طلب براءة ذمة بلدية

حضرة رئيس بلدية سن الفيل المحترم،
المستدعي____________________________________________________________:
العنوان  ،______________________________________ :رقم الهاتف______________:
نتقدم هبذا الطلب للحصول على ____________________________________________ عن العقار
رقم ________،القسم رقم __________ ،الواقع يف منطقة _______________ العقارية.
المستندات المرفقة:
 صورة عن سند امللكية أو مستند بيع أو إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 خريطة إفراز.
 مستند رمسي عن قانونية البناء.
مالحظات:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
توقيع املستدعي____________ :
طابع مايل

خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ __________ حتت رقم _________ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*_______________ :
* إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات املقدمة
( )1ترفق بالطلب املستندات الواجبة للبيان أو اإلفادة املطلوبة وفقاً لالئحة املرفقة.

* بيان ملسطح ختطيط أو عن مستويات (شقالت) أو عن اجملاري واملناطق اإلرتفاقية أو أحدمها أو تدقيق يف طلب إفراز وسائر اإلفادات ذات الطابع الفين......

طلب براءة ذمة بلدية
المستندات المطلوبة:
-1
-2
-3
-4

طلب خطي مقدم من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً.
صورة عن سند امللكية أو مستند بيع أو إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
خريطة إفراز.
مستند رمسي عن قانونية البناء.

الرسوم المتوجبة:
رسم اإلفادة  2،222 :ل.ل .قانون رقم  88/02املادة ( 81قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته)
رسم طابع مايل 1،222 :ل.ل .مرسوم اشرتاعي رقم  ،06/06اجلدول رقم  1و(2رسم الطابع املايل وتعديالته).

مهلة اإلنجاز:

مخسة أيام عمالً بتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم .99/8
مالحظات :قانون رقم  94/324املادة  12البند  3و ( 4تسوية خمالفات البناء).

 -1عند وجود خمالفات يف األقسام املختلفة ويف األقسام املشرتكة أيضاً تعلق تسوية املخالفات يف األقسام املختلفة على حتقيق
الشرطني اآلتيني:
 أن يقيم مالك القسم املختلف الدعوى أمام القضاء إلزالة املخالفة يف األقسام املشرتكة والتصريح بأن املخالفة قدحصلت خالفاً إلرادته وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية.
 أن يقدم مالك القسم املختلف تعهداً مسجالً لدى الكاتب العدل يفوض مبوجبه البلدية أو السلطة العامة مسؤوليةالقيام باهلدم.
 -2تعطى براءة الذمة للقسم املختلف غري املخالف أو إذا كانت فيه خمالفات متت تسويتها .وحتجب براءة الذمة عن القسم
املختلف يف حال وجود خمالفة يف القسم املشرتك حلني تقدمي الدعوى والتفويض املذكورين يف البند  3من هذه املادة ،ويكفي
أن يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي األقسام املختلفة يف العقار دون احلاجة إىل تقدميها من
سائر املالكني يف كل مرة جتري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.

( )1ترفق بالطلب املستندات الواجبة للبيان أو اإلفادة املطلوبة وفقاً لالئحة املرفقة.

* بيان ملسطح ختطيط أو عن مستويات (شقالت) أو عن اجملاري واملناطق اإلرتفاقية أو أحدمها أو تدقيق يف طلب إفراز وسائر اإلفادات ذات الطابع الفين......

