Kepada Yth,

Nomor
Lampiran
Hal

Bapak Bupati Lampung Selatan.
Melalui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPPTSP)
di –
KAL IA NDA

:
: 1 (satu) Berkas
: Permohonan Izin
Penambahan IMB

Bersama ini kami mengajukan Permohonan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan untuk mendapatkan
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Adapun untuk keterangan identitas kami, sebagai berikut ;
Nama Pemohon/ Badan Usaha
Alamat Kantor/ Rumah
Luas Bangunan Gedung
Luas Prasarana Gedung
(pagar, parkir, perkerasan, dll)
Ketinggian/ Jumlah Lantai
Fungsi Bangunan
Lokasi Bangunan

:
:
:
:

Status Kepemilikan Tanah
Jangka Waktu Bangunan
Kompleksitas Bangunan
Permanensi Bangunan
Risiko Kebakaran Bangunan
Tingkat Kepadatan Lokasi
Kepemilikan Bangunan

:
:
:
:
:
:
:

Parkir/ Perkerasan :

Pagar :

:
:
:

s-d 6 bulan / s-d 3 tahun / lebih dari 3 tahun
sederhana / tidak sederhana / khusus
permanen / semi permanen / darurat
rendah / sedang / tinggi
renggang / sedang / padat
negara / yayasan / badan usaha / perorangan

Demikian permohonan kami, dan kami bersedia mematuhi segala Peraturan dan ketentuan yang
ditetapkan beserta sanksi-sanksi sebagai pertanggung jawabannya, dan atas persetujuan Bapak
diucapkan terimaksih.
…………………………………………..2021
Hormat Kami
Pemohon,

……………………………

PERNYATAAN PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Selaku pemilik bangunan yang berlokasi di :
Jalan
:
Desa
:
Kecamatan :
Sehubungan dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan diterbitkan dengan ini
menyatakan bahwa :
1.

2.

3.

Dengan ini sanggup memenuhi segala Peraturan, Khususnya Peraturan yang ditetapkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan bangunan dimaksud sesuai dengan
Gambar bangunan dan peta situasi.
Apabila dalam pelaksanaan bangunan yang dimaksud ternyata tidak sesuai dengan point (1)
tersebut diatas, maka saya besedia menerima sanksi, seperti pencabutan Izin Mendirikan Bangunan
dan bersedia membongkar sendiri bangunan milik saya tersebut tanpa menuntut ganti rugi yang
diakibatkan oleh pembongkaran karena kelalaian saya.
Tanah yang diatas didirikan bangunan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Dengan Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani sendiri dalam keadaan sadar, tanpa dipaksa
dan dipengaruhi oleh siapapun juga untuk dapat dipergunakan seperlunya.
…………………………………………..2021
Hormat Kami
Pemohon,

……………………………

