תצהיר
אני הח"מ:
_______________
ש משפחה

___________
ש פרטי

___________________
מע

_____________
ת.ז.

מצהיר בזה כדלקמ:
הצהרתי

.1

זו

מהווה

חלק

בלתי

מבקשתי

נפרד

לביצוע

עבודות

הטעונות

היתר

מס ______________ בנכס הידוע כגוש _______ חלקה _______ בישוב _______
שהוגשה ביו _________ על נספחיה.
כתב ההסכמה המצור להצהרתי נחת ע"י:
___ כל הבעלי/החוכרי לדורות של הנכס ,נשוא הבקשה להיתר הרשו
בפנקסי מרש המקרקעי.
___ כל הבעלי/החוכרי לדורות של הנכס נשוא הבקשה להיתר ואשר טר
נרש בפנקס מרש המקרקעי.

.2

כתב ההסכמה נחת בפניי ,לאחר שהסברתי והבהרתי לחותמי על כתב ההסכמה את מהות
.3
העבודות נשואות הבקשה להיתר הבניה ,ולאחר שניתנה לחותמי על כתב ההסכמה אפשרות לעיי
בבקשה להיתר בניה על נספחיה ללא שהופעל עליה לח $כלשהוא מצדי ו/או ע"י צד שלישי כלשהו.
הר"מ לא חתמו על כתב ההסכמה:

.4
מס'

ש משפחה

ש פרטי

ת.ז.

כתובת הנכס

כתובת למשלוח

.5

למיטב ידיעתי ,לאחר שערכתי בירור ,אי בעלי נוספי מלבד אלו החתומי על כתב ההסכמה
והבעלי המצויני בהצהרתי אשר לא הסכימו לחתו על כתב ההסכמה.

.6

ידוע לי כי על יסוד הצהרתי זו ובכתב ההסכמה עומדת הועדה המקומית לדו בבקשה להיתר.

.7

הוסבר והובהר לי היטב כי א יתברר שכתב ההסכמה ו/או הצהרתי זו כוזבת או מטעה ו/או אינה
נכונה בשלמותה ו/או בחלקה ,הרי שבנוס לצעדי המשפטיי אשר ינקטו כנגדי בהתא לחוק
העונשי ,התשל"ז  ,1977ינקטו כנגדי הצעדי המשפטיי הקבועי ו/או הנובעי מהוראות חוק
התכנו והבניה ,התשכ"ח  ,1965ובמיוחד הסנקציות הקבועות בחוקי אלו בגי מסירת מידע כוזב ו/או
הצהרה כוזבת ו/או מסירת פרטי כוזבי או מטעי או בלתי נכוני ,במטרה להשיג את אישור
ההיתר.

.8

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכ תצהירי כשהוא חתו על ידי אמת.
___________________
אישור
אני________________ עו"ד  /ראש המועצה מאשר כי ביו ____________ הופיע/ה בפני
______________ ת.ז _____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי א לא
יעשה/תעשה כ יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי הקבועי בחוק ,אישר/ה את הצהרתו/ה הנ"ל וחתמה עליו/ה
בפני.
_____________________

עו"ד  /ראש המועצה

