התאריך__________ :
לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת
עיריית נצרת
א.נ,.
הנדון :בקשת בניה מס' _________ חלקה_____ גוש _______

הצהרה על ביצוע פרסומים ויידוע הגובלים לחלקה
האני הח"מ ________________
(השם מלא)

ת.ז_____________

הואיל והגשתי לוועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת (להלן :הועדה) בקשת בניה שפרטיה
בנדון.
והואיל ובקשתי מהועדה הקלה/שימוש חורג כמשמעותם בדיני תכנון ובניה.
והואיל ונדרש ממני כתנאי לאישור ההקלה/שימוש חורג כי יתבצעו כל ההליכים הקבועים
בחוק התכנון והבניה  ,וביניהם  ,תליית שלט והועדה בחזית המגרש החלקה וכן ביצוע
פרסומים בעיתונות ויידוע הגובלים ו/או השכנים והכל בהתאם לדרישות החוק ,ועל אחריות.

לאור זאת הריני להצהיר בזה כדלקמן:
 .1פרסמתי בעיתונות כדרישת החוק בעיתונות הודעות אודות בקשת ההקלה/השימוש
החורג ,בהתאם לנוסח שנמסר לי מאת הועדה וזאת בעיתונים הבאים:
שם עיתון
)1
)2
)3
)4
* מצ"ב צילום קטעי העיתונות .

תאריך פרסום

 .2תליתי מודעה בחזית המגרש בגודל הדרוש בחוק וזאת החל מיום ___________
עד יום _____________.
** מצ"ב צילום פרסום השלט .
 .3נוסח ההודעות נמסר לי מהועדה ותואם הפרסום בעיתונות ,והוא נתלה בחזית
המגרש במקום בולט במשך בתקופה לעיל.
 .4שלחתי הודעות על בקשת ההקלה/שימוש חורג ,לגובלים בחלקה ו/או לבעלי
המגרשים הגובלים במגרשי/חלקתי.
בנוסח שסופק לי על ידי הועדה ובו פירוט ההקלה/השימוש חורג ואישורי מסירה/הסכמת
הגובלים הבאים:
והגובלים הם:
שם הגובל/השכן
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עמדתי (לפרט הסכום/סרב /נמנע )

ידוע לי כי תנאי לדיון ואישור ההקלה/שימוש חורג ביצוע האמור בחוק ובהצהרותיי כאמור
בפרסומים ויידוע הגובלים והנני מאשר זאת כתצהיר ,כנכונים ובאמתותם.
תצהיר
אני הח"מ _________________ ת.ז ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר האמת אחרת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הריני לאשר בזה ,כי העובדות
והנתונים שהצהרתי לעיל בוצעו על ידי והם נכונים ואני מאשר אמיתות הנתונים והמסמכים
שצורפו בנספחים לתצהירי זה .
__________________
חתימת המבקש והמצהיר

אישור עו"ד
אני הח"מ ___________ עו"ד בעל רישיון ____________ מאשר כי היום _________
הודיעה/בפני מס/גב' ____________שזוהה על ידי ולאחר שהזהרתי אותו/ה כחוק חתם/ה
בפני על תצהיר זה .
__________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת עו"ד

