
 عمدة بلدية الريإلى 

 مقاطعة بيزا

    
 ختمال
  ساريال

   

  الخدمات الفنية
 المباني-المساحينظيم تالوحدة 
 الخاصة

       

                             2ساحة فيتوريو ايمانويل الثاني، 
        )بيزا( الري - 56035                       

                             
                             

  
 يستكمل من قبل مكتب المراسم

  
 _______________:طلب رقم

  

 ___________________: التاريخ 

  

  
 

 ______ ____________:وآولبروت
  

  
   

 رقم  المنصوص عليها في المرسوم التشريعيشتراطات االستيفاءسكن المالمالئمة لمصادقة على لطلب : الموضوع
  .و التعديالت الالحقة، 286 رقم 25/07/1998

   
  __________________________________________________________________الموقع أدناه 

  ___ /___/ ___بتاريخ  ____ مقاطعة__________________________________________  في مولود

  _________________________________________ضريبيال كودال

                _____رقم __ ________________________ساحة /شارع_________________________ المقيم في 

  ____________________الهاتف رقم 

  هبصفت

  المسكن موضوع التصديقصاحب □ 
  موضوع التصديقلمسكن لر مستأج□ 
  في المسكن موضوع التصديقمقيم □ 
  ________________أخرى □ 

 
  طلبي

صدرأن  هت هادة  ل صديق  ش صوص ت سكن بخ عالم دة الري، الواق ي بل دة ف ة/بل  مدين

ارع ______________________________ م ______________________________  ش رق

  ،_____العقار

ددو  ساحة  المح ة الم ي  لهيئ م       ف ة رق ى خريط ة الري عل ة ببلدي ساحية الخاص رائط الم ى الخ زا عل ة_ ________بي م قطع  رق

  _____________ رقمةقطعة ثانوي_______________ 
   

  :بغرض تحديدًا  و المعنيالقانونمصرح بها من ألغراض 
  )ها إرفاقإنظر المستندات التي يجب(ة  شمل األسرلم□ 
   .العالم الثالثمواطني دول من  ينجراهمتدفقات ال حصةالهجرة وفقًا ل□ 
   ) سابقًابطاقة اإلقامة( األوروبي تحادلإلوفقًا  اإلقامة تصريح/  تصريح اإلقامة اتتجديد□ 
   تجديد اإلقامة□ 
   _________________أخرى □ 
  
  



  
   ،رض الغالهذ و

   علمكم بأني

  ؛__________________________________________هو المسكن  صاحب

  .___ ____________________________عارة هو اإل/ عن عقد اإليجارالمسئول 

   
   
  : التاليةمستنداتبالطلب الرفق ي
   
  مسجل ويةحصالساري اليكون  ،السكن_____________________________أخرى/ إيجار/ملكية صورة من عقد -

  ،إلشتراطات القانونيةوفقًا ل
   

  أو 

  ؛المسكن يف اإلقامة خصوصب  بالخالفةخطارإ -
   
 تصريح اإلقامة وفقًا لإلتحاد اإلقامة، تصريحرخصة القيادة، صية، إثبات الشخبطاقة ( إثبات الشخصية مستند نسخة من -

  ؛)األوروبي
   
  .عدد الغرففيه  ًاوضحمث يحد مساحيمستند  -
   
  )، مكتب بيزالهيئة المساحيةل  المكتب اإلقليميمن ةدراص(للمسكن موضوع التصديق   خريطة مساحية-
   
  أو

عن طريق ملئ (المسكن ، صادر عن مالك مناطق الحضريةالبالمباني في الخاصة المعايير  حالة المسكن مع توافقبشأن  قرارإ -
  )المرفقة "A"اإلستمارة 

   
  :لم شمل األسرة غرض  الخاصة بالشهادات  إلصدارتقديمها يجبالمستندات التي  : ملحوظة

   
اإلتجاهات،  موضح عليه(موقع من قبل فني مؤهل  ، مختوم و1:100 أو 1:50بمقياس رسم مرسوم للمسكن  هندسي  رسم-

  .)ة للمسكن الحاليةالحقيقيحالة البالموضحة علي الرسم بمالئمة حالة المسكن   مع إقرار)المساحات، إرتفاعات الغرف و أبعاد النوافذ
   
  أخرى -
   ________________________________________________________)ديحدت(  
   

  ___________________في ، الري
  
  

  توقيع مقدم الطلب                                                                                                            
   

_____________________  

   
  
  
  
  
  
  
  



   "A "ستمارةإ

   الحضريةفي المناطق لبناء بتوافق المسكن مع معايير ا قرارإ

   مصدقةالفادة اإلن ع يل بدقرارإ
   )28/12/2000بتاريخ  445 المرسوم الجمهوري رقم من 47المادة (

ا  ع اأن اهلموق ي __________ ___________________________________________أدن ود ف  مول
اريخ____________________________________ يم  ________________بت ي  المق ف

دة _______ ______________________ ارع________________بل احة /ش  ___________________ س
  ._________________________________، الرمز الضريبي ______________________رقم الهاتف ، __  ___رقم

، ية الري في بلدالواقع فيسكن  الم______________________________________________) أخرى/ ( مالك بصفتي
و المحدد لهيئة ، _____رقم العقار ________________  شارع __________________ _____________مدينة / بلدة

قطعة رقم _________ بيزا على الخرائط المساحية الخاصة ببلدية الري على خريطة رقم في المساحة 
  ؛_____________قطعة ثانوية رقم_______________ 

اذبة يعاقب عليها و ااإلدالء بإفادات آأتصريحات آاذبة أية درك أن أ ،28/12/2000تاريخ  ب445 من المرسوم الجمهوري رقم 47لمادة با وعمًال
   بموجب القانون الجنائي

  ن أعلنأ

  -تنفيذ و إنشاء المسكن -

o المسكن المذآور أعاله موضوع التصديق تم تنفيذه بواسطة:   
  )غيرها، حدد/ تصريح بناء /بناء  رخصة( 

  ____/ ___ _ / ___بتاريخ ______  رقم ______ __________________ ___________________________
  ____/ ____ / ___ بتاريخ ______  رقم _________________________________ __________________ 

o سبتمبر 1نفاذ منذ دخل حيز ال(،  حيز النفاذ1967 أغسطس 6 بتاريخ  765 رقم  القانوندخول بدء المسكن موضوع الطلب آان قائمًا عند 
   ؛) 1967

o  17دخل حيز النفاذ منذ (،  حيز النفاذ1942 أغسطس 17 بتاريخ  1150 القانون رقم دخولالمسكن موضوع الطلب آان قائمًا عند بدء 
   ؛)1942 أآتوبر

  -تعديالت بنائية في المسكن  -

o األمر في غرض االستخدام ات أعمال بناء أو تغييريتم به أية لم منذ تنفيذه وه ئلم يحدث به أية تعديالت منذ إنشا المسكن موضوع الطلب ،
  ... )لخإ، توسع،  بناءتصريح، رخصة(بناء تصاريح الحصول على يتطلب آان سالذي 

  
o المسكن تمت به تعديالت بواسطة:  

  )، حددغيرها/  بناء تصريح/ رخصة بناء (
  ____/ ____ / ___ بتاريخ  ______  رقم_________________________________ __________________ 
  ____/ ____ / ___ بتاريخ ______  رقم _________________________________ __________________ 

  

  التوافق البنائي للمسكن
  

في  يةئبناال عديالتالت"و " المسكنشرعية  "إشتراطاتفي  شتراطات البنائية المذآورةللمسكن تتوافق مع اإللحالة الراهنة ا
  ؛الئمة من حيث الصحة والنظافةم  في حالة جيدة وحاليًاالمسكن   و"المساآن

   
  28/12/2000 بتاريخ 445الجمهوري رقم  لمرسومل وفقًا مع صورة إثبات الشخصية هارفقإ
   

  اإلقرارتوقيع مقدم                                                                                                                                
 


