מס' דף1:

BAKPIRUT0000 1

272I2
תיק בניין:
מספר בקשהB12121I2 :
סעיף6:
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר B1201127 :בתאריך1071I7B120 :

מבקש:
 אקורכם איכות הסביבה בע"מ
סוג בקשה :בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:

כתובת הבניין :החרושת  6פתח-תקוה

שכונה :סגולה

גוש וחלקה :גוש 6032 :חלקה 020 :יעוד :תעשיה
תכנית ,B111 :פת7מקx772B0B7
מהות הבקשה
סככה.
הערות בדיקה
מגרש  ,21Bשטח החלקה  70II -מ"ר7
תב"ע קובעת מגרש :פת7מק7 x7 72B0B 7
סככה בשטח כ  182 -מ"ר לטיפול בגריסת חומרים יבשים (פסולת) 7
המבוקש לפי קו בניין המסומן לפי פת7 x7 72B0B7
גובה המבנה  87xמ' ,מותר  2xמ"ר שטח עיקרי  ,BB% -מותר כ7 2B1%-
מבוקש לפי פת7B1117
החניות מבוקשות במפלס קומת הקרקע7
לפי פת7מק x7 72B0B7זכות מעבר – תינתן זכות מעבר דו סטרית לכלי רכב כמסומן בתשריט בין חלקות 7 27,,27B,07
זכות מעבר תהיה זמנית עד לאישור הדרך בתחום תוואי הרכבת 7יהיה ניתן לבטל זכות המעבר רק לאחר אישור
מהנדס העיר 7
זכות מעבר תירשם כזכות הנאה למעבר לטובת שלוש חלקות7
לפי פת7מק x7 72BxB7לא ינתן היתר בניה לחלקות  ,27,,27B,07,28,2Iאלא לאחר מתן התחייבות של הבעלים לעיריית
פ"ת להעברת רצועה ברוחב של  xמ' לעיריית פ"ת לצורך הרחבת רחוב הרכבת 7
תנועה ,אדריכל ,פיתוח -לדיון 7
התקבל אישור ממשרד לאיכות הסביבה 7
בישיבת ועדת המשנה לתכנון ול מספר B1221117 :מ B171B722 :הוחלט:
לאשר בכפוף לאישור האגף לאיכות הסביבה ובתנאי מילוי דרישות מה"ע7
החלטה זו אינה מהווה היתר בניה7
יש להוציא היתר בניה כחוק7
דיון לחידוש החלטת וועדה 7
הבקשה לא טופלה ,מבקשים לחדש החלטת וועדה 7
בישיבת ועדת המשנה לתכנון ול מספר B12B1117 :מ B,71B72B :הוחלט:
לחדש ההחלטה מיום  B17B722בתנאי מילוי דרישות מה"ע7
החלטה זו אינה מהווה היתר בניה7
יש להוציא היתר בניה כחוק7
דיון לחידוש החלטת ועדה7
הבקשה לא טופלה עקב בעיות תכנוניות 7

המלצות
לחדש ההחלטה מיום  B,7B72Bבתנאי מילוי דרישות מה"ע7

פרוטוקול זה טרם אושר

פרוטוקול לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 41001102 :בתאריך10/10/00 :
גרסה  - 72x7I5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף2:
החלטות
לחדש ההחלטה מיום  46.4.04בתנאי מילוי דרישות מה"ע.
החלטה זו אינה מהווה היתר בניה.
יש להוציא היתר בניה כחוק.

פרוטוקול זה טרם אושר

פרוטוקול לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 41001102 :בתאריך10/10/00 :
גרסה  - 72x7I5BIקומפלוט בע"מ

