הועדה המקומית לתכנון ובניה
אגף רישוי ובניה

תצהיר המבקש/ים
בבקשה להקלה/שימוש חורג
(לפני קבלת נוסח פרסום)

תאריך:
תיק בניה מס'____________ :
בקשה מס':

אני/אנו הח"מ שם___________________ ת"ז/ח.פ________________________.
שם___________________ ת"ז/ח.פ________________________ .
לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/עלינו להצהיר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא
אעשה/נעשה כן ,מצהיר/ה/ים בזה כדלהלן:
 .1הגשתי לוועדה המקומית בקשה למתן הקלה/שימוש חורג ({להלן":הבקשה") במקרקעין (קרקע ו/ו בניין)
הידועים כגוש ___________ חלקה ___________ כתובת _________________
(להלן" :המקרקעין").
להלן רשימת כל הבעלים והמחזיקים * במקרקעין.
מס' סידורי

תת
חלקה/דירה

שם פרטי

שם משפחה

ת.ז.

 .2להלן רשימת כל הבעלים והמחזיקים* בקרקע או בבנין הגובלים במקרקעין*
כתובת
חלקה
א .גוש
מס' סידורי



תת
חלקה/דירה

שם פרטי

שם משפחה

ת.ז.

מחזיקים  -בנוסף לבעלים ,מחזיקים כולל גם חוכרים ,שוכרים ,דיירים מוגנים וכיוצ"ב.

רח' ויצמן  35עכו ,ת"ד  2007מיקוד  24100טל'04-9956111/2 :
פקס04-9956035 :

הועדה המקומית לתכנון ובניה
אגף רישוי ובניה

ב .גוש
מס' סידורי

חלקה
תת
חלקה/דירה

כתובת
שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

 .3להלן רשימת כל הבעלים והמחזיקים * בקרקע או בבנין אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע
מאישור הבקשה.
א .גוש
מס' סידורי

ב .גוש
מס' סידורי

חלקה
תת
חלקה/דירה

כתובת
שם פרטי

חלקה
תת
חלקה/דירה

שם משפחה

ת.ז.

כתובת
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז.

 מחזיקים  -בנוסף לבעלים ,מחזיקים כולל גם חוכרים ,שוכרים ,דיירים מוגנים וכיוצ"ב.
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הועדה המקומית לתכנון ובניה
אגף רישוי ובניה
 .4ידוע לי כי עליי לשלוח על חשבוני הודעה בדואר רשום ובה נוסח הפרסום שנמסר לי (ההקלה/השימוש
החורג) לכל אחד מהאמורים לעיל ולפי החלטת הוועדה המקומית בדבר מי שעלול להיפגע מאישור
הבקשה הנ"ל.
 .5ידוע לי כי עליי לשלוח את ההודעה הנ"ל מיד עם תחילת פרסום ההקלה/שימוש חורג ,וכי תנאי לדיון
בבקשה חלוף  15יום משליחת ההודעה ובנוסף שלושה ימי עבודה לדואר.
 .6ידוע לי כי אין בפרסום הבקשה כדי לקבוע את עמדתה של הוועדה המקומית ביחס לבקשה הנ"ל ,הועדה
תחליט בבקשה אך ורק לאחר הפרסום ולאחר שמיעת ההתנגדויות אם תוגשנה.

חתימת המצהיר/ים
אישור חתימות
אני הח"מ _________________ ,עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום _______________
הופיעו בפניי

ת"ז
ת"ז

ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/הו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את נכונות הצהרתו/ה/תם וחתם/ה/ו עליה.

חתימת וחותמת העו"ד
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