הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון
ועדה מקומית מרחבית לתכנון ובניה למועצות אזוריות גליל עליון ומבואות חרמון

תארי הגשה________________

טופס בקשה למידע לפי סעי 119א' לחוק התכנו והבניה  ,תשמ"ה
) 1965להל :החוק"(
ותקנות התכנו והבניה )מסירת מידע( ,התשמ"ט1989
לכבוד
הועד ה המקומית לתכנו ובניה גליל עליו
 .1פרטי מגיש הבקשה
ש #פרטי
ש #משפחה

תחו #מקצועי )*(

מס' רשיו )*(

אדריכל /הנדס/אחר

* לא חובה למלא
 .2כתובת למשלוח המידע
רחוב
ישוב
ת.ד.

מיקוד

 .3תיאור הקרקע נושא המידע )ת' (3
מס' בית כניסה
ש #הישוב

טלפו

גוש

מס' ת .מורשה
להיתר )*(

טלפו נייד

חלקה

פקס

מגרש

אתר *

 .4מהות המידע המבוקש )ת') : (2סמ את השורות המתאימות(
א .כל התכניות החלות על הקרקע בי שה תקפות מופקדות או שפורסמה הודעה על
הכנת לפי ס'  77לחוק __________________________________________ :
ב .כל מידע הנמצא ברשותכ #בדבר:
 .1שטחה של הקרקע שאינו מיועד לצרכי ציבור בדר של הפקעה או בדר אחרת.
 .2יעודה של הקרקע והשימושי #המתוארי #בה לפי התכניות המפורטות לעיל לרבות כל
החלופות של יעדי #ושימושי #אלה.
 . 3זכויות הבניה לפי כל התכניות המפורטות לעיל לרבות כל החלופות שבתכניות.
 .4מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מהוראות איזו מהתכניות הנ"ל לעניי מסלולי טיסה או
בטיחות בה או לעניי מניעת מפגעי רעש או מפגעי #סביבתיי #אחרי.#
 .5מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מהוראות תכנית לחלוקה מחדש.
 .6מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מתנאי #לפי ס'  78החלי #עליה.
 .7קיומה של חבות לתשלו #היטל השבחה.
________________________
תארי הגשת הבקשה
•
•

______________________
חתימת המבקש

קבלת המידע מותנה בתשלו) אגרה בהתא) לתעריפי) הקבועי) בדי.
אי במסירת המידע לאמת את נכונות פרטי מגיש הבקשה ו/או זכויותיו בקרקע.

אישור
אני ,______________ ,הממלא תפקיד של ____________________ בועדה המקומית לתכנו
ובניה גליל עליו מאשר בזאת כי המבקש אשר פרטיו לעיל הגיש בקשה למידע )לפי ס'  119א' לחוק(
בתארי __________ ושיל #את האגרה כדי )קבלה מספר______________(.
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