فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :صدور گواهی عدم خالفی ساختمان
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 13042652102 :
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
صدور گواهی عدم خالفی ساختمان بر اساس گزارش بازدید مهندس شهرسازی
مدارک مورد نیاز:
-1تکمیل فرم توسط متقاضی ( شامل مشخصات مالک ،پالک ثبتی،نشانی کامل و دقیق،شماره پرونده،بلوک و )....
-2ارائه فیش پرداخت عوارض نوسازی و هزینه بازدید
متوسط مدت زمان ارایه

 10روز

خدمت:

ساعات ارائه خدمت:

 7:30صبح الی  2بعد از ظهر  ،روزهای شنبه تا چهارشنبه

جزییات خدمت

 7:30صبح الی  1بعد از ظهر  ،روزهای پنج شنبه
تعداد بار مراجعه

 2بار

حضوری
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه
خدمت(ریال) به خدمت

بر اساس تعرفه عوارض مصوب

گیرندگان

ساالنه

اینترنتی
پست الکترونیک:

نحوه دسترسی به خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس:
تلفنخانه شهرداری منطقه یک 33337040 :
تلفنخانه شهرداری منطقه 33611011 : 2
تلفنخانه شهرداری منطقه 33732061-5: 3
تلفنخانه شهرداری منطقه 33475256 : 4
تلفنخانه شهرداری منطقه 33820313 : 5

نحوه دسترسی به خدمت  :مراجعه حضوری
تلفن همراه:

پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

شماره حساب (های) بانکی

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت
از دید متقاضی خدمت:
نمودار خدمت صدور گواهی عدم خالفی ساختمان

یا تخل ساختمانی
دارد
تکمیل فرم توسط متقاضی شامل مشخصات مالک ،پالک
بتی،نشانی کامل و د ی ،شماره پرونده،بلوک و ....
استعالم از سازمانهای یربط از ن ر کاربری و گ ربندی به شرح
یل:
 درصورتیکه ،گ ربندی پالک ،دارای مشکل باشد استعالم از دفترطرحهای تفصیلی و نقشه برداری(معاونت شهرسازی)
 در صورتیکه ،کاربری پالک ،دارای مشکل باشد استعالم ازسازمانهای مربوطه -کاربری فضای سبز ،پارکین  ،اداری،ورزشی
استعالم از معاونت شهرسازی -کاربری موزشی استعالم از
موز پرور ،کاربری بهداشتی و درمانی استعالم از دانشگاه
علوم پزشکی – کاربری های مسکونی با ارز تاریخی استعالم
از سازمان میرا فرهنگی

صدور دستور بازدید توسط شهرسازی

اخ نوبت و مراجعه به بایگانی

بازدید توسط کارشناس شهرسازی منطقه و
ارائه گزار

یا جواب همه
استعالمها بالمان
است

بررسی گزار کارشناس شهرسازی
توسط مس ول شهرسازی منطقه

تعیین نوع خالفی
یا از ن ر کاربری و گ ربندی
و سایر ضوابط شهرسازی بالمان
است

صدور گواهی عدم خالفی
اخ امضای مدیر منطقه

بت در دبیرخانه و ممهور
نمودن به مهر شهرداری

اعالم به متقاضی

پایان

