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Wet op Plaalike Regering: Munisipale Strukture (117/1998): Magtiging van plaasiike| munisipaliteite om sekere 
munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te verrig: Noord-Kaap .............. Ne eactsneesseneessregssesscaseessetseeaaeees 
GO.: GO. GO... ...cescessessecercssceseeseeeeneeeeeeseeeeseaeesseenecsecsesesessesesessesseessasssesseeeseseaeasseeanens 
O.: dO. dO... ee eeeeseeeeeeeees 
do.: do.: do...... 

        

°do.: dO.: dO... eeeeeeeeeee 
do.: do.: Mpumalanga.. 
O.: dO.: dO... eeseseeseeeeeeee 
0.2 dO.: dO. ceeecscssesssnseseeeeseenereeeeeeees ; 
do.: Intrekking van vorige magtiging: MPUMAIANGA........sccssssesssssssssestessssnssesssesesesesssesseassesssssersesssscessnscaesenerenneesaes 
GO.: dO.: CO... cecesceseteesseeeeeesseeseeseessesensseseesseceesessanens vee 
GO. GO.: LIMPOPO ........seesseeesseseseseesssscsssnsensanscsusessusesenseseesnseesnseuaceusaesesacensaseceesesesecgecessesaesessesenseaesesseneedanenaeeeesseesaeeensanes 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distrikamunisipaliteite te 
VOrTIG: LIMPOPO ........eeseeseeceeseseseeeeessesessessnsaseususecsuseseasecaesuseesaneeaesreaesesanseeeesesecaesesassesaasecaaneesenesseseeasseeessesseseeessnesaenaearies 
GO.: GO. dO ....escesessssssesssessesesecsessegenteceecerceseeeeessceseneseseneesesecaeseeseaesesceesseessussecesaseseseasesesseacaeseseusesesteaeeesesssessntseeseaseanessneees 
do.: Intrekking van vorige MagtigiNg: LIMPOPO ...........ccsesesseessseeseneeeeenssesteseseeeesesesseeesaesnssesesessneseseeeeeeeesenastersenenaeseees 
CO.: dO.: dO ....ccescesssseesssssecssecseesecesescecsseseeesuscsessuseseeenscaeeassaaeeaeseneesevendeeesenasseseaaveuscadsaesesuassesesesessesuseseeseaeeegeeseeesesseesenseas 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Verrig: NOOPGWES..........ssscscesseceseeseseseeeeseseeseeeeaessescsesensesassusessusacaususeuseseeguseusesesaasesanstecesesaeseseusseesseaasausecarsesseseesseesaenensenenae 
O.: dO.: dO... eeeeecesseseeeeeeeeeseeeseeeeeeseeseeaseeseaueeessaneateeeaees 
do.: Intrekking van vorige magtiging: Noordwes.... 
O.: GO.! dO... cesccsscsssessesseesseseecssesseeseesseseeeceeecsecenseeeeaeeneeeaseaeeeaseaeeeasesdsssdsetanasaesesessasseeseeeseessneeeesestscsecseeeneseaeensesaeseseeses 

      

‘do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan 1 distriksmunisipaliteite te 
Verrig: NOOPUWES.........scscsscesesseceseeseeeseeeeseesesteecsssneasseecseavseseseusasausesessesesaesesanseeausceaesnsaesesaaseeadoesscaecanaceecseecassensenensseensgies 
GO.: dO.: WES-K@a€p .....cecceceesesseseeseesessseseseeeessesseesecsesaeseusesseuseueeseeseesecsaseaseceeeseaseaseeateseseeeansecsaesacsaseasenseeeesensarsataeteneaneas 
do.: do.: dO:...... eee secsneaueatesuescsuasaesaceaceaceaseassatssessducsersuseassussussesansausscasusaescesceseesesseasseseessesspsepecseesassuesaseeenueneessenenaeeenaaees 
O.: GO.: dO... cseeccessessecssessessceececseseecaeconecseesaeeseesaeeseseaesanessaesessaaaseasaeseesecaseaessuseaecaesesessesesesessbscesseaseneceseaeseaeeaeenseeneneaeeees 
O.: dO.: CO ...ccescsscsssssssesscssecsessesseseeseescsesseessssaeseesessceseesessesaneaeeassassasseasassussassaseuseuseaeeteatententenssoecsesseseeseenesseesesesensaetarees 
GO.: GO.: dO... .cccssesscscessesceessscsececcceeecseeneeeseeensesensaeeseeseeeseasaaeescaeseeaseusnesesssageeseuserssdsceesneseaeesseeneseseeagereeaseteeeeeeeseeneseneeae 
CO. GO.: VIVStaat......cceseccsssccsceeeeceeesetecseseestsessrseeassesecsessesuucessaseesaseeseseceasesanseecasesessesesaesecaecesedienaeaeeseneneseensenensenenaeeeneatees 
CO.: dO: WO ...ecccccsscsscssesecsecsecsecseseeseesccaecoucaecaeeseseaseesecsecseecessesassaesaseasassacusaassssesseusenseeseesessesasesseaseaesaesaeseesneseeneesereesenene 
O.: O.: dO ...cecccsccssssssesscsscssessessssesecsseseesecsecseesecenesseseseeseeseesessessesseeaeeaseassassassacsussasascedseuseseesseasesseaseeassaesaesaesaseeesaeseseneaens 
GO. dO.2 dO. cecesssssscsssssecseecseessesseessecseeenessnecaeeeaesseeeaesaneeanseaeeseseaaeensesaeaescaesseasseeseesseessesseeeaeseueeanesseeneessasesessnassentaseaeaeaeens 
0.2 O.: dO ...cescsssssssscsecsecsccsecseesessesseceeseesessceseserssceasesesensenseaneansaasaasaccedseuseuseesaeseeseeseenessessesaseneeeseesecsessesseseeseneaseatensnenss 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal ...........scccsescseeeeecsesnensteeseteceetsneeseaseesesbesseauseseusessssensaesenecsesessees 
O.: dO.: DO ..eccecccscescsscssscsscssesseeseesssessueseecsesscecseeeeesaeseeesaeeaseeseauesessansnesscesenedescaneseauaeecgeeseesseessesaeaenscaueeseenseeseetseeneseaetes 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Verrig: KWAZUIU-Natal .........ccecceceesseesseeseecessesssesecessnsnsusanscseecssacsuseseseseeasaesesesenecaseessaseeneeseasseneenenarenseseeerecasaaanensenscenees 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal .. 
O.: GO.: DO... ccececcccccescsseceseecsseeesseeesnseseessacerseeeeseneaeeseaesessaaeacessseusneasenseceseeseneacssesesneesaesssenessauesseeesesassneesentesenserenneesenseens 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
verrig: KwaZulu-Natal .........cccessssseesesseessessesseesseeeeaes 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal .. 
CO.: GO. GO ...eecceccecssecssscecssececeecsaeecsceceueeesseeceseeeaeesseeseeaeeseeasececenusuneusccuseseueaesesessesesseesuseseeseaneegeesecsesessedsneeeseaeeeseeenenetene 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Verrig: KWAZUIU-Natal .........:.csessesseesssessesescseesssesnsssseesacacsasessseseasecseeesesesssseseseseseeeeneasacaaueenenesesaeseneneearaesesetacansuennnnaerens 
do.: Intrekking van vorige magtiging: KwaZulu-Natal 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
VOITIQ: GAULONG ......eeeeeceeeseseeceseseesseecsesessessecavsnsassssseuesacscsesesesssecsesesesesssesecseauscaeaeeeasesisaeneesteasiesesseenacersssensnsnsceusesesenenesegs 
0.1 dO.: dO ..eeccecessesssescssssssssscsessssesseacsssscsesecseseesceescsecacseeessasseseeeeaeseeececeassecsssaeassssecsasasadsusssseseaecaseneesseseesteasenensseesesesanee 

    
   

          

do.: Intrekking van vorige Magtiging: OOS-Kaap......sccsssssssessssessssseseescsessssssssesseeseesteeseasesestetenseneasaneeesssnacsasusnseteninenens 
do.: Magtiging van plaaslike munisipaliteite om sekere munisipale funksies toegewys aan distriksmunisipaliteite te 
Vertig: QOS-KAAD.......ecececesessesecesessscscensecscscscsessesecscensususaseuesecsesesesseesesssaesesssueeesesesaassesesaeseasuenecerecssessssessssseseaseenecarssaeens 

O.: dO.: dO... eeeescsceeseseeeeeeeeeseesaeesesssaeeesesseneeeease 
do.: Intrekking van vorige magtiging: Oos-Kaap 
O.: GO. GO ...ceecesecessecsseeeseeesneeseeeesceceeeeeeneaseeeseeesnasaseesseeesnaneneseers 
O.: GO.: dO ..ccccccseccccecsccccesccccessccccecnscececeesecssesecsuccsancuecctseesesneeeecseeeeesenseeesseeeeeseseeeeseseesessanseeseceeeeegecaesecceneeasessnessusseneseassees 
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_ QOnWERMENTaKRMNISaewngs 
  

~~ DEPARTEMENT VAN PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 
No. 805 . 13 Junie 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), enna oorlegpleging met die Ministers 

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

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

(a) herroep ek, Fholisani sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

. Regering, hierby Goewermentskennisgewing No..21 van 3 Januarie 2003; | 

(b). 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, 

(c) — 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° vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld, in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) herroep ek, Fholisani. Sydney . Mufamadi, Minister . vir ‘Provinsiale en: Plaaslike 

Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1227 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale. Strukture, 1998; en | 

: (e) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir. Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — | 

“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, 

NCO062, NCO64, NC065, 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 |
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(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. 

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 — | 

s (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.
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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; | | | 
| To 

(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 indaardie subitemna— > | 

(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 2004. | | 
\. 
| 
\ |.
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No. 806 13 Junie 2003 

a 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) v 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 Raad verantwoordelik Vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 22 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; 

(c). 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

_ funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1228 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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| 
(e) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vi Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlke, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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 

Strukture Wet ingestel het; | 

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

artikel 12 kennisgewing ingestel i is; | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat eangedu word as. NCO71, 

NC072, NC073, NC074, NCO75, NC076, NC077 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 bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1228 van 28 
; | 

November 2000. , . | 

Magtiging | | 

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

bevoegchede vermeld in —
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(a) - artikel 84(1)(b) en nd) v van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

~~ yerrig en uit te oefen; en | 7 

“(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. .. 

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, \aste 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 munisipaliter 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’ .
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| 
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: ' | 

_(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 Xi) van die Strukture Wet, is die bepalings met betrekking tot — L 

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

(b) die oorplasing van personeel; 7 a | 

(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 ‘n funksie of die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. 

(2) Vir doeleindes v 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 verwyaing na - ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; [ 

(b)  ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die dis 
| 

triksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004. | 
| 

of
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No. 807 - 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

; Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 23 van 3 Januarie 2003; . 

(b) magtig ek, Fholisani “sydney ‘Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

7 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; 

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

Regering, hierby met i ingang van { Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1229 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1229 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(4)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

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

FS MUFAMADI | 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING | 

BYLAE oo | 

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. 31 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 DC9 en wat deur die 

artikel 12 kennisgewing ingestel is; | | 

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

NCO091, NC092 en NC093 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. 1229 van 28 
ny 6 

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 |
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(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. 

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’ (4a) 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 — 
c 

(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.
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| — 

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 roe 

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

(b) die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede;en Ss vl : 

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

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 omgewingsgesondheidsdien: s. 

| 
| 

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

die artikel 12 kennisgewing bedoel in:daardie subitem na — 

(a) i ‘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 2004. ar
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No. 808 . 13. Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 24 van 3 Januarie 2003; 

(b) . 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;. 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1230 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

_funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander



| 
| 

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

_herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — | | 

| 
“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 gespesifi iseer 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 

NCO01B1 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 | | 
| 
| 

| 
| | 
|
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(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. 

_ 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 genocdsaak 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 2 die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. % 

17
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| 
| 

-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 bevoagdhede | vermeld in artikei 

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

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

(b) —_ die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en ae 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en n bestuite, | 

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. 

fe. 
(2) “Vir doeleindes van ‘subitem (1), moet enige verwysing it 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 munisipalite, Litgelé w word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalitet en. 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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No. 809 . : 13 Junie 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 | ae oo 

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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 
I 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 25 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; | 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1231 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n ‘magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel i in Paragraat (a), soos in die Bylae hierby uiteengesit._ 

| 

| 
| 

| 

FS MUFAMADI 7 
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 — © | 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 27 van 2000, gepubliseer j 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 Des en wat deur die 

artikel 12 kennisgewing ingestel i is; a s 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NC081, 
NC082, NC083, _NC084, NC085 en NCO86 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 

“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 i in— | 
t 

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

verrig en uit te oefen; en
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‘(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. 

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 

i. | 

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

die bepalings met betrekking tot - a 

(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 | 

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

. munisipaliteit.
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_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; 
. a | 

(c) administratiewe eenhede; en , 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 

. uiteengesit in die artikel 12 kénnisgewing, met die nodige verandpringe 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 2004. !
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No. 810 — at a ee . 43 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 26 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; ~ 

(c) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 
| Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1234 

van 28 November 2000 vir ‘sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1234 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander — 

cy



? 
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I 

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

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

| 
| 

| 
| 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING | 

7 
| 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. 299 van 2000, gepubliseer in die _ 

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

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; / | 

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

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 7 | 

“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 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. 1234 van 28 

bevoegdhede vermeld in — 

November 2000. 

Magtiging | 

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

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

. verrig en uit te oefen; en | 

| 
I
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(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. 

od 
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 (ta) d 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 n 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 i in daardie subitem na—— 

‘ (a) on afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as = ‘n vemppsing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en : , - | | 

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

munisipaliteit.
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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 - m 

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

(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, uitgelé word as ‘n verwysing na die cistriksmunisipalitet en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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No. 811 OS De ee 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

- Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 27.van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c) 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 vir ‘sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d)  herroep ek, Fholisani sidney’ Nifemad Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1235 

van 28 November 2000 ‘vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

' funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en © | | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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| 
gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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— r 

“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 plaaslike 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 ate 12 Kenniegewing 

ingestel is; 2 | 

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

van 1998); en > . | 

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

November 2000. | 

Magtiging . - | 

2. (1) ~~ Die gemagtigde munisipaliterte 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
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-(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 | “afgeskatde munisipaliteit” in die artikel 

_ 12 kennisgewing, te verrig en uit te oefen. 

(2) .‘n Gemagtigde munisipaliteit moet - vole” verantwoordelikheid en 

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

gemagtig is om te verrig of ‘uit: ite 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— oo 

(a) die oorplasing van bates, regte, laste en n 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 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 i in daardie subitem na — 

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

distriksmunisipaliteit; en 

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

- munisipaliteit.
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| 
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 r: 

(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 ‘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 va 

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 2004. :
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No. 812 

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 . SS Oo 

Kragtens die bevoegdhede my seen 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 v van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — - 

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

Regering; hierby Goewermentskennisgewing No. 28 van 3 Januarie 2003; 

(b) '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 verig of die bevoegdhede uit te oefen soos in 

die Bylae uiteengesit; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1236 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

~ herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 Struktufe 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 sangedu 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. 417 

van 1998); en | 

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

November 2000. | | 
t 

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   
25076—1
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'(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 v 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 magtigng ingevolge item 2(1)(a) die vorige’ magtiging u 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 voorigesette toepassing van verordeninge en besluite, 

uiteengesit i 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 | 

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

~ munisipaliteit. 

03-001919—2 ; 25076—2
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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, | 

uiteengesit in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veran leringe genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n nia die uitoefening van ‘n 

bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidecens. 

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

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — F , 

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

munisipaliteit; . Se | . 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004. 
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No. 813 oe 413 Junie 2003 

_INTREKKING. VAN VORIGE MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET 

_OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: MPUMALANGA 

Kragtens die hevoegdhede my han by artikel el 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

-inelke provinsie— 

(a) herroep ‘ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir: - Provinsiale « en Plaaslike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 29 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; - 

(c) 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 Vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1 Xb). (c) en 

(d) van die Wet op Plaasiike © Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) reguleer ek, -ehotisant 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 paragraat (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1237 

van 28 November 2000 vir sover -dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering! Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) | reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

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

FS MUFAMADI . . oe 
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 — | | 

. | 
| 

“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 distriksmunisipalitet wat t aangedui word as CBDC3 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

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

CBLC4 en CBLC5 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. 1237 van 28 

November 2000. 
| | 

| 
Magtiging | 

| 
| 

/ os , 

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

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

| 
|
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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 vernigting 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 

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 personel; . 

(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, met betrekking tot - -



| 

| 
| 
| 
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(i) die verrigting van die funksies en die uitoefening | van die bevoegdhede mA 

_vermeld in artikel 84(1)(b) en 1 (d) \ van die Strukture | Wet, uitgelé word as 1_ 

Julie: 2003; en i CS a 

(ii) die verrigting van 1 die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

_verband | hou. met ° n n omgewingsgesondheidsdiens, uitgele word as 1 Julie 

2004. |
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No. 814. | ee ce 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 30 van 3 Januarie 2003; . 

(b) 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;. : ' 

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

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

-. van 28 November 2000 ‘vir sover dit’ betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; - 

(d) —_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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit: 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1238 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) . - reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale. en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie. 2004 die nin praktiese en ander 

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

herroeping bedoel ‘in paragraaf (e), 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 — Oo 

“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 distriksmunisipatiteit wat aangedul word|as CBDC4 4’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; y N 

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

van 1998); en | ne 

“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  
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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 

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) .. ‘n nuwe munisipaliteit, uitgele word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalteit; en 

{c) .. die effektiewe datum, met betrekking tot — .
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(i) 

(ii) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en | 

die ‘verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004. 
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No.815... So geibag oposite lov 8g fgre noe tye . 13 Junie 2003 

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

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: LIMPOPO — 

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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

| Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 31 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; . 

(d) reguieer 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; — 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1241 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

_ Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die . | 
herroeping bedoel in paragraaf (e), soos in die Bylae hierby uiteengesit. 

FS MUFAMADI | | | 2 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING | 

- BYLAE | 

Woordomskrywings _ | Oo | ! 

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. 308 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 DC34 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; | 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat sarod 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
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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 

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 i in daardie subitem na — ; 

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

munisipaliteit; . 

(b) | ‘n nuwe munisipaiiteit, uitgele word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalitet; en 

(c) | die effektiewe datum, met  betrekking tot —
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die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

_ vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 | 

Julie 2003; en 
‘i | 

  

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die ‘bevoegdhede wat . 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgele word as 1 Julie 

- 2004.— 
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No. 816... oe ae tne ce oe Ce 13 Junie 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:LIMPOPO 

Kragtens die bevoegdhede sah 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 32 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en. die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; — 

(d) —_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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1242 

van. 28 November 2000: vir sover dit betrekking het op die verrigting van die
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funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 
| 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; “ 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

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

FS MUFAMADI | | 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

a | 
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. 307 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 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 . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1242 van 28 

November 2000. 

Magtiging 
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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 i in die defi nisie van “afgeskatde 

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 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 vertigting 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 maging uitbrei, is 

die bepalings met betrekking tot — re ~ 

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

(b). die oorplasing van personeel; 

(c) administratiewe eenhede; en 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge e 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 piaaslike 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 — |
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(a). “ ‘n- afgeskafde ~munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n.. 

on distriksmunisipaliteit; en I 
(b) ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na ci plaaslike munisipaliteit 

~__bedoel in item 2(1)(b). | 

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

verwysing na_ die 

4. (4) 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, 

uiteengestt i in die artikel 12 kennisgewing, met die nodige veranderinge genoodsaak deur 

die samehang, van toepassing op die verrigting van die funksies ofjdie 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 — 

| “(i a ‘die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NP351, NP352, NP353 en 

~ NP355_ waar die verrigting van die funksies en die uitoefening van die 
|  bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet 

- _Detrokke is; en | 
(ii) | ‘n “gemagtigde munisipaliteit waar die verrigting val die funksies en die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n 

- omgewingsgesondheidsdiens betrokke is; 

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

(c) die. effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

| vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en 
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(ii) _-die-verrigting van die funksies en die uitoefening van die-bevoegdhede wat 

-verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé. word as Julie 

   



| 

52 No. 25076 GOVERNMENT GAZETTE, 13 JUNE 2003 | 

No. 817 a . i 13 Junie 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: LIMPOPO | 

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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — | | 

oo | 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 33 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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 

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

die Bylae uiteengesit; 

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

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

1998; 

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

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 
  

| 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1243 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op \die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die . 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en : 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

| 
| 
|



“STAATSKOERANT, 13 JUNIE 2003 ae No. 25076 — 53 

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

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 _— 

“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 i is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NP361, 

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

is; 

“Strukture Wet" die Wet op. Plaaslike Regering: Munisipale Struktur, 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 vermeldin- 

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

verrig en uit te oefen; en



54 No, 25076 GOVERNMENT GAZETTE, 13 JUNE 2003 | 
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(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 — 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. | 

| 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 sever 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 

| 
| 

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

uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

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. . 
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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, ragte, 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 ‘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; oo | 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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| 
| 

No. 818 | 7 | 13 Junie 2003 

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

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: LIMPOPO 

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 coriegpleging met die Ministers 

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

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad —| vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 34 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

  
(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby|uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1244 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en |
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_ (fy reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

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

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

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 1 2 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 i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NPO3A2 

en NP03A3 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 waataing vedoe in Goewermentskennisgewing No. 1244 van 28 

‘November 2000. : oo 

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
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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 

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 o die uitoefening van die 

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d), en die nnn 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, met betrekking tot —
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-. (i) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

. vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie2003;en | a . 

(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6 word as 1 Julie 

2004.
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No. 819 13 Junie 2003 

| 

| 
| 

| 
| 

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

OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE, 1998: LIMPOPO 

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 Waterw se ‘en Bosbou, en na. 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — oO | 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 35 van 3 “Pruane 2003; 

(b) | magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Plovinsiale 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale “me 1998; | 

(d)  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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

  

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1245 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op| die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en | 

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

~ Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 - 

“artikel 12 kennisgewing’ Provinsiale Kennisgewing No. 309 van 2000, gepubliseer i 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; me - | . / - 

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

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; oe . 

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

NP332, NP333 en NP334 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 a | 7 

“vorige magtiging” ‘n “ig 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
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| 
| 

effektiéwe 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 munisipalitet 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 

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 vermysing 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, met betrekking tot —
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(i)... . die..verrigting van die funksies. en die. uitoefening. van die bevoegdhede 

-vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 
Julie 2003; en cope at ot othe ga Seopa 

(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

‘ue Verband. hou met.‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie. 

2004... = > te, 

 



64 No. 25076 GOVERNMENT GAZETTE, 13 JUNE 2003 
  

No. 820 | — 13 Junie 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 | 

| | 
_ 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 36 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; _ 
| 
| | 
| 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

~ (d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

| | 
“(d) ~~ -herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1246 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

25076—2
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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 ingevolge 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 oO | : | 
“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 

03-001919-—3 25076—3
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(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. 

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 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, uitgelé word as ‘n | verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en | 

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

munisipaliteit.



_ STAATSKOERANT, 13 JUNIE '2003 . No. 25076 67 

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

4. (1) “As gevolg van die intrekking van 1 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, 

— 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 munisipalitelt, uitgel6 word as n verwysing na die gemagtigde 

~ munisipaliteit; 

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

_(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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No. 821 . . | 13 Junie 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 _ | 

Kragtens die 5 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 37 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; | 

| 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1249 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1249 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op lie verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die © 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en ! 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat. voortspruit. uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 - 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 300, 301, 302, 303 of 322 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 DC40 en wat deur 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as NW401, 

NW402, NW403 en NW404 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 maging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1249 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 .
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(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. 

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. | 

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

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na - 

6 

(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. |
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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, 

. 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; oan | 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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No. 822 my _ - | 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

(a) 

(b) 

(c) 

(4) 

(e) 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 38 van 3 Januarie 2003; 

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; - | 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewings No. 

1250 en 1253 van 28 November 2000 vir sover hulle | ‘betrekking het op die 

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

artikel 84(1)(b), (c) en (d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 

1998; | 

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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 
. 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewings No. 

1250 en 1253 van 28 November 2000 vir sover hulle betrekking het op die 

i 

|



STAATSKOERANT, 13 JUNIE 2003 No. 25076 :73 

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

artikel 84(1)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 i 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
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| 
“vorigé 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. 

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
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die funksies of. die uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou..met ‘n 

omgewingsgesondheidsdiens. 
ae 

(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 gemagigds 

munisipaliteit; . 

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

(¢). die effektiewe datum, met betrekking tot — a . an 

(i) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b).en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

“Julie 2003;en 
(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n | omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004.
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No. 823 
13 Junie 2003 

t 

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

OP. PLAASLiIKE 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 oorleg} leging met die Ministers 

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

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — | 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 39 van 3 Januarie 2003; 

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; 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1251 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld injartike! 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

| 

reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

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

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

herroeping bedoel in paragraaf (0), soos in die Bylae hierby uiteengesit 

| 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1251 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in arti 84(1)(i) van die 

| 
Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — _ . 

“artikel 12 kennisgewing”.Provinsiale Kennisgewing No.'309, 310, 311, 312, 313 of 320 

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 DC38 en wat deur — 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; oe 

“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 Plaaslike e Regering Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1251 van 28 

November 2000. oe 

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
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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 scrantwoordetkne 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 

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  
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(c) die effektiewe datum, met betrekking tot — 

m()) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en n (d) van die Strukture Wet, uitgele word as 1 

Julie 2003; en 

(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van ‘die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004.
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13 Junie 2003 No. 824 

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 | 

| | | 
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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

| 
| (a) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Prpvinsiale en Plaaslike 

in elke provinsie — 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 40 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; 

(Cc) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1252 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

praktiese en ander   ‘Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, 
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

_herroeping bedoel | in paragraat (d), soos in die Bylae hierby uiteengestt. | 

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 — 

“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 toepaslike artikel 12 kennisgewing 

ingestel is; 

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

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1252 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 (d) v van die Strukture Wet, in hulle onderskeie regsgebiede te 

verrig en uit te oefen; en
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-(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daarv. n, 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 

6 

munisipaliteit moet  volle (2) 
| aanspreeklikheid aanvaar vir die funksies of bevoegdhede wat hy 

n Gemagtigde verantwoordelikheid 

en uit te oefen. 

en 

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. 
magtiging bly van toepassing op ‘n magtiging ingevolge item 2 vir so 

is. . 

(2) Vir sover ‘n magtiging ingevolge item 2(1)(a) die vorig 

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 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op daardie gede 

van ‘n funksie of die uitoefening van ‘n bevoegdheid deur ‘n gemagt 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die magtiging. 

(3) 

) 

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

ver dit van toepassing 

€ magtiging uitbrei, is 

nodige veranderinge 

elte van die verrigting 

igde munisipaliteit wat 

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

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

- ‘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.  
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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, 

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; Se oe | 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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_ No. 825 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 41 van 3 Januarie 2003; . 

(b) 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het ‘op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1254 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

‘funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die’ 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en | 

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

Regering, hierby. met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“artikel 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 gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC1 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing. ingestel is;.. . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite. wat aangedui word as \WC011, 

WC012, WC013, WC014 en: COAS an ws 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 t bedoel in: Goewermentskennisgewing No. 1254 van 28 

tal 2000. 

Magtiging 

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

bevoegdhede vermeldin- ce ete | 

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

verrig en uit te oefen; en
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(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. - | 

' 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 1 verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en | 

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

munisipaliteit.
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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, 

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, uitgelé word as n verwysing na die distriksmunisipalitett en 

(c) — die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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. | 
No. 826 a 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

| 
| 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 42 van 3 Januarie 2003; 

| | 
(b) | 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op] 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermelid in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

die verrigting van die 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1255 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op' die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en |   
(e) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as. gevolg van die 

_ herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — _ , 

“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 is; | / _ 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as WC022, 

WC023, weo24, WC025 en WC026, en wat deur die ° toepaslike artikel 12 kennisgewing 

ingestel i 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. 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 regsgebiede te. 

verrig en uit te oefen; en |
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(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: -- 

  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 voig 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 gedeslte 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, uitgel6 word as ‘n verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en | 

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

| munisipaliteit.



' STAATSKOERANT, 13 JUNIE 2003) No. 25076 -91 
  

-. 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, 

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 munisipalitelt, 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 2004.
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No. 827... 

MAGTIGING INGEVOLGE ARTIKEL 84(3) VAN DIE WET OP P 

| 

| : 13 Junie 2003 

ASLIKE 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

(a) 

(b) 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 43 van 3 Januarie 2003; 

magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

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

(c) 

(d) 

(e) 

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

die Bylae uiteengesit; | | 

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 vir sover dit betrekking het op|die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1256 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van-die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die _ 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998;en - 

reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander  
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die. 

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

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING |. 

BYLAE a 

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 i 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, 

WCO0322, WC033 en WC034 en wat deur die toepaslike 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 maatiging bedoel in n. Goewermentskennisgewing No. 1256 van 28 

November 2000. : 

' Magtiging . 

2. (1) Die gemagtigde munisipalitite 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 a
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(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. 

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, uitgel6 word as ‘n_ verwysing na_ die 

distriksmunisipaliteit; en 

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

munisipaliteit.
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Wetlike, praktiese en ander gevolge van intrekking van vorige magtiging a 

4. (1) As gevolg van die intrekking van die vorige magtiging wat verband hou met - 2 | 

die verrigting van die funksies en ‘die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel - oe 

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

(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 toepaslike artikel 12 kennisgewing, met die. nodige veranderinge > 

genoodsaak deur die samehang, van toepassing op die verrigting van ‘n funksie of die “3 - 

uitoefening van ‘n bevoegdheid wat verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens. oe t oe 

  

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

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

(a)  ‘n afgeskafde munisipalitett, uitgel6 word as . n verwysing na ‘n gemagtigde oe 

munisipaliteit; a . . 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004. . .
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No. 828 | , oe | 13 Junie 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 1 998), 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

  
in elke provinsie — 

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

Regering, hieroby Goewermentskennisgewing No. 44 van 3 lenuare 2003; 

(b)  magtig ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir | rovinsiale 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld iin artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Frovinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1257 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

25076—3  
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf.(d), 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 - . 

‘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 gespesifiseer ingevolge die Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC4 en wat deur die 

toepaslike artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as WC041, 

WC042, WC043, WC044, WC045, wco47 en WC048 en wat deur die toepaslike artikel 12 

kennisgewing ingestel is; ( : oo | | 

- “Strukture Wet? die Wet op Plaasiike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 

van 1998); en . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1257 van 28 

November 2000. 

Magtiging ~ 

2. (1) Die gemagtigde munisipalitette 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 

03-001919—4 , 25076—4
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a 

| 
| 

| 

— 
(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. | 

| 
| 

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 v 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 verwysi 

die toepaslike artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

ng in die bepalings van 

verwysing na_ die 
  

(a) ‘n_ afgeskafde munisipaliteit, uitgel6 word as n 

distriksmunisipaliteit; en . | | 

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

munisipaliteit.
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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, . 

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; —_ oe | | 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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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 

No. 829 13 Junie 2003 

-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 Wate yese en Bosbou, en na 

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — | | 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 45 van 3 Januarie 2003; | 

| 

(b) 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; . | 

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

tskennisgewing No. 1258 Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermen 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 4 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1258 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

_ funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 
| 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

(e) _reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir 'Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 - -. 

“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 i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as WCOS51, 

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 i in - | 

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

verrig en uit te oefen; en
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. 
(b) artikel 84(1)(¢) 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 v van die geval. 

Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging —_~ —- 

I 

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; 7 

(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.
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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, 

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 (4), 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, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipalitett; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004. 

103
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. | 
No. 830 ; I , 13 Junie 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 We op Plaaslike Regering: 

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

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

oorlegpleging met die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — | oo | 

(a) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister ve Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 46 van (3 Januarie 2003; 

| 
(b) = 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; . | 
| 

| 
| 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 
| 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1259 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n.magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in. paragraaf (d), 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 — 

_ “artikel 12 kennisgewing” a 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 

Sirukture Wet ingestel het; . . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipalitett wat aangedui word ¢ as pc16 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i 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 
vpn 

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
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(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 eh 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 Vvorige magtiging uitbrei, 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 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 venwpeng in die bepalings van 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) 'p 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. 
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Wetlike,. praktiese en ander.gevolge.van intrekking van vorige magtiging 

4. (1) As. gevolg. van die intrekking van: die- -yerige. 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, . 

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; 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004... 
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| 

- 

, ° 13 Junie 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 Raad verantwoordeli vir plaaslike regering 

in elke provinsie — I 

| ' 
(a) -herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir P rovinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 47 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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 uiteengestt, . | 

| 

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

Regering, hierby met i ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1260 

~ van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 
oe | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1260 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die . 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

| 

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

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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; . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC17 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

“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 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1260 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 | , 
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(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. | 

| 
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.
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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, 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 48 van 3 Januarie 2003; 

| 
1 | 

(b) 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; | 

| 
(c)  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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1261 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die — 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; eh 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 
| 

| 
It 
| 
| 
| 
| 
} 

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

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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; 

“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 vermeid in — 

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

verrig en uit te oefen; en
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(b) artikel 84(1)(c) van die Strukture Wet, of enige aspek daaryan, 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 

| 
-. Wetlike, praktiese en ander gevolge van die magtiging | 

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

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

uitoefening daarvan, na gelang van die geval. 

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 se ! 

(bo) | ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit. |
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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, - 

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 2004.
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No. 833 | | 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 
: : , s | . 

| 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 49 van 3 Januarie 2003; 
. 

in elke provinsie — 

(b) 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; | 
| 

| 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1 \(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 
fo 

. i 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1262 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering:-Munisipale Strukture, 1998; en 
a 

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

Regering, hierby met ingang van 1. Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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; a. 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC19 en wat deur - 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; oo 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as FS191, 

FS192, FS193, 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 — a 

“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 — | | | | 

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

verrig en uit te oefen; en



| 
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| 
(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. | 

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 munisipalitett wat verband hou met die 

uitgebreide gedeelte van die magtiging. | 

| 

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

| 
| 
in _ verwysing na. die 

distriksmunisipaliteit; en f 

(b) | ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

die artikel 12 kennisgewing bedoel in daardie subitem na — 

(a) ‘n  afgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as 

  

munisipaliteit. |
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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, 

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 sensing na die distriksmunisipaliteit; en 

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004. -
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No. 834 _ Se - f 13 Junie 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 Uitvoerendé f Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 50 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; | 

| 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1263 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het! op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

| 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1263 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 
. | : .



STAATSKOERANT, 13 JUNIE’2003 _ No. 25076 121, 
  

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

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 - 

“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 distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC20 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel 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 8 (Wet No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1263 van 28 

November 2000. . 

Magtiging ee 

2. (1) Die gemagtigde munisipalitette 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
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(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. | 

oo | 

(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. | 

I 

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. oo |
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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, : 

_ 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; So . 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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No. 835 a Be 7 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — oo = | 
| 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 51 van 3 Januarie 2003; 

‘(b) 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;) : | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisaewing No. 1264 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het lop die verrigting van die - 

funksies.en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

| 
| 

(d)  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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1264 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die é ultoefening van die © bevoegdhede verel in artikel 84(1)(i) van die 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander . 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 aangedul word as DC43 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; . 

| “gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ5a1, 

K25a2, KZ5a3, KZ5a4 en KZ5a5 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; 

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

van 1998); en 

“vorige magtiging’ n magtiging bedoel 7 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



7? 

126 No. 25076 GOVERNMENT GAZETTE, 13. JUNE 2003 
| 

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 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. 

| 
i 
I 

(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
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(c) die effektiewe datum, met betrekking tot — a 

(i) die verrigting van: die funksies en die uitoefening van. die bevoegdhede So 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture: Wet,  uitgele word as 4 ae ae 

Julie 2003;en ies FP wel fe Ae 
(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van. die e bevoegdhede wat . 

  

verband hou met ‘n n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie “ - 

2004. 
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No. 836 | 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — | | 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 52 van 3 panuarie 2003; 

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

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

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

die Bylae uiteengesit; | 
| 

| 
| 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

| | | 
(d)  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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

| 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1265 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking he op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

| '25076—4
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 345 van 2000, gepubliseer i 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; : a 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipalitett wat. aangedui word as DC29 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i is; 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ291, 

KZ292, 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. 41265 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 

03-001919—5 , 25076—5
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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; on 

(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. ae a | 

| 
‘| 

| 
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 / | 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 vertiating van die funksies of die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n omgewingsgesoncheidsdions 

(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 distriksmunisipalitett en 

| 

. +t 
1 |
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(c) die effektiewe datum, met betrekking tot— 

Ai) 

(ii) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

oo vermeld in artikel B41) en @s van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003: eno 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou. met * n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6 word as 1 Julie 

2004.
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No. 837 7 ef 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — — | 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 53 van 3' Januarie 2003; 

| | 
(b) | 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; . | 

(c)  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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

-funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

| | 
(d) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vi 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1266 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

| 
| 
|
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funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 v wat + aangedui word as KZ281, 

KZ282, KZ283, KZ284, KZ285 en KZ286 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. 1266 van 1 28 

November 2000. 

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

bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(c) van dié 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 v vermeld in subparagraaf “i van daardie definisie. 

(b) 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 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 

| 
| 

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

die bepalings met betrekking tot — . [ 

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

(b) die oorplasing van personeel; - p 

(c) administratiewe eenhede; en | 

(d) die voortgesette toepassing van verordeninge en besluite, 7 

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 i in daardie item wat 

verband hou met die uitgebreide gedeelte van die. magtiging. | 

| 

| 

| 

| 
| 

| 
} 
1
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(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 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 ‘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)  ‘nafgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na — 

(i) die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ281, KZ283, KZ284, 

KZ285 en KZ286 waar die verrigting van die funksies en die uitoefening van 

' die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet 

betrokke is; en _— 

(ii) ‘n gemagtigde munisipaliteit waar die verrigting van die funksies en die 

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

omgewingsgesondheidsdiens betrokke is; - 

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

(c) die effektiewe datum, met betrekking tot —
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(ii) 
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die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1 Xb) ¢ en ¢) van die Strukture Wet, t uitgelé word as 1 

“Julie 2003; @ en 
die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

-verband hou met * n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6 word as 1 Julie 

2004.
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No. 838 Ce 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 54 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; . 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1267 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 - 

“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 | me —— 

“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
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vérrig 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 corgangsrade , vermeld in subparagraaf. (a) van. die definisie van 

“bestaande munisipaliteite” i 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 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 (ivan ‘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 1 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 munisipalitet uitgele word as ‘n verwysing na ‘n gemagtigde 

munisipaliteit; . . 

(b) ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en
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die effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i) 

i) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6 word as 1 Julie 

2004.
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No. 839 oo | 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 55 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; 

(c)  herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1268 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d)  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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1268 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister. vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1°Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 ‘gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat t aangedui 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 

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
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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 vandie 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 

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; BO 

(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
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die effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i) 

(ii) 

die. verrigting van die funksies of die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, t, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en a 
die verrigting van die funksies of die s utocknkg van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004. . .
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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 a 

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

Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 417 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 56 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c) 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 vir. sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d)  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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1269 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die
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funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

~ herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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; 

“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. 417 

van 1998); en . co | 

“vorige magtiging” ‘ ‘n ‘magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1269 van 28 

November 2000. 

Magtiging
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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 defi inisie 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 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)(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.
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(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 ‘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 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 in daardie subitem na — 

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

(i) die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ253 en KZ254 waar die 

verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld 

in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet betrokke is; en 

(ii) | ‘n gemagtigde munisipaliteit waar die verrigting van die funksies en die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n 

omgewingsgesondheidsdiens betrokke is; - 

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

(c) die effektiewe datum, met betrekking tot — . 

(i) die verrigting van die funksies of die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en
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_ .(ii) ~ die verrigting van die funksies of die uitoefening van die’ bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as: 1 Julie 

2004. |



150 No. 25076 GOVERNMENT GAZETTE, 13 JUNE 2003 

No.841 > oe poe | 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 57 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1270 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die ~ 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1270 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die ~ 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (), 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 — 

“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; a 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC24 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; _ . . | | 

“gemagtigde munisipaliteite” die Plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as ‘K2241, 

KZ242, KZ244 en KZ245 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 | | ae : | : : 

| “vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in 1 Goewermentskennisgewing No. 1270 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 

151 —
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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 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; | | 
(b) | ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en
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(c) . die effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en 

(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004.



154 No. 25076 GOVERNMENT GAZETTE, 13 JUNE 2003 

  

No. 842 | ; 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 58 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en — 

- (d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1271 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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“. (f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, “Minister vir Provinsiale en Plaaslike -- 

Regering, hierby ‘met ingang van: 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel i in paragraat (6); 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 — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsialé Kennisgewing No. 351 van 2000, gepubliseer in die 

KwadZulu- Natal Provinsiale Koerant No. 5570 gedateer 19 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin _-gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; OO 

“distriksmunisipaliteit” die distrikgmunisipaltett wat aangedul 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 Sse rmattaheningoning 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 

155
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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 

“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. 

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; 

(b) | ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en
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(c) die effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i) 

(ii) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel '84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 
Julie 2003; en | 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6: word as 1 Julie 

2004.
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No. 843. "13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 59 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1272 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1272 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die
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_ funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die / 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

(f) _reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir’ Provinsiale en Plaaslike 
Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, ‘praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 - 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 352 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; | | 

“distriksmunisipaliteit’ die distriksmunisipaliteit wat: aangedui word as. pe2z en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as /KZ224, 

KZ222, KZ223, KZ224, KZ225, KZ226 en KZ227 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. 1272 van 28 

November 2000. . 

Magtiging
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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 

“pestaande munisipaliteite” in die artikel 12 kKennisgewing; en 

(ii) | uMsekeli, in die gebiede vermeld in subparagraaf (b) 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 

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. 

25076—5
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(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 ‘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) ‘nafgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na— 

(i) die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as KZ221, KZ222, KZ223, 

KZ224, KZ226 en KZ227 waar die verrigting van die funksies en die 

uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die 

Strukture Wet betrokke is; en 

(ii) | ‘n gemagtigde munisipaliteit waar die verrigting van die funksies en die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou met ‘n 

omgewingsgesondheidsdiens betrokke is; 

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

(c) die effektiewe datum, met betrekking tot — 

03-001919—6 25076—6
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die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en - 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004. .
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No. 844 So cos 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in-elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 60 van 3 Januarie 2003; 

(b) | 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, 

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

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1273 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; © 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1273 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) _ reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 aangedui word as KZ211, 

KZ212, KZ213, KZ214, KZ215 en KZ216 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel 

is; ee . 

“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
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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 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; a a 

(b) | ‘nnuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit; en
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die effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i) 

(ii) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en | | 
die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6 word as 1 Julie 

2004.
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No. 845 oh me ne 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 61 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1275 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die:bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1275 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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 is; | 

“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 . , 

“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 — . 

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

verrig en uit te oefen; en
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(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. _ 

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)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgel6 word as ‘n verwysing na die toepaslike gemagtigde 

munisipaliteit.
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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, 

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; 

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

(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 62 van 3 Januarie 2003; . 

(b) 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; - - 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die-bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; | . 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1277 | 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die — 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

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

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings a 

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
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(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. 

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 — on Pe . 

(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 

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

munisipaliteit.
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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, 

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 2004.
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No. 847 : 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 63 van 3 Januarie 2003; — 

(b) 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; . 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1278 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die -verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1278 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

herroeping bedoel in paragraaf (d), 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 — 

“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 CBLC8, 

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 . 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1278 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 

25076—6
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(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. 

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, _uitgel6 word as ‘n -verwysing na die ~ 

| distriksmunisipaliteit; en - se a | | - 

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

munisipaliteit. : 

03-001919—7 25076—7
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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, 

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 2004.
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No. 848 - ate : - 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 64 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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: 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; | . 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1280 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

-funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

~ Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f)  reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en. ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 ECO05b1 

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 eiawermentskeinsgewing | 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



STAATSKOERANT, 13 JUNIE 2003 No. 25076 181 

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

- e@ffektiewe 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 gevoige 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 

Aitoefening 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, met betrekking tot —
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die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

_vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en | | 
die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgel6 word as 1 Julie 

2004.
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No. 849. on ee _ 13 Junie 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 a — 

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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 65 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) — 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1281 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die
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funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale 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 gespesifiseer 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, 

ECi22, EC123, EC124, EC125, EC126, EC127 en EC128 en wat deur die artikel 12 

kennisgewing ingestel is; ee 

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

van 1998); en . oe . Prt 

“vorige magtiging”. ‘n. magtiging bedoel in Goewermentskennisgewing No. 1281 -van 28 

November 2000.



_ STAATSKOERANT, 13 JUNIE 2003. __No. 25076 

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 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 

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, rete, laste en verpligtinge; 

(b) _. die oorplasing van: personeel; . 

(c) administratiewe eenhede; en . 

(a) » . 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. 

185
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(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 ‘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 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 in daardie subitem na — 

(a)  ‘nafgeskafde munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na — 

(i). die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as EC121, EC122, EC123, 

EC124, EC126, EC127 en EC128 waar die verrigting van die funksies en die 

uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die 

Strukture Wet betrokke is; en | 

(ii) | ‘n gemagtigde munisipaliteit waar die verrigting van die funksies en die 

uitoefening van die bevoegdhede wat verband hou .met ‘n 

omgewingsgesondheidsdiens betrokke is; 

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

(c) die effektiewe datum, met betrekking tot —
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(i) 

(ii) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 4 

Julie 2003; en a 
die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004.
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No.850 | | | 43 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie - 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 66 van 3 Januarie 2003; 

(b)  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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; . | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1282 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting” van ‘die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) v van die 

  

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander
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“ gevolge wat voortspruit uit die intrekking van ‘n magtiging as gevolg van die 

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

i 4 

FS MUFAMADI 
MINISTER VIR PROVINSIALE EN PLAASLIKE REGERING 

BYLAE 

Woordomskrywings 

41. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk, of tensy hierin geherdefiniegr, 

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. 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. 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 DC10 en wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word as C101, 

EC102, EC103, EC104, EC105, EC106, EC107, EC108 en EC109 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. 1282 van 28 

‘November 2000. 

Magtiging : - 

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

bevoegdhede vermeld in —
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(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. 

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

munisipaliteit. : . , 

Wetilike, 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, 

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)  ‘n nuwe munisipaliteit, uitgelé word as ‘n verwysing na die distriksmunisipaliteit: en 

4 
(c) die effektiewe datum, uitgelé word as 1 Julie 2004.
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No. 851 os - - - 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

(a) herroep ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaasiike 

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 67 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c)  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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

- (d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) | 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; | 7 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1284 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die’ 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) - reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie. 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“artikel 12 kennisgewing” Provinsiale Kennisgewing No. 81 van 2000, gepubliseer in die 

Oos-Kaap Provinsiale Koerant No. 654 gedateer 27 September 2000, soos 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 distriksmunisipalitett wat it aangedul word as DC13 en wat deur | 

die artikel 12 kennisgewing ingestel i 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 | No. 117 

van 1998); en 

“vorige magtiging” ‘n magtiging bedoel | in Goewermentskennisgewing No. 1284 van 28 

November 2000. . 

Magtiging
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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 vertig 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 

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

_(c). :die effektiewe datum, met betrekking tot — 

(i). ~ die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

-vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

_ Julie 2003; en | 7 | | 

(ii) die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

_ verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004. .
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-No85200 | Ce 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 68 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2003 Goewermentskennisgewing No. 1285 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

_ *(d) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; 

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

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1285 

“van 28 November 2000 vir sover dit. betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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cl (f)).. “reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), 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 — 

“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 ‘munisipalitette daarin gespesifiseer ingevolge ‘die 

Strukture Wet ingestel het; . . 

“distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedui word as DC14 ¢ en wat deur 

- die artikel 12 kennisgewing ingestel is; ep ee 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite wat aangedui word. as EC141, 

EC142, EC143 en EC144 en wat deur die artikel 12 kennisgewing ingestel is; . 

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

van,1998);en . -.. wee Te ch wy WE, : 

“vorige. magtiging” ‘n. n magtiging bedoel i in. Goewermentskennisgewing No. 1285 van 28 

November 2000... 

Magtiging.. 

    

2.5. A). 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
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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 

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 — 

(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, met betrekking tot —
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die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

‘vermeld in artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en . 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

_ verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004.
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No. 853 | oO | | 13 Junie 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 Raad verantwoordelik vir plaaslike regering 

in elke provinsie — 

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

Regering, hierby Goewermentskennisgewing No. 69 van 3 Januarie 2003; 

(b) 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; 

(c) 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 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(b), (c) en 

(d) van die Wet op Plaastiike Regering: Munisipale Strukture, 1998; 

(d) 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 (c), soos in die Bylae hierby uiteengesit; | 

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

Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 Goewermentskennisgewing No. 1286 

van 28 November 2000 vir sover dit betrekking het op die verrigting van die | 

funksies en die uitoefening van die bevoegdhede vermeld in artikel 84(1)(i) van die 

‘Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998; en
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(f) reguleer ek, Fholisani Sydney Mufamadi, Minister vir Provinsiale en Plaaslike 

| Regering, hierby met ingang van 1 Julie 2004 die wetlike, praktiese en ander. 

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

herroeping bedoel in paragraaf (e), soos in die Bylae hierby 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 geherdefiniegr, 

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. 83 van 2000, gepubliseer in die 

Oos-Kaap Provinsiale Koerant No. 654 gedateer 27 September 2000, en wat die 

distriksmunisipaliteit en plaaslike munisipaliteite daarin gespesifiseer ingevolge die 

Strukture Wet ingestel het; 

| “distriksmunisipaliteit” die distriksmunisipaliteit wat aangedul word as DC15 en n wat deur 

die artikel 12 kennisgewing ingestel is; - 

“gemagtigde munisipaliteite” die plaaslike munisipaliteite v wat aangedui word as EC151, 

EC152, EC153, EC154, EC155, EC156 en EC157 en wat deur die artikel 12 kennisgewing 

ingestel j 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 vermeld in artikel 84(1 )(c) van \ die Strukture Wet, of enige aspek daarvan, te
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verrig eri 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 

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 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 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, met betrekking tot — |
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(i) 

(ii) 

die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede 

vermeld in. artikel 84(1)(b) en (d) van die Strukture Wet, uitgelé word as 1 

Julie 2003; en | . | 
die verrigting van die funksies en die uitoefening van die bevoegdhede wat 

verband hou met ‘n omgewingsgesondheidsdiens, uitgelé word as 1 Julie 

2004. 
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The National Library of SA has them! 

Let us make your day with the information you need ... 

National Library of SA, Pretoria Division 
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000! PRETORIA ° 

Tel.:(012) 321 8931, Fax: (012)3 325- 5984 
E-mail: infodesk@nlsa.ac.za : 
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 dedede 
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Die Nasionale Biblioteekv van SA het hulle! 
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~-Nasionale Biblioteek van. SA, Pretoria Divisie a 

Posbus 397. - 
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THE WEATHER BUREAU HELPS FARMERS 
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