הועדה המקומית לתכנון ובנייה – נצרת
עיריית נצרת
טלפון _____________ :פקס _________________ :ת.ד______________ .

לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת

מאת המבקש/ת/ים _______________________________________
שם __________________ :ת.ז__________________ .
כתובת למשלוח הודעות___________________________________ :

הנדון :בקשה להוצאת שומת השבחה
פרטי המקרקעין מגרש ___ חלקה ____ גוש ___ דירה מס' ____
בניין ___________ נצרת
 .1אני הח"מ שפרטי לעיל ,מבקש מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת (להלן:
"הועדה") עריכת חיוב היטל השבחה לפי שומה שתיערך ע"י שמאי מטעם הועדה,
ומשלוח דרישת החיוב בצירוף שומת היטל השבחה לכתובתי שצוינה לעיל ,וזאת בשל
"מימוש זכויות" כמשמעות מושג זה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה
(להלן" :החוק").
 .2מימוש הזכויות בבקשתי זו הוא בשל:
א .קבלת היתר בנייה בתיק בנייה _________ מגרש _________ חלקה
_______ גוש _________ נצרת ,עפ"י החלטת הועדה מיום __________.
ב .העברת זכויות בחלקה מס' ________מגרש ______ גוש ______ נצרת
בשטח _________מ"ר והחלקים המועברים הם __________ חלקים מתוך
________ חלקים ,כאשר המוכר הוא _______________ והרוכש הוא
____________________ ומצ"ב חוזה מכירה /רכישה מיום
_____________ והצהרות לשלטונות המס/אישורי מסים אודות העסקה.

ג .אישור הקלה/שימוש חורג בחלקה ______ גוש ________ תיק בניה
__________.
ד .אחר _________________________________________________.

ה .פירוט המקרקעין שלגביהם נדרש החיוב-:
א.

דירה מס' ________ בניין ___________ בשטח _________ שנבנתה
לפי היתר בניה ____________ בשכונת __________________.

ב.

זכויות במקרקעין בחלקה _____________ גוש __________ והחלקים
המועברים הם __________________.

ג.

אישור הקבלן/שימוש חורג בתיק בניה ______________.

הצהרות



אני מצהיר כי לא שולם בעבר/היטל השבחה בגין מימוש זכויות זה.
אני מצהיר כי שולם בעבר בסך של ________ ₪ביום __________ לוועדה
היטל השבחה בגין מימוש זכויות קודם/אחר _________ ומצ"ב צילום מאושר
של קבלת התשלום .חובה לצרף מסמך.

התחייבות
הואיל וכאמור לעיל חל מועד "מימוש זכויות" במקרקעין נשוא הבקשה ומאחר ונמסר לי
כי על המקרקעין/החלקה/חלות תוכניות משביחות בהיותם כלולים כיום בתוכנית
מס'______ ועשוי לחול בגין תוכנית זו היטל השבחה עקב "מימוש זכויות".
על -כן ולצורך קביעת היטל השבחה אני דורש זימון שמאי הועדה ,שהינו שמאי מקרקעין
מוסמך לשם קביעת השומה ומסכום היטל ההשבחה .כל זאת בלי לפגוע מזכויותי לערער
על החיוב/שומת היטל השבחה לפי הדין ולאחר שהוסברו לי זכויותי.
מצ"ב לבקשתי קבלה ע"ח שכ"ט השמאי בסך ________ מיום _______ ואני מתחייב
לשלם לועדה סכום היטל ההשבחה ושכר טרחת השמאי של הועדה בצירוף הפרשי הצמדה
וריבית לפי הדין.
ידוע לי כי במידה ולא אגיש ערעור/השגה על החיוב על שומת היטל ההשבחה כדין /במועד
סכום חיוב היטל ההשבחה יהיה סופי ולא יונפק היתר בניה/אישור העברת מקרקעין.

הערה :בבקשה/ההצהרה זו לשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולשון זכר משמעו לשון נקבה.

______________
חתימת המבקש

__________
תאריך

חתימת פקיד/ה הועדה המקומית.
בקשה זו מולאה ונחתמה בפני בתאריך לעיל.
_______________
חתימת פקיד/ה הועדה
מסמכים שחובה לצרף:
א .נסח רישום עדכני.
ב .חוזה מכירה/מסמכי מכירה.
ג .הצהרה לשלטונות המס (מש"ח)
ד .אישורי מיסים.
ה .תשלום אגרות ,תעודת אישור.

