שרונים

ועדה מרחבית לתכנון ובניה

אבן-יהודה ,כפר-יונה ,פרדסיה ,קדימה-צורן ,תל-מונד ,אליכין
בקשה לקבלת מידע תכנוני
 /מידע לרישיון עסק /מידע לתכנית חלוקה

(בהתאם לסעיף  119א' לחוק התכנון והבניה)

לתשומת ליבך  :ללא קבלת כל המסמכים ומילוי כל השדות המסומנים לא ניתן יהיה לטפל בבקשה.
לאחר מילוי הטופס במלואו יש לשלם את האגרה לפתיחת הבקשה (ניתן לשלם באתר תחת רובריקת תשלומים)
mailto:meida-t@sharonim.org.il
יש להעביר את הטופס המלא  +אישור תשלום האגרה למייל הבא:
תאריך  _________________ :תיק בנין__________________ :מס' בקשה______________ :

פרטי מבקש המידע:
שם המבקש :הבעלים  /הרוכשים  /המתעניין ______________________________ ת.ז____________________ .
או ע"י עו"ד  /צילום יפוי כח ___________________________________ אחר _____________________________
כתובת למשלוח המידע __________________________________________________ :מיקוד_______________ :
טלפון ___________________________ :פלאפון _________________ :דוא"ל ____________________________

פרטי הנכס המבוקש:
גוש ___________ :חלקה ___________ :תת חלקה____________ :מגרש __________ :ישוב______________ :
פרטי הנכס מהרשות המקומית________________________________________________________________ :

כתובת הנכס:

צמוד קרקע  -רחוב ___________________________ :מספר ___________ :כיוון המבנה._______________ :
בית משותף – רחוב ___________________________ :מס' בנין ____________ :מס' דירה_______________ :
כניסה ______________________ :קומה_____________ :צד (מכיוון הכניסה)._______________________ :

נדרש להמציא את המסמכים הבאים:
לבקשה למידע לרישיון עסק:



טופס בקשה לרישיון עסק חתום ע"י המועצה/הרשות המקומית
תשריט מיקום מבנה העסק.

לבקשה למידע לתכנית חלוקה:
חמישה עותקים של מפת מדידה ,חתומים ע"י מודד מוסמך ,מועצה/רשות מקומית ,ובעלים משותפים הרשומים בנסח (תוקף

המפה עד חצי שנה).
נסח מקרקעין (מעודכן ל ½ -שנה) או חוזה עם המנהל ביחד עם אישור זכויות.

מטרת בקשת המידע המבוקש ( :הקף בעיגול).

 .1בניה חדשה  .2תוספת בניה  .3שימוש חורג  .4רשיון עסק  .5מידע כללי  .6חבות היטל השבחה (חבות היטל ההשבחה אינו כולל את שיעור
ההיטל ,אלא רק האם יש או אין היטל)

מידע גרפי :תרשים סביבה של החלקה  /מגרש הכולל ייעודי קרקע (צבעוני).
תרשים (מפה) סביבה גרפי סביבתי – תוספת תשלום של .₪ 30
חתימת המבקש ________________________ :חתימת פקידת הועדה ______________________
סכום לתשלם _____________ מספר קבלה ______________ תאריך תשלום ________________

תשלום עבור הוצאות תכנית מס'____________ בסך ______ש"ח _____חתימה______________

ימי קבלת קהל :ימי ב' ו-ה' בשעות  12:00-08:30בבוקר  ,ביום ד' בשעות  14:00 – 17:00אחה"צ
רחוב הצורן 4ג' ,א.ת .קרית ספיר ת.ד ,8490 .נתניה מיקוד  42506טלפון 09-8636000 :פקס09-8636029 :
Emil:sharonim@sharonim.co.il

