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כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור תכנית על גבי שלט
מצהיר בזאת כי הצבתי

נושא ת.ז.
 .1אני הח"מ
.
שלט בדבר אישור תכנית מס'
בהתאם להוראות סעיף  117לחוק התכנון והבניה,תשכ"ה ,1965-בהתאם לתקנות התכנון והבניה
(פרסום הודעה כל אישור תכנית על גבי שלט לפי סעיף  117לחוק) התשס"ד ( ,2004להלן :התקנות)
לרבות חובה לכלול כותרת לשלט" :הודעה בעינייני תכנון ובניה" שיודגש באותיות גדולות .הכתוב
בשלט צריך להיות ברור וקריא וזאת בהתחשב במיקומו ביחס לעוברים על פניו והוא יכלול את כל
המפורט בהודעה שפורסמה בעיתון וכן את פרטי נציב השלט ,שמו ,כתובתו ומס' הטלפון.
מ"ר.

 .2שטח התוכנית הוא

במיקום הבא בהתאם לתקנה  4לתקנות ( יש לציין א
 .3א .השלטים הוצבו ביום
המיקום הן על ידי ציון כתובת ,והן על ידי ציון גוש וחלקה והן על ידי תרשים סביבה).
גוש:

חלקה:

כתובת:

.

גוש:

חלקה:

כתובת:

.

בחר את המתאים :בחזית המגרש/ים  /בחזית מבנה ציבורי ראשי מסוג
/
/בהצטלבות הדרכים
בכניסה לישוב

 /בחזית מבנה מסחרי/
( הקף בעיגול)

ב .בנוסף ,אם שטח התכנית אינו עולה על  3000מ"ר -הוצב שלט בחזית המגרשים הגובלים בתחום התכנית,
או נמסרו הודעות לכל הבעלים והמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית ,בחר אחד מהאפשרויות:
א .יש לציין את המיקום הן על ידי ציון כתובת גוש וחלקה והן על ידי תרשים סביבה
.
ב .רשימת הבעלים והמחזיקים אליהם נשלחו הודעות:
.
.
.
.4

מצ"ב תצלום של השלטים המוצב במקרקעין חובה על צילום השלט להיות קריא וברור

 .5גודל השלטים שהוצבו ( לא יקטן מ )75X75

.
.

.6

ידוע לי כי עלי לדווח לוועדה המקומית על מועד הסרת השלט

.7

כן ידוע לי שבאחריותי לתחזק את השלט במהלך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות לתכנית ,וכי
אם יינזק ב מהלך התקופה האמורה ,עלי להחליפו או לתקנו לאלתר ולהודיע על כך לוועדה המחוזית.

שם המצהיר:

.

תאריך:

.

חתימה:

.
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