تقاضای صدور پروانه ساخت

معاون محترم فنی و زیربنایی

تا سالم؛
احتشاهاً ایٌجاًب( ًام ٍ ًام خاًَادگی هالک)  ...............................فشصًذ  ..............داسای شواسُ شٌاسٌاهِ ...............
ساکي  ............خیاباى  ...............کَچِ  ...............پالک  ..............دس ًظش داسم دس هلک با پالک ثبتی شواسُ ................بخش
 ...........قطعِ ٍ ..................اقع دس خیاباى  ................کَچِ  ...............بِ هساحت ..................هتشهشبع کِ هحل آى بش سٍی
کشٍکی تاییذ شذُ بِ پیَست هشخص ٍ بِ اهضای ایٌجاًب اص ًظش صحت هَقعیت سسیذُ است ٍ ابعاد ٍ هشخصات فعلی
آى ًیض طبق سٌذ سسوی یا صَستجلسِ ٍاگزاسی صهیي ٍ کشٍکی تاییذ شذُ ضویوِ هی باشذً.سبت بِ:
احذاث بٌا

افضایش بٌا

تخشیب

دیَاسکشی هحَطِ

سایش با رکش ًام

 ................اقذام ًواین.

خَاّشوٌذ است دستَس فشهائیذ ًسبت بِ صذٍس هجَص اقذام الصم هعوَل گشدد.
ًظشیِ هذیشیت شْشساصی ٍ هعواسی ........................................................................................................................................

اهضاء هالک
شواسُ تلفي ّوشاُ:

هحل اهضاء ٍکیل قاًًَی
شواسُ ثابت:

هذاسک الصم جْت دسخَاست هجَص تْیِ ًقشِ
.1
.2
.3
.4
.5

یک تشگ کشيکی تاییذ شذٌ مًقعیت محل مالک تا امضاء ي
تاییذ مُىذس واظش ي مالک
یک وسخٍ تصًیش مصذق سىذ مالکیت یا صًستجلسٍ
ياگزاسی صمیه
یک وسخٍ تصًیش شىاسىامٍ مالک
دس صًست يجًد يکیل ،یک وسخٍ فتًکپی يکالتىامٍ
سسمی ي تصًیش شىاسىامٍ يی
ياسیض مثلغ  333،333سیال تٍ حساب 4577387334
تاوک ملت جلفا اص تاتت تاصدیذ اص صمیه

شواسُ تواس:
هذاسک الصم جْت صذٍس پشٍاًِ ساخت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تشگ مفاصا حساب وًساصی دس صًست يجًد ساختمان دس ملک
تائیذیٍ امًس مالی ساصماومثىی تش وذاشته تذَی معًق تٍ ساصمان
یک وسخٍ تصًیش پشياوٍ ساختمان قثلی یا گًاَی پایاوکاس ي یا عذم
خالفی دس صًست يجًد ساختمان دس صمیه
فشم َای تعُذ محضشی کاسفشما -مالک -محاسة -واظش ي فشم تعُذ
وقشٍ َای معماسی
اسائٍ وقشٍ َای ریشتط ي کىتشل آن اص سًی مشاجع ری صالح
فیش ياسیضی عًاسض
مفاصا حساب اص ساصمان تأمیه اجتماعی
تصًیش مجًص سشمایٍ گزاسی (جًاص تأسیس) اص معايوت اقتصادی
تصًیش اسىاد ششکت (آگُی تأسیس ي آگُی آخشیه تغییشات)

