
FFoorrmm  EE//AA--11  ((RReevv..  1111//9966))                                            SSTTAATTEE  OOFF  NNEEWW  JJEERRSSEEYY
AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  EEXXEEMMPPTTIIOONN  AANNDD//OORR  AABBAATTEEMMEENNTT  FFOORR  TTHHEE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT,,
CCOONNVVEERRSSIIOONN  OORR  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  OOFF  PPRROOPPEERRTTYY  PPUURRSSUUAANNTT  TTOO  PP..LL..  11999911,,  CC..444411

((NN..JJ..SS..AA..  4400AA::2211--11  eett  sseeqq..))  AANNDD  AAUUTTHHOORRIIZZEEDD  BBYY  MMUUNNIICCIIPPAALL  OORRDDIINNAANNCCEE..
((IIttaalliicciizzeedd  wwoorrddss  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  llaaww  eexxcceerrppttss  oonn  rreevveerrssee  ssiiddee))

================================================================================================================================================================================

MMuunniicciippaalliittyy__________________________________________________________                            CCoouunnttyy________________________________________________________________________________________________
TThhiiss  aapppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  aasssseessssoorr  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt,,  ccoonnvveerrssiioonn  oorr
ccoonnvveerrssiioonn  aalltteerraattiioonn,,  oorr  ccoonnssttrruuccttiioonn..

II.. II//wwee,,__________________________________________________________________________________________________________,,rreessiiddiinngg//hhaavviinngg  ooffffiicceess  aatt
                                                                                              ((NNaammee  ooff  AApppplliiccaanntt))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                ((AAddddrreessss))

iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ooff____________________________________________________________iinn  tthhee  CCoouunnttyy  ooff__________________________________________________________________________________

hheerreebbyy  mmaakkee  ccllaaiimm  ffoorr  aa  ••  ttaaxx  eexxeemmppttiioonn  aanndd//oorr••    aabbaatteemmeenntt  ooff  ttaaxxeess,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  PP..LL..11999911,,  CChhaapptteerr  444411,,  aanndd  tthhee  aauutthhoorriizziinngg

mmuunniicciippaall  oorrddiinnaannccee,,  ffoorr  pprreemmiisseess  llooccaatteedd  aatt  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

wwhhiicchh  iiss  ffuurrtthheerr  ddeessccrriibbeedd  aass  BBlloocckk__________________________,,  LLoott__________________________________________oonn  tthhee  TTaaxx  MMaapp  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IIII..        CCOOMMPPLLEETTEE  TTHHEE  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  SSEECCTTIIOONN  ""AA""  OORR  ""BB""

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaatteemmeennttss  aarree  mmaaddee  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhiiss  ccllaaiimm::
AA..    TThhee  ssuubbjjeecctt  pprrooppeerrttyy  iiss  aa  oonnee  oorr  ttwwoo  ffaammiillyy  ddwweelllliinngg  uuppoonn  wwhhiicchh  ccllaaiimmaanntt  hhaass  ccoommpplleetteedd::
              ••  NNeeww  ccoonnssttrruuccttiioonn;;

                                          ••  CCoonnvveerrssiioonn  oorr  ccoonnvveerrssiioonn  aalltteerraattiioonn  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  iinnttoo  aa  ddwweelllliinngg;;
              ••  IImmpprroovveemmeenntt  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ddwweelllliinngg..
BB..      TThhee  ssuubbjjeecctt  pprrooppeerrttyy  iiss  aa  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg,,  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree::
                ••IImmpprroovveemmeenntt  ttoo  aa  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg;;
                ••CCoonnvveerrssiioonn  oorr  ccoonnvveerrssiioonn  aalltteerraattiioonn  ooff  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  ttoo  aa  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg;;
                ••IImmpprroovveemmeenntt  ttoo  aa  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree;;
                ••CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg  uunnddeerr  ttaaxx  aaggrreeeemmeenntt;;
                ••CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree  uunnddeerr  ttaaxx  aaggrreeeemmeenntt..

IIIIII.. AALLLL  AAPPPPLLIICCAANNTTSS  MMUUSSTT  CCOOMMPPLLEETTEE  TTHHIISS  SSEECCTTIIOONN
AA..    DDaattee  ooff  ccoommpplleettiioonn  ooff  nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ccoonnvveerrssiioonn,,  oorr  iimmpprroovveemmeenntt  ________________________________________,,  1199____________..
BB..    TToottaall  ccoosstt  ooff  pprroojjeecctt  $$__________________________________________________________..
CC..    BBrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ttyyppee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ccoonnvveerrssiioonn,,  oorr  iimmpprroovveemmeenntt..

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IIVV..       ••PPrriioorr  eexxeemmppttiioonnss  aanndd//oorr  aabbaatteemmeenntt  ggrraanntteedd  uunnddeerr  PP..LL..11999911,,  cc..444411  aammoouunntt  ttoo

          $$______________________________________________________________;;
          ((SSttaattee  ""nnoonnee""  iiff  nnoo  pprriioorr  eexxeemmppttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  oonn  ssuubbjjeecctt  pprreemmiisseess..))
    ••AAttttaacchheedd  hheerreettoo  iiss  pprrooooff  ooff  aallll  mmaatttteerrss  rreeqquuiirreedd  ((AAsssseessssoorr  mmaayy  rreeqquuiirree  ccooppyy  ooff  oorrddiinnaannccee,,  eevviiddeennccee  ooff  ggoovveerrnniinngg  

bbooddyy''ss  aapppprroovvaall  ooff  ccaatteeggoorriieess  ooff  iimmpprroovveemmeennttss  oorr  ssppeecciiffiicc  pprroojjeecctt  iimmpprroovveemmeennttss,,  aanndd  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  pprrooooff  aass  mmaayy  bbee  
rreeqquuiirreedd  ttoo  eessttaabblliisshh  eelliiggiibbiilliittyy..))

    ••AAttttaacchheedd  hheerreettoo  iiss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ttaaxx  aaggrreeeemmeenntt,,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  eexxeeccuutteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  aanndd  ccllaaiimmaanntt..
    ••TThheerree  aarree  nnoo  ddeelliinnqquueenntt  oorr  uunnppaaiidd  pprrooppeerrttyy  ttaaxxeess  oorr  ppeennaallttiieess  ffoorr  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxxeess  dduuee  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy..

======================================================================================================================================================================================
II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhee  ffoorreeggooiinngg  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  bbyy  mmee  aarree  ttrruuee..    II  aamm  aawwaarree  tthhaatt  iiff  aannyy  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  bbyy

mmee  aarree  wwiillllffuullllyy  ffaallssee,,  II  aamm  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppuunniisshhmmeenntt..

DDaattee________________________________ SSiiggnnaattuurree__________________________________________________________________________

                TTiittllee  ((iiff  aannyy))____________________________________________________________________________

DDaattee________________________________                    ••AApppprroovveedd                                                                                      ____________________________________________________________________________

                                                                                                  ••DDiissaapppprroovveedd     ((AAsssseessssoorr))
TThhiiss  ffoorrmm  iiss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  DDiivviissiioonn  ooff  TTaaxxaattiioonn,,  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  TTrreeaassuurryy,,  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  aanndd  mmaayy  bbee
rreepprroodduucceedd  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  bbuutt  nnoo  aalltteerraattiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  tthheerreeiinn  wwiitthhoouutt  pprriioorr  aapppprroovvaall..



NNOOTTIICCEE
TTHHIISS  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  MMUUSSTT  BBEE  FFIILLEEDD  WWIITTHH  TTHHEE  AASSSSEESSSSOORR  WWIITTHHIINN  3300  DDAAYYSS,,  IINNCCLLUUDDIINNGG  SSAATTUURRDDAAYYSS  AANNDD

SSUUNNDDAAYYSS,,  FFOOLLLLOOWWIINNGG  TTHHEE  CCOOMMPPLLEETTIIOONN  OOFF  TTHHEE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT,,
CCOONNVVEERRSSIIOONN  AALLTTEERRAATTIIOONN,,  OORR  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN..

======================================================================================================================================================================================
DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  FFRROOMM  EEXXCCEERRPPTTSS  OOFF  PP..LL..11999911,,  cc..444411

""AABBAATTEEMMEENNTT""  --  mmeeaannss  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  aasssseesssseedd  vvaalluuee  ooff  aa  pprrooppeerrttyy  aass  iitt  eexxiisstteedd  pprriioorr  ttoo  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  iimmpprroovveemmeenntt  oorr
ccoonnvveerrssiioonn  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  tthheerreeoonn,,  wwhhiicchh  iiss  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ttaaxxaattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  aacctt..
""CCOOMMMMEERRCCIIAALL  OORR  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  SSTTRRUUCCTTUURREE""  --  mmeeaannss  ssttrruuccttuurree  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  uusseedd  ffoorr  tthhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  pprroocceessssiinngg
oorr  aasssseemmbblliinngg  ooff  mmaatteerriiaall  oorr  mmaannuuffaaccttuurreedd  pprroodduuccttss,,  oorr  ffoorr  rreesseeaarrcchh,,  ooffffiiccee,,  iinndduussttrriiaall,,  ccoommmmeerrcciiaall,,  rreettaaiill,,  rreeccrreeaattiioonnaall,,  hhootteell  oorr
mmootteell  ffaacciilliittiieess,,  oorr  wwaarreehhoouussiinngg  ppuurrppoosseess,,  oorr  ffoorr  aannyy  ccoommbbiinnaattiioonn  tthheerreeooff,,  wwhhiicchh  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  ddeetteerrmmiinneess  wwiillll  tteenndd  ttoo
mmaaiinnttaaiinn  oorr  pprroovviiddee  ggaaiinnffuull  eemmppllooyymmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,  aassssiisstt  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,
mmaaiinnttaaiinn  oorr  iinnccrreeaassee  tthhee  ttaaxx  bbaassee  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  oorr  ddiivveerrssiiffyy  aanndd  eexxppaanndd  ccoommmmeerrccee  wwiitthhiinn  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..    IItt
sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  aannyy  ssttrruuccttuurree  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  uusseedd  oorr  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  aannyy  bbuussiinneessss  rreellooccaatteedd  ffrroomm  aannootthheerr  qquuaalliiffyyiinngg  mmuunniicciippaalliittyy
uunnlleessss::    tthhee  ttoottaall  ssqquuaarree  ffoooottaaggee  ooff  tthhee  fflloooorr  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  uusseedd  oorr  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  bbuussiinneessss  aatt  tthhee  nneeww  ssiittee
ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ttoottaall  ssqquuaarree  ffoooottaaggee  ooff  tthhee  llaanndd  uusseedd  oorr  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  bbuussiinneessss  aatt  tthhee  nneeww  ssiittee  eexxcceeeeddss  tthhee  ttoottaall  ssqquuaarree
ffoooottaaggee  ooff  tthhaatt  uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  bbuussiinneessss  aatt  iittss  ccuurrrreenntt  ssiittee  ooff  ooppeerraattiioonnss  bbyy  aatt  lleeaasstt  1100%%;;  aanndd  tthhee  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  tthhee  bbuussiinneessss  iiss
rreellooccaattiinngg  ttoo  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  aa  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn  ppllaann  ccoossttiinngg  iinn  eexxcceessss  ooff  $$225500,,000000  ppeerrffoorrmmeedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aann
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnsseenntt  oorrddeerr  eenntteerreedd  iinnttoo  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aauutthhoorriittyy  vveesstteedd  iinn  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  uunnddeerr
PP..LL..  11997700,,  cc..3333  ((CC..1133::11DD--11  eett  sseeqq..)),,  tthhee  ""WWaatteerr  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  AAcctt,,""  PP..LL..  11997777,,  cc..7744  ((CC..5588::1100AA--11  eett  sseeqq..)),,  tthhee  ""SSoolliidd  WWaassttee
MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,""  PP..LL..  11997700,,  cc..3399  ((CC..1133::11EE--11  eett  sseeqq..)),,  aanndd  tthhee  ""SSppiillll  CCoommppeennssaattiioonn  aanndd  CCoonnttrrooll  AAcctt,,""  PP..LL..  11997766,,  cc..114411
((CC..5588::1100--2233..1111  eett  sseeqq..))
""CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN""  --  mmeeaannss  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aa  nneeww  ddwweelllliinngg,,  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree,,  oorr  tthhee
eennllaarrggeemmeenntt  ooff  tthhee  vvoolluummee  ooff  aann  eexxiissttiinngg  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree  bbyy  mmoorree  tthhaann  3300%%,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott
mmeeaann  tthhee  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  aann  eexxiissttiinngg  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  ttoo  aannootthheerr  uussee..
""CCOONNVVEERRSSIIOONN""  oorr  ""CCOONNVVEERRSSIIOONN  AALLTTEERRAATTIIOONN""  --  mmeeaannss  tthhee  aalltteerraattiioonn  oorr  rreennoovvaattiioonn  ooff  aa  nnoonnrreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinngg  oorr
ssttrruuccttuurree,,  oorr  hhootteell,,  mmootteell,,  mmoottoorr  hhootteell  oorr  gguueesstthhoouussee,,  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  aass  ttoo  ccoonnvveerrtt  tthhee  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  ffrroomm  iittss  pprreevviioouuss  uussee
ttoo  uussee  aass  aa  ddwweelllliinngg  oorr  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg..
""CCOOSSTT""  --  mmeeaannss  wwhheenn  uusseedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aabbaatteemmeennttss  ffoorr  ddwweelllliinnggss  oorr  mmuullttiippllee  ddwweelllliinnggss,,  oonnllyy  tthhee  ccoosstt  oorr  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff
ddiirreecctt  llaabboorr  aanndd  mmaatteerriiaallss  uusseedd  iinn  iimmpprroovviinngg  aa  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg,,  oorr  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  aannootthheerr  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  ttoo  aa  mmuullttiippllee
ddwweelllliinngg,,  oorr  ooff  ccoonnssttrruuccttiinngg  aa  ddwweelllliinngg,,  oorr  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  aannootthheerr  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  ttoo  aa  ddwweelllliinngg,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  aarrcchhiitteeccttuurraall,,
eennggiinneeeerriinngg,,  aanndd  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ffeeeess  aassssoocciiaatteedd  tthheerreewwiitthh,,  aass  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  ccaauussee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  ttoo  tthhee  ggoovveerrnniinngg
bbooddyy  bbyy  aann  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  qquuaalliiffiieedd  aarrcchhiitteecctt,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..
""DDWWEELLLLIINNGG""  --  mmeeaannss  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  ppaarrtt  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  uusseedd,,  ttoo  bbee  uusseedd  oorr  hheelldd  ffoorr  uussee  aass  aa  hhoommee  oorr  rreessiiddeennccee,,  iinncclluuddiinngg
aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssaammee  pprreemmiisseess,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  llaanndd  uuppoonn  wwhhiicchh  ssuucchh  bbuuiillddiinngg  oorr  bbuuiillddiinnggss  aarree  eerreecctteedd  aanndd
wwhhiicchh  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ffaaiirr  eennjjooyymmeenntt  tthheerreeooff,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  mmeeaann  aannyy  bbuuiillddiinngg  oorr  ppaarrtt  ooff  aa  bbuuiillddiinngg,,  ddeeffiinneedd  aass  aa
""mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg""  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  ""HHootteell  aanndd  MMuullttiippllee  DDwweelllliinngg  LLaaww"",,  PP..LL..  11996677,,  cc..7766  ((cc..5555::1133AA--11  eett  sseeqq..))..    AA  ddwweelllliinngg  sshhaallll
iinncclluuddee,,  aass  tthheeyy  aarree  sseeppaarraatteellyy  ccoonnvveeyyeedd  ttoo  iinnddiivviidduuaall  oowwnneerrss,,  iinnddiivviidduuaall  rreessiiddeenncceess  wwiitthhiinn  aa  ccooooppeerraattiivvee,,  iiff  ppuurrcchhaasseedd  sseeppaarraatteellyy
bbyy  tthhee  ooccccuuppaannttss  tthheerreeooff,,  aanndd  iinnddiivviidduuaall  rreessiiddeenncceess  wwiitthhiinn  aa  hhoorriizzoonnttaall  pprrooppeerrttyy  rreeggiimmee  oorr  aa  ccoonnddoommiinniiuumm,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee
""ggeenneerraall  ccoommmmoonn  eelleemmeennttss""  oorr  ""ccoommmmoonn  eelleemmeennttss""  ooff  ssuucchh  hhoorriizzoonnttaall  pprrooppeerrttyy  rreeggiimmee  oorr  ccoonnddoommiinniiuumm  aass  ddeeffiinneedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo
tthhee  ""HHoorriizzoonnttaall  PPrrooppeerrttyy  AAcctt,,""  PP..LL..  11996633,,  cc..116688  ((cc..4466::88AA--11  eett  sseeqq..)),,  oorr  tthhee  ""CCoonnddoommiinniiuumm  AAcctt"",,  PP..LL..  11996699,,  cc..225577  ((cc..4466::88BB--11  eett
sseeqq..)),,  oorr  ooff  aa  ccooooppeerraattiivvee,,  iiff  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  uunniittss  aarree  oowwnneedd  sseeppaarraatteellyy..
""EEXXEEMMPPTTIIOONN""  --  mmeeaannss  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  aasssseessssoorr''ss  ffuullll  aanndd  ttrruuee  vvaalluuee  ooff  aannyy  iimmpprroovveemmeenntt,,  ccoonnvveerrssiioonn  aalltteerraattiioonn,,  oorr
ccoonnssttrruuccttiioonn  nnoott  rreeggaarrddeedd  aass  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ttaaxxaabbllee  vvaalluuee  ooff  aa  pprrooppeerrttyy  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  aacctt..
""IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT""  --  mmeeaannss  aa  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  rreennoovvaattiioonn,,  aalltteerraattiioonn  oorr  rreeppaaiirr  wwhhiicchh  pprroodduucceess  aa  pphhyyssiiccaall  cchhaannggee
iinn  aann  eexxiissttiinngg  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  iimmpprroovveess  tthhee  ssaaffeettyy,,  ssaanniittaattiioonn,,  ddeecceennccyy  oorr  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  aass  aa
ppllaaccee  ffoorr  hhuummaann  hhaabbiittaattiioonn  oorr  wwoorrkk,,  aanndd  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  cchhaannggee  iittss  ppeerrmmiitttteedd  uussee..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg,,  iitt  iinncclluuddeess
oonnllyy  iimmpprroovveemmeennttss  wwhhiicchh  aaffffeecctt  ccoommmmoonn  aarreeaass  oorr  eelleemmeennttss,,  oorr  tthhrreeee  oorr  mmoorree  ddwweelllliinngg  uunniittss  wwiitthhiinn  tthhee  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg..    IInn  tthhee
ccaassee  ooff  aa  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  iinndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree,,  iitt  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  oorrddiinnaarryy  ppaaiinnttiinngg,,  rreeppaaiirrss  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt
ooff  mmaaiinntteennaannccee  iitteemmss,,  oorr  aann  eennllaarrggeemmeenntt  ooff  tthhee  vvoolluummee  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree  bbyy  mmoorree  tthhaann  3300%%..    IInn  nnoo  ccaassee  sshhaallll  iitt  iinncclluuddee  tthhee
rreeppaaiirr  ooff  ffiirree  oorr  ootthheerr  ddaammaaggee  ttoo  aa  pprrooppeerrttyy  ffoorr  wwhhiicchh  ppaayymmeenntt  ooff  aa  ccllaaiimm  wwaass  rreecceeiivveedd  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  ffrroomm  aann  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy
aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  tthhrreeee  yyeeaarr  ppeerriioodd  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  tthhee  ffiilliinngg  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  aacctt..
""MMUULLTTIIPPLLEE  DDWWEELLLLIINNGG""  --  mmeeaannss  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  mmeeeettiinngg  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ""mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg""  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  ""HHootteell
aanndd  MMuullttiippllee  DDwweelllliinngg  LLaaww"",,  PP..LL..  11996677,,  cc..7766  ((cc..5555::1133AA--11  eett  sseeqq..)),,  aanndd  mmeeaannss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iimmpprroovveemmeenntt  oorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff
tthhee  ""ggeenneerraall  ccoommmmoonn  eelleemmeennttss""  aanndd  ""ccoommmmoonn  eelleemmeennttss""  ooff  aa  ccoonnddoommiinniiuumm,,  aa  ccooooppeerraattiivvee,,  oorr  aa  hhoorriizzoonnttaall  pprrooppeerrttyy  rreeggiimmee..
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