(1)(b) moet volle verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of 

_ bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die 

effektiewe en doelmatige verrigting of uitoefening daarvan,-na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2). Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(b) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur die plaaslike munisipaliteit bedoel in daardie item wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die plaaslike munisipaliteit 

bedoel in item 2(1)(b). 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6é word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde | 

munisipaliteit; . 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 33° og , 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: NOORDELIKE PROVINSIE 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek,. Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1243 

van 28 November 2000; en 

(c) | reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

- herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI . . 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het. ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis. in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 306 van 2000, gepubliseer in die 

Noordelike Provinsie Provinsiale Koerant No. 615 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | —_ 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC36 en wat deur 

| die artikel 12 kennisgewing ingestel is; | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NP364, 

NP362, NP364, NP365, NP366 en NP367 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel 

is; 7 | | | a 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en | | , 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No.. 1243 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. . (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeid in — | 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) — administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. . . 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n_ afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) __ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) — administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — | 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

/ munisipaliteit; . . | | 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 34 | —— : 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING:. MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: NOORDELIKE 

PROVINSIE © 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

"van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, enna 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik Vir plaaslike 

regering in elke provinsie - 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

_in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1244 

van 28 November 2000; en . 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die- 

herroeping bedoel in paragraaf (b),-soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

- BYLAE. 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefi inieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12° 

. kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing’” Provinsiale Kennisgewing No. 302 van 2000, gepubliseer in die 

Noordelike Provinsie Provinsiale Koerant No. 611 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC3.en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat -aangedui word 3 as‘ NP03A2 

-en NPO3A3 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture; 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en : : oe 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in , Goewermentskennisgewing No: 1244 van. 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. . (1) Die gemagtigde munisipalitete word gemagtig om -die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te.oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

_ toepassing is. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging
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3. (1) As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 )(b),. (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en — 

(d) ~ die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 35 . . Cos we oe ss 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: NOORDELIKE — 

PROVINSIE Oe OO oe 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir - plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike . 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; , | 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en ‘Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1245 

~ van 28 November 2000; en , 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI — ~ 
_ MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

4. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing" Provinsiale Kennisgewing No. 309 van 2000, gepubliseer in die 

Noordelike Provinsie Provinsiale Koerant No. 615 gedateer 1 Oktober 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit_ en plaaslike ‘munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; = | | 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC33 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestelis; 

-“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word. as NP331, 

NP332, NP333 en NP334 en wat deur die artikel 12 kerfnisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en - . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1245 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde | munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

- uitoefening daarvan, na gelang van die geval. _ 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

_ toepassing is. 

_ Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging
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3. (1) . As gevolg van die intrekking van ‘n- vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot - | 
(a) die oorplasing van bates, regte, laste.en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel: , 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, | 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermelid in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die. 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met: ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na— . 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; . | 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. . .
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No. 36. ee 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

‘TEVERRIG: NOORDWES 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gésondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie - = 

(a) magtig ek, Fholisani ‘Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteit vermeld in 

die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1246 

van 28 November 2000; en 

(c) “reguleer ek, Fholisani_ Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang: van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

"-gevolge. wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as. gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FSMUFAMADI a : 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

- BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —_ 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 326 van 2000, gepubliseer in die 

Noordwes Provinsiale Koerant No. 5575 gedateer 10 Oktoberr 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteit daarin gespesifiseer ingevoige die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC1 en wat deur 

| die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteit” die plaaslike munisipaliteit wat aangedui word as NW1a1 en 

wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en | | 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1246 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteit word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — | 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in sy regsgebied te verrig en uit te 

oefen; en . 

(b)~ artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) Die gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging | 

3. (1) Die regulering van. die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) _- Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 
(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur die gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met 

die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n_ verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as-‘n verwysing na die gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot - 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; — . 

(b) die oorplasing van personeel;, 

(c) administratiewe eenhede; en | 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 7 

(2) Vir doeleindes van ‘subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde Mmunisipaliteit, uitgelé — word as ‘n verwysing na die gemagtigde 

munisipaliteit; . 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word. as ‘n verwysing na die distiksmunisipaiitit en . 

(c) | die effektiewe datum, uitgelé word as . Julie 2003.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) | Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op:‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die ocorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en - 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in. die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van . 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en- 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

- Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die. vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; . 

(b) die oorplasing van personeel; | 

(c)  administratiewe eenhede; en 

_(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

24228—2
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang,.van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. | 

(2) _ Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie subitem na— 

(a) ‘n_ afgeskafde munisipaliteit, uitgelé- word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde. 

munisipaliteit; a | : a 

(b) ‘ni nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. 

00315423—3 24228—3
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No. 38 , 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: NOORDWES 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

. die Bylae uiteengesit; oe | | 

-(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1250 

en 1253 van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE — 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” — 

(a)  Provinsiale Kennisgewing No. 304, 305, 306, 307, 308 of 321 van 2000, na gelang 

—_ van die geval, gepubliseer in die Noordwes Provinsiale Koerant No. 5574 gedateer 

29 September 2000; of 

(b) _ Provinsiale Kennisgewing No. 351 van 2000, gepubliseer in die Noordwes 

| Provinsiale Koerant No. 5593 gedateer 6 Oktober 2000, | 

en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge 

die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC39 en wat deur 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; | | . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NW391, 

NW392, NW393, NW394, NW395 en NW396 en wat deur die toepaslike artikel 12 

kennisgewing ingestel is; . : | | 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale | Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1250 of 1253 

van 28 November 2000. 

Magtiging 

2. | (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

_ effektiewe datum bedoel in die toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was 

deur die plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van 

“afgeskafde munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit “moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

3. (1) As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; - 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en ; - 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van 

die funksies of die uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n 

omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van — 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 39 ee | oe 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 
OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: NOORDWES 

Kragtens die bevoegdhede my verléen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers | 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en “Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir _Plaaslike 

regering in elke ? provinsie _ 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1251 

van 28 November 2000; en , 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge ‘wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings . 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieer, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 309, 310, 311, 312, 313 of 320 

van 2000, na gelang van die geval, gepubliseer i in die Noordwes Provinsiale Koerant No. 

5574 gedateer 29 September 2000, en ‘wat die, distriksmunisipaliteit en plaaslike 

, munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC38 en wat deur 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel i is; | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NW381, 

NW382, NW383, NW384 en NW385 en wat deur die toepaslike artikel 12 kennisgewing 

ingestel is; | 

““Strukture Wet” die Wet op sans aierie wu Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998);.en _ oe oe . 

“vorige magtiging” ‘n y megtiging bedoel_ in Goewermentskennisgewing No. 1251 van 28 

November 2000. | - . | | . 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(¢c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was 

deur die plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van 

_“afgeskafde munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings. 

— (2) n Gemagtigde ‘munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van dié geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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-Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging — 

3. (1) | As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 )(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — . 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b). die oorplasing van personeel; 

| (c) administratiewe eenhede; en : | . 

(d) | die voortgesette toepassing van n verordeninge: en besluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die ‘nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die - 

uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van 

die funksies of die uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n — 

omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na- 

(a) ‘n afgeskafde munisipalitett, uitgelé word as. ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 7 a 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgele word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. .
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No.400000 . 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: NOORDWES Do 

Kragtens die sevvogdned ny vate by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale ‘en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

_ oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie : - 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

. Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te e verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi,. Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing | No. 1252 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir .Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI — 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

-BYLAE 

Woordomskrywings



. STAATSKOERANT, 3 JANUARIE 2003° ' -No. 24228 73 
  

“4. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, “~° 

‘het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in. die Strukture Wet en die.artikel 12_ 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

‘artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 314, 315,316, 317, 318 of 319 
van 2000, na gelang van die geval, gepubliseer in die ‘Noordwes Provinsiale Koerant No. 

5574 gedateer 29 September 2000, en wat die. -distriksmunisipaliteit en_ plaaslike 

munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture. Wet. ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC37 en wat deur 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is;. 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike - munisipaliteite wat aangedui word as NW371, 

_ NW372, NW373, NW374 en NW375 en wat deur die toepasiike artikel 12 kennisgewing 

ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: : Munsee Strukture, 1998 (we No. 117 

van 1998); en a 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing | No. 1252 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word reo om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — | a 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, vin ‘hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen: en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen ‘was deur die. plaaslike 

oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n- Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die. effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) °- Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. oS : : . : | 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) — die oorplasing van personeel; — 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n. afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n  verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipailiteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite,
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing,. met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word. as.‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 41 - a, . 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: WES-KAAP re - 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese. en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; - | 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1254 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

‘Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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A In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die. Strukture Wet | en 1 die artikel 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis en beteken — 

“grtikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 480, 481, 482, 483, 484 of 485 

van 2000,.na gelang van die geval, gepubliseer in die Wes-Kaap Provinsiale Koerant No. 

5589 gedateer 22 September 2000, en. wat die distriksmunisipaliteit en _Plaaslike 

munisipaliteite daarin gespesifi seer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedul word as DC1 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as weo11, 

WC012, WC013, WC014 en WC015 en wat deur die toepaslike artikel 12 kennisgewing 

ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van: 1998); en . | 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in -Goewermentskennisgewing No. 4254 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld i in- 

(a) artikel 84(1)(b) en (a) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike 

oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1), Die regulering van. die -wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2). _ Vir. sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a). die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. - 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite, 

N
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word. as ‘n .verwysing na ‘n gemagtigde - 

munisipaliteit; . : 

(b) | ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) — die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. . |
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No. 42 | | | 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: WES -KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel! 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers _ 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

_oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; _ 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1255 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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4. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, — 

het ‘n woord. of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en. die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en. beteken — coms 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 486, 487, 488, 489, 490 of 491 

van 2000, na gelang van die geval, gepubliseer in die Wes-Kaap Provinsiale Koerant No. 

5590 gedateer 22 September 2000, en wat die. distriksmunisipaliteit en plaaslike 

_ munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; . 

| “distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC2 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel i is; oo | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedul word as wco22, 

“WC023, WC024, WC025 en WC026 en wat deur die toepaslike artikel 12 . Kennisgewing - 

ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op. Plaaslike Regering: Murisipate Sirukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1255 van.28 | 

November 2000. 

Magtiging © 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — | . 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regagebiede te | 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel ‘in die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike . 

oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die: definisie van “afgeskafde. 

munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle. verantwoordelikheid | en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevoige subitem (1) - 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

__uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. - (1) _ Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

_ die bepalings met betrekking tot — | , 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; , 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d)  die-voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n. afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en . 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met: die. nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op. die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van.‘n bevoegdheid wat verband hou met 'n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) "Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as *‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; oO 

(b) | ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na:die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003... ~
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No. 43 . 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: WES-KAAP | : - | 

' Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale. en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) | magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1256 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking: van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI - oe 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, - 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die. Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 492, 493, 494, 495 of 496 van 

2000, na gelang van die geval, gepubliseer in die Wes-Kaap Provinsiale Koerant No. 5591 

gedateer 22 September 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike. munisipaliteite 

daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC3 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; |. 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as WC031, 

WC032, WC033 en WC034 en wat deur die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No.. 1256 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite: word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — - 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en co 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike 

oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging | 

3. (1). Die regulering van die. wetlike, praktiese en ander. gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

| (2). Vir sover ‘n magtiging. ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot- 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en.verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel;” 

(c)  administratiewe eenhede: en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in. die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge — 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n_ afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; | 

(c)  administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige «veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die. 

uitoefening van.‘n bevoegdheid wat verband hou met ‘n.omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as. ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; oo | a | 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing nadie distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. - | |
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No. 44 . So . | 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: WES -KAAP . 

Kragtens die seveadhods my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike | 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1257 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer_ ek, Fholisani Sydney: Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevoige wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. . 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING . 

BYLAE 

Woordomskrywings
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“de 'In-hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het * n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis_ in die ‘Strukture Wet : en die artikel 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis « en beteken - - 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 
of 504 van 2000, na gelang van die geval, gepubliseer in die Wes-Kaap Provinsiale 

Koerant No. 5592 gedateer 22 September 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en 

plaaslike munisipaliteite daarin gespesifi seer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

‘distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedul word as DC4 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as WC041,.. 

WC042, WC043, WC044, WC045, WC047 en WC048 en wat deur die toepaslike a artikel 12 

kennisgewing ingestel i is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munsipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998), en | . 

“vorige magtiging" ‘n magtiging bedoel i in Goewermentskennisgewing No. 1257 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. | om Die gemagtigde munisipalitit word -gemagtig. om die funksies en 

bevoegdhede vermeld i in — 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in 1 hull onderskele regegebiede te 

verrig en uit te oefen; en. 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies. en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die 

toepaslike. artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike 

-oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in-die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n. Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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_Wetlike, praktiese.en ander gevolge van die magtiging 

3. (1). Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge. van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n. magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel;. . - 

(c)  administratiewe eenhede; en — 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgel6é word as ‘n  verwysing na. die 

distriksmunisipaliteit; en . 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en - 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12. kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid. wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na— - . 

(a) <n afgeskafde: munisipaliteit, uitgelé word as: ‘n- verwysing. na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; . es ee 

(b) . ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n:verwysing na die distriksmunisipaliteit; en - 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. :°:- .
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No. 45 ee ee 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

_OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES S TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: WES-KAAP. . 

Kragtens die bevoegdhede’ my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale’ en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie— 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1258 

van 28 November 2000; en . 

(c)  reguleer ek, Fholisani: Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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“4. > In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en.die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en.beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 505, 506, 507 of 508 van 2000, na 
gelang van die geval, gepubliseer in die Wes-Kaap Provinsiale Koerant No. 5593 gedateer 

22 September 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike. munisipaliteite daarin 

gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; | 

“distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC5 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedul word as WC051, 

WC052 en WC053 en wat deur die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en . 

“vorige. magtiging’ ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1258 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde _munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in - | | 

(a) .. artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en . 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike 

_oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die onderskeie artikel 12 kennisgewings, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit -moet volle | verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 
ee, 

uitoefening daarvan, na gelang vandie geval = Oe oO
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Wetlike, praktiese.en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) - “Die regulering van ‘die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. . . 
4 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van. bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel: . . 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die toepaslike artikel: 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

- genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

. (3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepastlike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

‘ (a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) .‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit, 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

- die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — | 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en . 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die - 

uitoefening van ‘n bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word. as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde — 

_ munisipaliteit; . . 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. |
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No. 46 | . 3 Januarie 2003 

_MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: VRYSTAAT 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; , 

(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

. Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1259 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

- 24228-—3
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — , 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 181 van 2000, gepubliseer in die 

Vrystaat Provinsiale Koerant No. 109 gedateer 28 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC16 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as FS161, 

FS162 en FS163 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1259 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

- bevoegdhede vermeld in — | | . 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die. Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle. verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. | 

00315423—4 . 24228—4
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die..wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n-vorige 

__magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — - : 

(a) - die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; - ° - 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word ‘as ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en | 
(b) — ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaiiteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit.in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — , 

(a) .‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na-die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 47 | a So pe oa oe . 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: VRYSTAAT | 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; | 

(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1260 

van 28 November 2000; en | 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings |
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1. © Inhierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het..‘n woord of uitdrukking. waaraan ‘n betekenis in die. Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken - 

‘artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 182 van 2000, gepubliseer in die 

Vrystaat Provinsiale Koerant No. 110 gedateer 28 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en. - plaaslike munisipaliteite .daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; . oe 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipalitet wat + aangedui word as DC17 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is;. eee, 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as FS171, 

FS172 en FS173 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike -Regering:. Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998), en. en ok . 

: “vorige magtiging” ‘n 1 magtiging bedoel in. Goewermentskennisgewirig No. 1260 van 28 

November 2000. 

Magtiging.. 

2... (1) . Die. gemagtigde runjeveriote vows gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld.in — ; | 

(a) artikel 84(1)(b) en @ van die Strukture Wet, in hulle onderskeie , regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en . ae oo 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike — 

oorgangsrade vermeld in die defi nisie van ° “aigeskaide munisipaliteit’ in die artikel 

_ 12 kennisgewing, te verrig én uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde veclipeie — moet  volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) | 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting .of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. -
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander: gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

ts. 

. (2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item (1a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) ~ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge: 

(b) die oorplasing van personeel; oe 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipalitert wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n_ afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n_ verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en . 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) - die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. | 

(2) | Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — | | 

(a) . ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n..verwysing na ‘n gemagtigde 

/ ‘munisipaliteit, | oe . 

(b)  ‘nnuwe ‘munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit, en. 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003... | |
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No. 48 ee oe LO _ "8 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: VRYSTAAT 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, . Minerale. en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee .verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie - ao 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi,. Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby. om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; | | : 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1261 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en ‘Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking: van ‘n magtiging. as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE | REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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“4. Inhierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n: woord of uitdrukking waaraan “n betekenis. in die Strukture Wet en die :artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 183 van 2000, gepubliseer in die 

Vrystaat Provinsiale Koerant No. 111 gedateer 28 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite .daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 7 ” 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC18 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as FS181 

FS182, FS183, FS184 en FS185 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale. Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1261 van 28. 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1). Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — . oo, 

(a) . artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet,-in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en ‘bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “algeskatde munisipalitett* in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit “moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge. subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

» (2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; : 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) . die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; — 

(b) die oorplasing van personeel: 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing.op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 
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(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) . ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé .word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | . . 

(b) | ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé. word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 49 © ; : oo, so _ 8 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: VRYSTAAT = : 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; — 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1262 

. van 28 November 2000; en | . | 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI a 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING - 

_BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,. of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, , daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 184 van 2000, gepubliseer in die 

Vrystaat Provinsiale ._Koerant No. 112 gedateer 28 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 
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“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC19 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as FS191, 

FS192, FS$193, FS194 en FS195 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1262 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in - , 

)) _ artikel 84(1)(b) en (d) van. die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebieds te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n. Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir. die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging - 

3. (1) Die regulering: van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige | 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

' (2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — . 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

-(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

‘die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. | | 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n_ afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as. ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

_Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel . 

_ 84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) _ administratiewe eenhede; en | 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge ‘genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. . | 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word. as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaiiteit; | - 

(b) | ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 50 a 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: VRYSTAAT 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; , 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1 263 

van 28 November 2000; en 

(c) | reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevoige wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE — 

Woordomskrywings
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° 42> In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het n woord of uitdrukking waaraan_ ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis en beteken - 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 185 van 2000, gepubliseer in die 

Vrystaat Provinsiale Koerant No. 113 gedateer 28 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | | . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipalitet wat aangedui word as DC20 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike ‘munisipaliteite wat aangedui word as FS201, 

FS203, FS204 en FS205 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

. “Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en | | oo . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1263 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

(1) _ Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig. om die funksies en 

cogdhusi vermeld in — | . 

_.(a) __ artikel 84(1)(b) en (d) van 1 die, Strukture Wet, ‘in hulle onderskeie regsgebiede te — 

verrig en uit te oefen; en- 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

coorgangsrade vermeld in.die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en. 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1). 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van " vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die corplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; | 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en . 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit.. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel - 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige: veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die. uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. oo 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitemna- 

(a) . ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as. ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; _ oo a ee 

(b) ‘nh nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en . 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 51 . oe | _ 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; _ a 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1264 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike,’ praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis en beteken -
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 344 van 2000, gepubliseer in die | 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5563 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite. daarin. gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | | 

“distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC43 en wat deur 

. die artikel 12 kennisgewing ingestel is; a . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat. aangedui word as KzZ5al, 

KZ5a2, KZ5a3, KZ5a4 en KZ5a5 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en oo 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in. Goewermentskennisgewing No. 1264 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te. 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie. funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(a) _ die plaaslike oorgangsrade vermeld in. subparagraaf (a) van die definisie van 

| _“bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(b) —uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. - 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit. moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) . 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) ‘Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van n vorige _ 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is. 

Wetlike, praktiese en ander gevoige van intrekking van vorige magtiging
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~ (1) As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

‘die verrigting van die funksies en die. uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 \(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking t tot -— 

(a) © die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personel; 

(c) — administratiewe eenhede: en 

. (d) . ‘die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, | 

uiteengesit i in die artikel 12 kennisgewing, met die nodigeeveranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

- (2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing | in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie subitem na— 

(a) ‘n afgeskafde munisipalitelt, uitgele word as ‘n verwysing. na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b). ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) | die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 52 a 8 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117.van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in. 

die Bylae uiteengesit, 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1265 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale. en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING ~ 

BYLAE | 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — |
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 345 van 2000, gepubliseer in die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5564 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipalitet wat aangedui word as bC29 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ291, 

K2292, KZ293 en KZ294 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; | | 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en - 

“vorige magtiging” ‘'n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1265 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

‘verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(a) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die definisie van 

_“bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(b) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging | 

3. (1) — As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is. die bepalings met betrekking tot — . 

(a) __ die oorplasing van bates, regte, laste ¢ en verpligtinge, | 

(b) die oorplasing van personeel; : 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die. voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit i in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na- ss 

(a) nn afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n -_ gemagtigde 

—— munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word : as ‘n verwysing 1 na die distriksmunisipaliteit en. 

(c) “die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No.53) ee oe -  §.Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 4998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: KWAZULU-NATAL 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

' Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; _ 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1266 

van 28 November 2000; en | 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

~ Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

. herroeping bedoel in n paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. . 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings |
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~~" 4° In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het.‘n woord of.uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet: en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daard ie betekenis en beteken —. 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 346 van 2000, gepubliseer in die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5565 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en__plaaslike “Munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge . die 

Strukture Wet ingestel het; _ - . . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC28 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; _ 

_“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike. munisipaliteite wat aangedui word as KZ281, 

KZ282, KZ283, KZ284, KZ285 en KZ286 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel 

is; a ” | 

“Strukture Wet die Wet op Plaaslike Regering Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 417 

van 1998); en. | a Co 

“vorige magtiging”.‘n magtiging bedoe! in Goewermentskennisgewing No. 1266 | van 28 

_ November 2000. | . 

Magtiging 

2. | (1) (a) Die gemagtigde. munisipaliteite word gemagtig om die funksies | en 

bevoegdhede vermeld i in artikel 84(1 \(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie_funksies en bevoegdhede voor die. 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(i) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die definisie van 

“bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(ii) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie... | 

(bo) Die plaaslike munisipaliteit wat aangedui word as Kz282 en wat deur die artikel 12 

- kennisgewing ingestel is, word gemagtig om ‘die funksies en die bevoegdhede vermeld in 

_ artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet in sy regsgebied te verrig en uit te oefen. | 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit bedoel in subitem 

(1)(b) moet voile verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of
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bevoegdhede wat hy ingevolge-subitem (1).gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die 

effektiewe en doelmatige verrigting of uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

. Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

_is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(b) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot- 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge: 

| (b) die oorplasing van personeel; 

‘(c): administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

- uitoefening van.‘n bevoegdheid deur die plaaslike munisipaliteit bedoel in daardie item. wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. . 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

. die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — . 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n- verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en | . 

(ob) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die plaaslike munisipaliteit 

bedoel in item 2(1)(b). 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4 (1) — As gevolg van die intrekking van die vorigé magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

: (b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en
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(d).. . die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. | 

(2) . Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ~ ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. :
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No. 54 ce, .. . 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 
OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die ‘lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) ‘magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

- Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1267 

van 28 November 2000; en : 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 347 van 2000, gepubliseer in die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5566 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | 

“distriksmunisipaliteit”: die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC27 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ271, 

KZ272, KZ273, KZ274 en KZ275 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en | 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1267. van 28 

November 2000. . | 

Magtiging 

2. | (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing vertig of uitgeoefen was deur — — 

(a) die plaaslike oorgangsrade_ vermeld. in subparagraaf. (a) van die definisie van 

“pestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(b) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

3. (1) | As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met — 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) | administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a). - ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. 

. 24228—4
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No. 55. a BS , oe 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) | VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee: verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 4 Julié 2003 Goewermentskennisgewing No. 1268 

van 28 November 2000; en | . 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat ‘voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of ‘uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

00315423—5 : 24228-—5
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No..348 van 2000, gepubliseer in‘die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5567 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifi seer “ingevolge die : 

Strukture Wet ingestel het; . 

“distriksmunisipaliteit” die distrksimunisipeiitet wat aangedul word as DC26 en wat deur” 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ261, 

KZ262, KZ263, KZ265 en KZ266 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998);en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in ‘Goewermentskennisgewing No. 1268 van 28 7 

November 2000. . . 

Magtiging 

2. (1) . Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om “die. funksies en 

- bevoegdhede vermeld in artikel 84(1 \(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur - 

(a) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die definisie van 

“bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(b) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

- aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wmotlike, Praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

3. m). “As gevolg van 1 die intrekking van. ‘n vorige e magtiging wat t verband hou, met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 )(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking. tot— 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; . 

(b): ._ die oorplasing van personeel; | 

(c). administratiewe e eenhede; en. | | 

(d) | die voortgesette toepassing van ‘verordeninge en besluite, a 

uiteengesit i in die artikel 1 2 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur | 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

‘bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie. subitem na- 

(a) a ‘n afgeskafde. munisipaliteit, uitgelé. word as_ ‘n verwysing ‘na. n gemagtigde 

. 7 ‘munisipalitet, coe. . . | 

(b) - ‘n nuwe munisipalite, uitgele word as ‘n | verwysing na die distriksmunisipalitit; en 

(c) . die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 56 - ee - 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: KWAZULU-NATAL . 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit, | 

(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1269 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1..° In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het:‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel. 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken =. 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 349 van 2000, gepubliseer in die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5567 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; | 

“distriksmunisipaliteit” . die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as.DC25 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; a 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ252, 

KZ253 en KZ254 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van. 1998); en a : 

“vorige magtiging” ‘n _Mmagtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1269 van 28 

November 2000. a 

Magtiging 

2. (1) (a) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en. uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(i) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die definisie van 

“bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(ii) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. 

(b) Die plaaslike munisipaliteit wat aangedui word as KZ252 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is, word gemagtig om die funksies en die bevoegdhede vermeld in 

artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet in sy regsgebied te verrig en uit te oefen. 

(2) | ‘n Gemagtigde munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit bedoel in subitem 

(1)(b) moet voile verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of 

bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die 

effektiewe en doelmatige verrigting of uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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.Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging . 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(b) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel;. 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur die plaaslike munisipaliteit bedoel in daardie item wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n. afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die plaaslike munisipaliteit 

bedoel in item 2(1)(b). 

_ Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 7 

‘(b) — die oorplasing van personeel; . 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) — die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge. genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

‘bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie subitem na— 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé _ word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | | : . 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. . 

135
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No. 57 mo, te ee tea PG . 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3). VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL 

Kragtens die bevoegdhede my verléen by artikel 84(3) van die Wet op nies ogeng 

Munisipale Strukture, 1998: (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie - 

(a)  magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; So 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1270 

van 28 November 2000; en - . 

(c) reguleer ek, Fholisani_ Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby ‘met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

- gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as ‘gevolg van die 

herroeping bedoel j in  paragraat (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

: BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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- “artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 350 van 2000, gepubliseer in die ~~ 

KwaZulu- Natal Provinsiale Koerant No. 5569 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike, munisipaliteite, daarin gespesifi iseer. ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; oe , 

“distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as s DC24 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestelis; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipalteite wat aangedui word as KZ244, 

KZ242, KZ244 en KZ245 en wat deur die artikel: 12 kennisgewing ingestel i is; : 

“Strukture Wet’ die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige.. magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1270 van 28 

November 2000. 

. Magtiging 

2. . ay. Die gemagtigde murisipaltete ‘word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel i in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(a) ._ die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) v van die definisie van 

“bestaande munisipaliteite” i indie artikel 12 kennisgewing; en . 

(b) uMsekell, in die gebiede vermeld in ‘subparagraaf (b) van daardie definisie. 

-(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, ‘en die .effektiewe en’. doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevoige van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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'  Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

3. (1) As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou -met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) | administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a)  ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; oO 

(b) — ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No.58 0000 ope oo 8 danuarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

oP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL . 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese-. en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir " Plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) ' magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister’ vir Provinsiale en ‘Plaaslike 

. - Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike ‘munisipaliteite vermeld 

~ indie Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1271 

van 28 November 2000: en . oo 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

" Regering, hierby met ingang van 1 Julie’ 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die’ intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die » 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI . 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING. 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 351 van 2000, gepubliseer in ‘die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5570 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC23 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ232, 

KZ233, KZ234, KZ235 en KZ236 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1271 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(a) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die definisie van 

“bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(b) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevoige subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

3. (1) As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekcking tot I 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) | die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en- 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) . Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na— 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n _gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalitet; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as | Julie 2003.
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No. 59... ee ee Fo ns 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 
MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 
OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 
TE VERRIG: KWAZULU-NATAL | 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: | 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna corlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, ‘en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie _ 

(a) . magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister Vir Provinsiale en Plaaslike 

a Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die pevoegdhede uit te @ oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; . . oe oe 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing N No. 1272 

van 28 November 2000; en we oo 

(c) reguleer ek, Fholisani. Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 7 

-gevolge’ wat voortspruit uit die intrekking van n magtiging as gevolg van die 

herroeping | bedoel i in paragraaf (0), soos in n die 9 Bylae hietby uiteengesit. Oo 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

Woordomskrywings
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*.: lee. In-hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefi nieér, 

het ' n woord of uitdrukking. waaraan. ‘n betekenis in die Strukture. Wet en. die artikel 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. ss van 2000, gepubliseer in die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5571 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge — die 

Strukture Wet ingestel het; a ae 

, “distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipalitett wat -aangedui word as. De22 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i iss a, oy 

“gemagtigde munisipaliteite” die olaaslike munisipaliteite wat aangedui word ¢ as Kz221, 

KZ222, KZ223, KZ224, KZ225, KZ226 en KZ227 en wat deur die artikel 42 kennisgewing 

ingestel i is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en oe | re | 

“vorige magtiging’ ‘n magtiging bedoel in | Goewermentskennisgewing No. 4272 van 28 

November 2000. 

Magtiging - 

“(y _(a) - Die gemagtigde munisipalitete word ‘gemagtig « om ‘die funksies « en 

rovoegchede vermeld i in artikel 84(4 \(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies: en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel i in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(i) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die definisie van 

___ “bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en | 

(ii) | uMsekeli, in. die gebiede vermeld in subparagraat (0) van daardie definisie.. - 

(b) Die plaaslike munisipaliteit wat aangedui word as KZ225 en wat deur die artikel 12 

_’ kennisgewing ingestel is, word gemagtig om die funksies en die bevoegdhede vermeld in 

artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet in sy regsgebied te verrig en uit te oefen. | 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit bedoel in subitem 

(1)(b) moet volle verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of
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bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die 

effektiewe en doelmatige verrigting of uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(b) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — . 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(6) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur die plaaslike munisipaliteit bedoel in daardie item wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die plaaslike munisipaliteit 

bedoel in item 2(1)(b). 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 \(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot - 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; | 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en
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.(d) | die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak | deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens.. 

(2) ‘Vir. doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — . 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word. as. ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) . ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 60 | Se —— : _.. ° 8 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP. PLAASLIKE. REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: KWAZULU-NATAL : 

Kragtens die bevoegdhede r my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regeting: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met. die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie— __ 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

_- Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 ‘die plaaslike munisipaliteite vermeld 

_ in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

"die Bylae uiteengesit; 

(b) -herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1273 

van 28 November 2000; en _- | 
(c) - reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

~ Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die— 

‘herroeping bedoel | in paragraaf (b), soos in die Bylae nierby uiteengesit. | 

. FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE E EN PLAASLIKE REGERING 

“BYLAE. —_ 

. Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefi inieér, , 

het ‘ n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 1 2 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis en beteken -
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 353 van 2000, gepubliseer in die 

KwaZulu-Natal Provinsiale Koerant No. 5572 gedateer 19 September..2000,. en wat die 

‘distriksmunisipaliteit en. plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer. ingevolge: die 

Strukture Wet ingestel het; | 

‘distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC21 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

"gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedul v word as KZ211,- 

147 

KZ212, KZ213, KZ214, KZ215 en KZ216 en wat deur die artikel 12 “ennsgeuns ingestel | 

is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging’ ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1273. van 28 | 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om. die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te — 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede. voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur — 

(a) die plaaslike oorgangsrade vermeld in subparagraaf (a) van die defi inisie van 

~ “bestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kennisgewing; en 

(b) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) van daardie definisie. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem “) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en. die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang v van. die. geval 

    

(3) Die regulering van die as praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem ) vir sover "dit van 

. toepassing is.
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_ Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

(3. (1) AS gevolg van n die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld | in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot - 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; | 

(b) die oorplasing van personeel: 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestuite, 

uiteengesit i in die artikel 412 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel-84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) ‘Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing | in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgele word as n _verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaltet; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 61 mee, a - 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: GAUTENG 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) ve van die Wet op Plaaslike Regering: | 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna corlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en. na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering i in elke provinsie - 

(a) a ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen SOOS in 

die Bylae uiteengesit; BC a 7 

(b) “herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 ‘Goewermentskennisgewing N No, 1275 

"yan 28 November 2000;en | 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney ‘Mufamadi, “Minister vir Provinsiale en “Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander. 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADL . . 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING | 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die-samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing’” Provinsiale Kennisgewing No. 6765 van 2000, gepubliseer in-die 

Gauteng Provinsiale Koerant No. 141 gedateer 1 Oktober 2000, soos gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 8032 van 2000 gepubliseer in die Gauteng Provinsiale 

Koerant No. 178 gedateer 11 November 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike 

munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC42 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; ae 

“gemagtigde munisipaliteite” die.plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as GT421,: 

GT422 en GT423 en wat deur die artikel. 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en | SO lo, 

“vorige magtiging” n magtiging bedoel in . Goewermentskennisgewing No. 1275 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) | Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig..om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — Oo —— 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin | 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike . 

, oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die: artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit-te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en. 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat ‘hy ingevolge subitem (1) . 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en. die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van: ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing | 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item a(t Ka) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — , 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge: 

(b) . die oorplasing van personeel; 

(c)  administratiewe eenhede; en 

(d) _ die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

-uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging: 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde -munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en . . a 

_(b) = ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. . 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld’in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — | 

(a) . die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing. van personeel: 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. _ 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — —_ 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 7 oe 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 62 . on . a ~ 5. ss 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET oP. PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: GAUTENG 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid,. Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in — 

die Bylae uiteengesit: | 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1277 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of. uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 6767 van 2000, gepubliseer in die 

Gauteng Provinsiale Koerant No. 141 gedateer 1 Oktober 2000,.soos gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 8041 van 2000 gepubliseer in die Gauteng Provinsiale 

Koerant No. 180 gedateer 11 November 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike 

munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC2 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as CBLC2 en 

GT02b1 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

| “Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No.-1277 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — , 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en | 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging” ee 

3. (1) Die regulering van die wetlike,:praktiese én ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

AS. : Moos . | = 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge. item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die:bepalings met betrekking tot —- - i 

-. (a) die oorplasing van bates, regte; laste.en verpligtinge; 

(b) : die oorplasing van personeel; . .~ 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) . die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur - 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die- 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging.  - 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — . 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n  verwysing na_ die 

. distriksmunisipaliteit; en’ - oo 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

~..Munisipaliteit.  » 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4. .(1) As :gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat:verband hou met 

die verrigting van die funksies en-die uitoefening van die bevoegdhede vermeld ‘in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) _ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; | - 

(b) . die corplasing van personeel; ca 

(c) - administratiewe eenhede; en :.- 

(d) . die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde ‘munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

. munisipaliteit; 7 . - : ; . - - 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. |
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No. 63 , Ce os ne 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: GAUTENG me 

_ Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

_regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike ; 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; : | 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 4 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1278 

van 28 November 2000; en . . 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike — 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE. REGERING 

. ‘BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

_ het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 6769 van 2000, gepubliseer in die 

Gauteng Provinsiale Koerant No. 141 gedateer 1 Oktober 2000, soos gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 8043 van 2000. gepubliseer in die Gauteng Provinsiale 

Koerant No. 182 gedateer 11 November 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike 

. munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as CBDC8 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite’ die plaaslike munisipaliteite . wat aangedui word as cBLcs, 

. GT411, GT412 en GT414 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike: Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en. oo, 

“vorige magtiging’ ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1278 van 28 

November 2000. , 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipalitite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in —_ 

(a) - artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c).van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

. kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

~ - eorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te-verrig en uit te oefen. _ 

_ (2) ~ ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit-te- oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van die maatiging® 

3. (1) | Die regulering van die.wetlike, praktiese’ en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

(2) . Vir sover:‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 7 | 

(a) die oorplasing van bates, reat, laste en. verpligtinge 

(b) die oorplasing van personeel;.. wa 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) | - die voortgesette toepassing van verordeninge-en besluite,. 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing; met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipalitet wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelite van die magtiging. . 

| (3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

~ die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na_ die 

‘distriksmunisipaliteit; en . 7 mo _ 7 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

-munisipaliteit: 

Wetlike, praktiese en ander gevoige van intrekking van vorige magtiging 

4° (1) As gevolg van die intrekking van die vorige ‘magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings:met betrekking tot - 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) - administratiewe eenhede: en 

(d) die voortgesette toepassing van 'verordeninge en besluite,



160 No. 24228 GOVERNMENT GAZETTE, 3 JANUARY 2003 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; . . | 

. (b) — ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as.1 Julie 2003. 

24228—5
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No. 64 : 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: OOS-KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1280 

van 28 November 2000; en . 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —: 

00315423—6 _ 242286
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 84 van 2000, gepubliseer in die 

Oos-Kaap Provinsiale Koerant No. 654. gedateer 27 September 2000, soos gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 91. van 2000 gepubliseer in die Oos-Kaap Provinsiale 

Koerant No. 661 gedateer 5 Oktober 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike 
munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC44 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as EC05b1 

en EC05b2 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1280 van 28 

November 2000. | 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

| plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese e en ander r gevolge \ van intrekkking \ van n vorige magtiging 
Fit 

  

3. a). As s gevolg \ van. die intrekking van, n vorige magtiging. wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel | 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die. bepalings met betrekking tot -. 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en 1 verpligtinge; 

(b) . die oorplasing van personeel: 

(c) administratiewe eenhede; en a 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, © 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie subitem na — Oe 

(a) ‘n _afgeskafde munisipaliteit, suitgele word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

| | munisipaliteit; os 

(b) | ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as n verwysing na die distriksmunisipaltrt en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2008. . |
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No. 65 ; 3 Januarie 2003 

pcan 

MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: 0Os- KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

_ oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani ‘Sydney Mufamadi, “Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1281 

van 28 November 2000; en 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike — 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), S008 in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

. Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ° n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis en, .beteken - 

“artikel 12 kennisgewing" Provinslale Kennisgewing No. 80 van 2000, gepubliseer in die 

Oos-Kaap Provinsiale Koerant No. 654 gedateer 27 September 2000, soos gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 89 van 2000 gepubliseer in die Oos-Kaap Provinsiale 

Koerant No. 661 gedateer 5 Oktober 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike 

munisipaliteite daarin gespesifi iseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC12 en wat deur | 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as EC121, 

EC122, EC123, EC124, EC125, EC126, EC127 en EC128 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is; | 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1281 van 28 

November 2000.: 

Magtiging 

2. (1) (a) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die _ 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

piaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing,,. 

(b) Die plaaslike munisipaliteit wat aangedui word as EC125 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is, word gemagtig om die funksies en die bevoegdhede vermeld in 

artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet in sy regsgebied te verrig en uit te oefen. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit bedoel in subitem 

~ (1)(b) moet volle. verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of -
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bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die 

effektiewe en doelmatige verrigting of uitoefening daarvan, na gelang van die geval. H 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van.die magtiging. . 

3. (1) | Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(b) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — . 

(a) __ die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur die plaaslike munisipaliteit bedoel in daardie item wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — - 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n  verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

' (b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die plaaslike munisipaliteit 

bedoel in item 2(1)(b). 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot - 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en
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(d) ~ die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit:in die artikel 12 kennisgewing, met'die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met 'n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) . Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — . 

(a)  ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(bo)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit, en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 66 3 Januarie 2003 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP PLAASLIKE REGERING: 

’ MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MAGTIGING VAN PLAASLIKE MUNISIPALITEITE 

OM SEKERE MUNISIPALE FUNKSIES TOEGEWYS AAN DISTRIKSMUNISIPALITEITE 

TE VERRIG: OOS-KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: . 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No..117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na. 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — - 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

. Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit: | | 

(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1282 

van 28 November 2000; en . 

(c)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

- gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. | 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings
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1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefi inieér, 

chet | n woord of uitdrukking waaraan., 'n betekenis in die Strukture Wet en. die artikel . 12 

kennisgewing toegeken i is, daardie betekenis «    n beteken - 

“artikel 12 kennisgewing’” Provinsiale Kennisgewing No. 79. van 2000, gepubliseer in die 

Oos-Kaap Provinsiale Koerant No. 654 gedateer 27 September 2000, soos gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 88 van 2000. gepubliseer in die Oos-Kaap Provinsiale 

“Koerant No. 664 gedateer 5 Oktober. 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaasiike 

, “munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC10 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as EC101, 

‘-EC102, EC103, EC104, EC105, EC106, EC107, EC108 en EC109 en wat deur die artikel 

42 kennisgewing ingestel is; , | 7 | 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike ° Regering Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 - 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1282 van. 28 

November 2000. ; a 

-Magtiging 

2. (1) | Die gemagtigde munisipaliteite vert gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in — | 

(a) artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en 

(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, tot die mate waarin 

daardie funksies en bevoegdhede voor die effektiewe datum bedoel in die artikel 12 

kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die plaaslike oorgangsrade of landelike 

oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde munisipaliteit” in die artikel 

12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

_ (2). ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

- gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

vitoefening daarvan, na gelang van die geval.
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. Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging 

3. (1) Die regulering van die wetlike, praktiesé en. ander gevolge van ‘n ‘vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir sover dit van toepassing 

is. os ao 

(2) _ Vir sover.‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorige magtiging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

{c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op daardie gedeelte van die verrigting van ‘n funksie of die 

uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagtigde munisipaliteit wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) Vir doeleindes van subitem (2), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die 

distriksmunisipaliteit; en 

(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

4, (1) | As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite,
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uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing. op die verrigting van. ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

‘bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — | 

(a)  ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; | | | 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003. . | 

171
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No. 67 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE wet 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: 00s. KAAP — 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1284 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI — 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings. 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 81 van 2000, gepubliseer in die 

Oos- Kaap Provinsiale Koerant No. 654 gedateer. 27 September 2000, S00S gewysig deur 

Provinsiale Kennisgewing No. 90. van 2000, _gepubliseer in die Oos-Kaap Provinsiale ~ 

Koerant No. 661 gedateer 5 Oktober 2000, en wat die distriksmunisipaliteit en plaaslike 

munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC13 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as EC131, 

EC132, EC133, EC134, EC135, EC136, EC137 en EC138 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is; . . 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet N No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1284 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermelid in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

| 3. (1) As gevolg van die intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 
die verrigting van die funksies en die uitcefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot - 
(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die oorplasing van personeel; 

‘(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en bestluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 
uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel i in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 68 . : _3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

oP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: oos- KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), enna oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; - 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 4285 

van 28 November 2000; en 

(c) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. | 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

_BYLAE| 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 82 van 2000, gepubliseer in die 

Oos-Kaap Provinsiale Koerant No. 654 gedateer 27 September 2000, en wat die 

‘distriksmunisipaliteit en_plaaslike munisipalitete daarin. ‘gespesifiseer ingevolge die 

‘Strukture Wet ingestel het; ae no 
“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC14 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . ; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as EC1414, 

EC142, EC143 en EC144 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; : 

| “Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en : 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1285 van 28 

November 2000. 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 12 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade:vermeld in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit” in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle  verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en n doelmatige verrigting of 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevolge van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

it 

3; - (1). As gevolg van die intrekking van:'n vorige . magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1 \(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot -— 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) die corplasing van personeel; : 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voorigesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en. die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) _ Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — - 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; 

(b)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalitel en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 69 , . 3 Januarie 2003 

INTREKKING VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) \ VAN DIE WET 

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: 0os- KAAP 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel 84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na corlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Komitee verantwoordelik vir plaaslike 

regering in elke provinsie — 

(a) | magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die plaaslike munisipaliteite vermeld 

in die Bylae hierby om die funksies te verrig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(b) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1286 

van 28 November 2000; en | 

(c) _reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, “Minister + vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 die wetlike, praktiese en ander 

“gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (b), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMAD! 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefinieér, 

het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Strukture Wet en die artikel 12 

kennisgewing toegeken is, daardie betekenis en beteken —
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_ “artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 83 van 2000, gepubliseer in die 
Oos-Kaap_ Provinsiale Koerant No. 654 gedateer 27 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike “murisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

‘distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit v wat aangedul word 3 as DC15 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedul word as EC151, 

EC152, EC153, EC154, EC155, EC156 en ECt57 en wat deur die artikel 12 kennisgewing 

' ingestel is; 

“Strukture Wet” die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 Wet No. 117 

van 1998); en . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1286 van 28 

November 2000, 

Magtiging 

2. (1) Die gemagtigde munisipaliteite word gemagtig om die funksies en — 

bevoegdhede vermelid in artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te 

verrig en uit te oefen tot die mate waarin daardie funksies en bevoegdhede voor die 

effektiewe datum bedoel in die artikel 412 kennisgewing verrig of uitgeoefen was deur die 

plaaslike oorgangsrade of landelike oorgangsrade vermeld i in die definisie van “afgeskafde 

munisipaliteit’ i in die artikel 12 kennisgewing. 

(2) ‘n Gemagtigde munisipaliteit moet volle verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy ingevolge subitem (1) 

gemagtig is om te verrig of uit te oefen, en die effektiewe en doelmatige verrigting of. 

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

(3) Die regulering van die wetlike, praktiese en ander gevoige van ‘n vorige 

magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge subitem (1) vir sover dit van 

toepassing is.
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Wetlike, praktjese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging 

3. (1) As gevolg van die .intrekking van ‘n vorige magtiging wat verband hou met 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 

84(1)(b), (d) en (i) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en verpligtinge; 

(b) — die.oorplasing van personeel; 7 | 

(c) — administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, . 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies of die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die verrigting van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes van subitem (1), moet enige verwysing in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; a, 

({b) — ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2003.
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No. 70 Cs . 3 Januarie 2003 

HERROEPING VAN VORIGE MAGTIGINGSKENNISGEWINGS — UITGEREIK 

INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN:DIE WET OP‘PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE 

STRUKTURE, 1998: sey toe 

Kragtens die bevoegdhede my verleen by artikel’84(3) van die Wet op Plaaslike Regering: 

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), en na oorlegpleging met die Ministers 

van Finansies, Gesondheid, Minerale en Energie, en. Waterwese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerendé Komitee verantwoordelik: vir plaaslike’ 

regering in elke provinsie, herroep ek, Fholisani Sydney. Mufamadi, Minister vir Provinsiale’ 

en Plaaslike Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewings 

No. 1232, 1233, 1239, 1240, 1247, 1248, 1274, 1276, 1279 en 1283 van 28 November 

2000. 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 
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