
                                                               

 

 

 ضم طريق خاص إلى الملك العام البلديطلب 
 حضرة رئيس بلدية سن الفيل المحترم،

 

 _____________________________________________________________:المستدعي
  ____________________:رقم الهاتف، _________________________________  :   العنوان

 
، كدن  ذدذا إىل امللك العام البلدد العقارية  ____________منطقة _________ اخلاص رقم نتقدم هبذا الطلب لضم الطريق 

منطقدددددة __________ لطريدددددق اخلددددداص املدددددذكنر يمدددددتعقد مندددددة وكيدددددر مددددد  لدددددتة ققدددددارا  مبنقدددددة  ققدددددد البندددددا    ذددددد  العقدددددارا  رقدددددم ا
سددددددداري   833رقدددددددم تنا اً إىل القدددددددانن  ني خمتلعدددددددني الددددددد ذدددددددذر العقدددددددارا  سعدددددددن  مل قت دددددددا لمدددددددتة مدددددددال  العقاريدددددددة، ____________

نص قلى إلزامقة ضم الطريق اخلاص املشار إلقدة وقد ر إىل امللدك العدام البلدد  قندد  ثدن  وكيدر مد  لدتة ققدارا  الذ   41/41/1004
الد  ددد ذا القدانن  الشر ط  كن  ، مبنقة و  ققد البنا  سمتعقد منة، شرط و  س ن  مل قة العقارا  املذكنرة قائدة لمتة مال ني خمتلعني

 .املذكنر متنفرة يف احلالة احلاضرة كما يتبني م  خريطة املمادة  اإلفا ا  العقارية املرفقة

 
 :المستندات المرفقة

 سيبت ونة ناسج ق  إفراز العقارا  املمتعقدة منة إفا ة ققارية للطريق اخلاص. 
 إفا ا  ققارية للعقارا  املمتعقدة م  الطريق اخلاص. 
  ممادة للطريق اخلاص سظ ر قلق ا العقارا  املمتعقدة منةخريطة. 

 
 

 __________________: املمتدق سنققع 
 
 
 
 
 
 

 خاص بالبلدية
 .سنفر مجقع املمتندا  املطلنبة م  بعد التأكد______ حتت رقم _________ لجل الطلب بتاري  

 _______________ *:سنققع املنظف
 املرفقا  املقدمة قانننقة قلى ف ال يعين منافقة البلديةإ  سنققع املنظ*

 

 طابع مايل



                                                               

 

 ضم طريق خاص إلى الملك العام البلديطلب 
 

 :المستندات المطلوبة
 .و  م  يننب قنة قاننناً  م  صادب الع قةمقدم  طلب -4
 .العقارا  املمتعقدة منة ناسج ق  افرازسيبت ونة  إفا ة ققارية للطريق اخلاص -1
 .إفا ا  ققارية للعقارا  املمتعقدة م  الطريق اخلاص -8
 .خريطة ممادة للطريق اخلاص سظ ر قلق ا العقارا  املمتعقدة منة -1

 
 :الرسوم المتوجبة
 .ل.ل 4،000رلم طابع مايل 

 
 :مهلة اإلنجاز
 (.ضم الطرق الناجتة ق  افراز العقارا  اىل امللك العام) سعدي سة  8/38للقانن  رقم  لنداً ث ثة وش ر 

 
  :مالحظات

 : يمتعاض قنة بالنص اآليت 8/38يلغى نص املا ة األ ىل م  القانن   
لناجتددة قدد  افددراز الطددرق اخلاصددة ا, ا  سضددم ناندداً اىل امللددك العددام( البلددديا , املصدداا املمددتقلة, اإل ارا  العامددة)مي دد  للمددلطا  العامددة "

  . ذلك بعد التنعقذ الن ائ  يف ومانة المجل العقار , العقارا 
لدس يتم الضم بقرار م  رئقس اإل ارة العامة ا  م  رئقس الملطة التنعقذية يف املصداا املمدتقلة  مد  اسدالس البلديدة  ذلدك بعدد منافقدة اس

للطرق و  وقمام الطرق ال  يمتعقد من ا اكير م  لتة ققارا  مبنقة ا  ققد البنا    ذذا الضم ذن إلزام  بالنمبة, قلى التنظقم  املديناأل
 . لمتة مال ني خمتلعني

فلمددال   العقددارا  ا  بعضدد م سقدددل طلددب بددذلك الق ددا  قلق ددا الددتجابة الطلددب خدد ل ث ثددة , المددلطة العامددة الضددم سلقائقدداً  ذاذا مل سنعدد
 (.41/41/1004ساري   833قانن  )  "...اش ر

 


