הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
קרית מוצקין ,קרית ביאליק ,קרית ים

בתשובה נא להזכיר:

כתובת המשרד:
הגדוד העברי , 4
קרית מוצקין  40004ת0ד408 0
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נוהל הגשת מסמכי "הסכמת שכנים" שותפים לנכס
נוהל זה יהיה בתוקף החל מיום א' .42./24.04

על עורך הבקשה והמבקש ,מגישי הבקשה תחול החובה להגיש את "הסכמת השכנים"
השותפים לנכס ע"ג תוכנית הגשה אחת "גרמושקה" בצורה מסודרת כטבלה שתהווה חלק
בלתי נפרד מהתוכנית0
שם

מס' יח"ד

מס' ת0ז0

חתימה

הכל בכתב ברור בעט בצבע כחול ,ירוק או אדום בלבד ע"ג התוכנית כמקור!
לא יתקבלו חתימות בצבע שחור ו2או העתקים מצולמים0
לתוכנית זו יצורפו מסמכי החתימה הנדרשים ע"ג טופסי הועדה – גם הם בצבע כחול,
ירוק או אדום בלבד כמקור!
לא יתקבלו חתימות בצבע שחור ו2או העתקים מצולמים0
החתימות יבדקו בהצלבה0
בכבוד רב,
מהנדס משה יבין
מהנדס הועדה0

שעות קבלת קהל :בימים א' ב' ה' בין השעות  000.. - 80..לפני הצהריים
וביום ד' בין השעות  080.. - 000..אחר הצהריים
www.vkrayot.co.il

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
קרית מוצקין ,קרית ביאליק ,קרית ים
טופס החתמת שכנים – טופס 2
תאריך ..........................................
הנדון :הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה
תצהיר של בעלים/חוכרים של דירה או בנין
בקשר להיתר בניה בנכס שאינו שינוי פנימי
בדירה בלבד....................................................
להלן חתימות כל בעלי הנכס/חוכרים

הננו מצהירים כי קבלנו וראינו את תוכניות הבניה ואין לנו התנגדות לבקשה כולה
ב .שם הבעלים החוכרים
שם הבעלים/החוכרים

מס' ת.ז.

דירה
מס'

קומה

חתימה

הערות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
ג .בעל הנכס/החוכרים שקבלו את התוכניות וסרבו לחתום כמסכימים להם.
שם הבעלים /החוכרים

מס' ת.ז.

כתובת

הערות

.1
.2
.3
.4
.5
ד.
ה.
ו.
ז.

אני החתום מטה מצהיר ומאשר כי הרשימה הנ"ל (סעיפים ב' ,ג') היא רשימה מלאה של כל בעלי הנכס/החוכרים של
חלקה....................בגוש........................וכי החתימות הנ"ל הינן חתימותיהם הנכונות של האנשים ששמותיהם נקובים לצידו.
ידוע לי כי הצהרתי והודעתי זו מהווה תנאי לדיון הועדה המקומית בבקשתי הנ"ל.
תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה ל..................................................
אני נותן תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
ולראיה באנו על החתום.....................................
(חתימת המצהיר)
ולראיה באתי על החתום............................................................
(חתימת נציגות הבית המשותף)

אני החתום מטה...................................מצהיר כי ביום.......................התייצב בפני מר/גב'............................................שהזדהה
לשביעות רצוני ע "י ת.ז .מס'...............................והמוכר/ת אישית ולאחר שהזהרתיו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן .חתם/ה מרצונו/ה החופשי על התצהיר דלעיל.
חתימת עורך הדין..............................................
או  /חתימת בית המשפט...........................................

