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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phUc

BAN NHAN DAN
HUY1N KBANG

Kbang, ngày 1&,tháng . nám 2021

S& 5j /UBND-GPXD

GIAY PHEP XAY D!NG
1.CAp cho ông (bà): NGUYEN XUAN BAY - VU THI DUNG
- Dja chi: TDP 10 (TDP 16 cü), thj trAn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
2. Duqc phép xây dirng cong trInh: Nhà a gia dinh.
- Quy mô: COng trInh nhà cAp IV (01 tang), có h s bàn ye kern theo
- Theo thit k có k hiu:
- Do ông: Trn Hcru Lc lap.
- Gm các nOi dung sau:
+ Vj trI xây dirng: Ti thUa dAt s: 31a; Th bàn d s& 26 ; Ting din tIch dAt a: 120rn2
ti drnmg hem du?ng CU ChInh Lan, TDP 10, Thj trAn Kbang, huyçn Kbang, tinh Gia
Lai.
+ C& nn xay drng cong trinh: C6t nn so vâi Ct mt dAt tir nhiên là: 0,2m;
+ Mt d xay dçrng: 65%, h s6 sU diving dAt: 0,65;
+ Chi giâi xäy dijng: Cách tim di.rô'ng ththng hem du&ng CU Chunh Lan là 3m;
+ Din tIch xây drng tng 1: 78rn2;
+ Tng din tIch san: 78 m2;
+ Chiu cao thng 1 (tAng trot): 3,9m;
+ Chiu cao cong trInh: 8,0m; S tAng: 01 tAng (trong dO 01 tAng trén mt dAt).
3. Giây ti ye quyen sUdiing dAt: GiAy chUng nhan Quyên sU diing dat so AP 233156
do UBND huyn Kbang cap ngày 30/03/2009.
4. GiAy phép nay cO hiu lirc khai cong xüy dirng trong th?ñ h?n 12 tháng kA tr ngày
cAp; qua thi han trén thi phái d nghj gia hn giAy phép xáy dung.
5. Khi tin hành xây dirng, h gia dInh phãi giri van bàn thông báo ngày khâi COng cho
Uy ban nhân dan thj trAn noi xây di,rng cong trinh và c quan cAp giAy phép xây drng./t
Nc'i ,zhjM:

- Nhu miic 1;
- Phong KT&HT;
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CHU DAU TU PHAI THU'C lIEN CAC NQI DUNG SAU DAY:
1. Phãi hoàn toân chju trách nhim truâc pháp 1ut nu xâm phm các quyn hçip
pháp cüa các chü sâ httu lien ké.
2. Phái thrc hin dung các quy djnh cUa pháp lut v dAt dai, v dAu tu xay dirng và
Giây phép xay dirng nay.
3. Phãi thông báo cho c quan cAp phép xay dvng dn kim tra khi djnh vi cong
trInh, xây móng và cong trInh ngâm (nhi..r ham v sinh tr hoai, xcr 1 nuc thai...).
4. XuAt trInh GiAy phép xây dirng cho chInh quyEn sâ tii tnràc khi khii cong xây
dijng và treo bin báo ti dja diem xây drng theo quy djnh.
5. Khi diu chinh thit k lam thay di ni dung giAy phép xãy drng thi phãi d nghj
diu chinh giAy phép và chi quyêt djnh cüa ci quan cap giây phép xay dirng.
6. Khi cong trInh thi cong hoàn thin phãi tin hãnh lam thu tiic hoàn cOng d cAp
quyn sâ hfru nhâ a.!.

