הועדה המקומית לתכנו

"משגב"

ובניה

אזור תעשיה תרדיו  ,ד.נ .משגב 20179 ,טל' 04 9990102 :פקס04 9990095 :

בקשה לאישור להספקת חשמל  /מי  /טלפו *

לפי תקנות התכנו והבניה )אישורי למת שירותי חשמל ,מי
וטלפו ( בתשמ"א 1981
תארי ___________ :

מס' התיק____________:
אל:
הרשות המאשרת ליד הוועדה המקומית לתכנו ובניה משגב
מאת:
_____________________
_____________________

הנדו  :בקשה לאישור להספקת חשמל  /מי  /טלפו *
לבני בגוש ________ חלקה _____ המע
_______________

מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל  /מי  /טלפו *
ליחידת מגורי  /מסחר  /שירותי  /תעשיה *
שנבנתה על פי היתר מס' _______________ מיו ___________________
חתימת המבקש _______________________
מענו _______________________________
מס' טלפו לתיאו ____________________
* מחק את המיותר

הועדה המקומית לתכנו

ובניה

"משגב"

אזור תעשיה תרדיו  ,ד.נ .משגב 20179 ,טל' 04 9990102 :פקס04 9990095 :

דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
לכבוד
הוועדה המקומית לתכנו ובניה משגב
א.נ,.
הנדו  :היתר בניה מס' _______________ מיו _________________
גוש ________ חלקה _________ ב ___________________
בתוק תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור לפי הצהרתי בבקשה להיתר  /לפי
הצהרתי מיו _______________ שבידיכ  ,אני מדווח לאמור:
.1

ביו __________________ ביקרתי באתר הבניה הנדו .

.2

השלב שאליו הגיעה הבניה באתר הוא __________________________________
והבניה הגיעה לאותו שלב ביו ___________________.

.3

דיווח זה משמש תעודה שהבניה ,ככל שהיא בתחו ביקורתי ,בוצעה בהתא לתנאי
ההיתר ,לחוק )*לתוכניות( ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק ,פרט לסטיות אלה:
מהות הסטיה

.4

_________________________ .1

ההוראה שבהיתר ,בחוק,
בתוכנית או בתקנות
_____________________

_________________________ .2

_____________________

_________________________ .3

_____________________

ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשי  ,או לא להמשי ,
בבניה ,ובגמר הבניה ,להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבני  ,שלו נועד על פי ההיתר
ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה 1965
)*וא תחו הביקורת כולל ג את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעות בחוק ג
להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבני  ,שלו נועד על פי תוכנית כאמור( ,וכי א תעודה
זו היא כוזבת בפרט מהותי ,אהיה צפוי לעונשי הקבועי בסעי  281לחוק העונשי ,
התשל"ז .1977

ש המדווח ______________ מענו ________________________
מס' הטלפו ___________________

_____________
תארי
____________________
חתימת האחראי לביקורת

________________________
מס' תעודת זהות

