До Кмета на Община Правец

+

Код №2115/Вх.№ ……./……. 20……. г.
Не се дължи такса
Срок на изпълнение: 30 дни

ИСКАНЕ
за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
1. ………………………………………………………….………………….……………………...
(име на физическо лице/юридическо лице)

………………………………….……………… ЕГН/БУЛСТАТ ………………………………...
Адрес: ……………………………………………………………….……………………………....
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон: ………………………….……e-mail: …………………………….……..………………
2. ………………………………………………………….………………….……………………..
(име на физическо лице/юридическо лице)

………………………………….……………… ЕГН/БУЛСТАТ ………………………………...
Адрес…………………………………………………………………….……………..……………
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон: ………………………….……e-mail: …………………………….……..………………
Г-н КМЕТ,
Собственик съм на урегулиран поземлен имот (УПИ)/поземлен имот (ПИ) №
........................., кв./местност/землище № .................................... по плана на гр. (с.)
административен адрес:…………………………… ……………………………………………...
При одобряване на кадастралния план е допусната грешка (непълнота), относно заснемане
на имота ми(ни), както следва:1
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Моля на основание чл. 54, ал. 1, във връзка с §4, ал.1,т.2 от ЗКИР, да бъде
отстранена допуснатата грешка (непълнота) в кадастралния план, както следва:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:

(моля, отбележете с Х и/или допълнете)

. Документ за собственост – копие;
. Удостоверение за наследници (при необходимост).
. Скица от действащия КП– оригинал;
. Скица – заснемане на имота с координати – оригинал на хартиен и електронен носител;
. Декларация за заинтересовани съседи – оригинал;
……………………………………………………………………………………………………
С уважение: 1. …………………;
(подпис)

2. …….……………;
(подпис)

1

Забележка:
1. Изяснява се неправилността конкретно: пропусната имотна граница, неправилно
нанесена граница, пропуснат да бъде заснет имот, като същия е включен в очертанията
на друг такъв, поставен е знак за общност между два имота, а в същност това са две
части на едни и същ имот, незаснета съществуваща сграда и др.
2. Изясняват се исканията, които да се имат предвид при изработване на проекта за
изменение на съответния подобрен градоустройствен план (ЗРП и др.)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община
Правец да обработва личните ми данни;
2. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни;
3. Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Подпис:

Общинска администрация – Правец, област София, гр. Правец 2161, пл. ”Тодор Живков” № 6;
е-mail: delovodstvo@pravets.bg Телефони за връзка: 07133/48-72
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