
Nova Jersey 

 

O Escritório de Inspeção de Habitação, administra o Hotel de Nova Jersey e na Lei Moradia 

Múltipla (NJSA 55:13 A-1 et seq.) (Doravante denominado "A Lei"). A Mesa é responsável por 

garantir que os hotéis e prédios de várias famílias de três ou mais unidades habitacionais que 

operam no Estado de Nova Jersey são devidamente mantidas e não representam uma ameaça 

para a saúde, segurança e bem-estar de seus moradores, nem da comunidade em geral.  

 

Para atingir estes objectivos, a lei exige que a Mesa realizar uma inspeção cinco anos cíclica 

dessas propriedades. A Mesa, assim, foi dada a autoridade para fazer cumprir os regulamentos 

de New Jersey para a Manutenção de Hotéis e Moradias múltiplos e, quando aplicável, 

Subcapítulo 4 do Novo Código Fogo Jersey uniforme, mediante a emissão de citações para o 

incumprimento destas exigências. 

 

Segundo esta lei, condomínios, cooperativas e Empresas de Habitação mútuos enquadram na 

definição de habitação múltipla, e, como tal, estão sujeitos às suas disposições. Nos termos 

dos regulamentos, a Associação do Condomínio, a Corporação Cooperativa Habitacional ou 

Mutual, é na maior parte considerada como tendo as responsabilidades do "proprietário", 

como descrito na lei, e é responsável pelo registro de cada edifício e para a correção de todos 

citado violações. 
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Housing Administration Código  

As questões unidade Certificados de Registro, Certificados de Inspeção e fornece assistência 

técnica relacionada com o processo de inspecções. A unidade de administração de código 

também supervisiona questões relativas à violação de redução extensões de tempo. Certos 

tipos de proprietários de edifícios, por exemplo ocupadas pelo proprietário de três e quatro 



prédios da unidade, taxa simples de propriedade e comunidades de aposentadoria pode 

beneficiar de taxas de inspecção reduzidas ou isenções de taxa. Você pode contatar o 

departamento pelo telefone 609-633-6225 para informações adicionais.  

 

Cadastre seu Hotel ou habitação múltipla  

Proprietários de hotéis, motéis e residências múltiplas são responsáveis por registrar seu 

prédio com a Secretaria de Inspeção de Habitação. Para receber um formulário de aplicação, 

você pode telefonar para a Unidade de Administração Código em (609) 633-6225 ou 

encaminhar uma carta de interesse para: Gabinete de Habitação de Inspeção, Código Seção de 

Administração, PO Box 810, Trenton, NJ 08625-0810. Você também pode inscrever-se 

pessoalmente em: O William Ashby Edifício do Departamento de Assuntos Comunitários, 101 

South Broad Street, Trenton, NJ 08625, Horário de Atendimento: 9:00 AM - 4:00 PM.  

 

Exceções  

Condomínios, cooperativas, empresas de Habitação mútuos. Embora o Hotel e Direito 

Habitação múltipla prevê que os edifícios de habitação múltiplos com um condomínio ou 

forma corporação cooperativa ou mútua habitação de propriedade estão sob jurisdição da 

Mesa, a lei também isenta seções de tais edifícios que: 1) conter mais de quatro unidades de 

habitação, 2) ter pelo menos duas paredes externas acopladas a qualquer seção edifício 

adjacente e onde anexa, estão ligados exclusivamente por paredes resistentes ao fogo 

classificação, e 3) contém unidades habitacionais que são ocupadas pelos proprietários (se 

tanto o proprietário e não ocupada pelo proprietário unidades estão contidas nele, apenas as 

unidades ocupadas pelos proprietários são isentos).  

Propriedade taxa simples. O "Simples Taxa" refere-se a cada unidade a ser propriedade 

individual e não no condomínio ou sob a forma cooperativa de propriedade. A política da 

burea em relação a posse taxa simples em desenvolvimentos moradia é a seguinte. 1) A 

evolução envolvendo a posse taxa simples, não estão sujeitos ao Hotel e Habitação Lei múltipla 

em que a associação não tem qualquer responsabilidade de manutenção edifício residencial, 

no entanto, nesses casos, a associação deve fornecer o serviço nacional com documentação 

suficiente que comprove que a propriedade é a taxa simples e que proprietários individuais, e 

não a associação, são diretamente responsáveis pela manutenção do edifício residencial (A 

documentação deve incluir referências a documentos, tais como a associação estatutos ou 

acordos contratuais entre associação e proprietário), 2) a "área comum", deve ser claramente 

definidos, como por exemplo a associação pode considerar como área comum não a 

propriedade diretamente relacionada com a construção residencial, tais como uma piscina, 

parque de estacionamento ou gramado, no entanto, a área comum também pode ser 

corredores, porões ou partes exteriores do edifício residencial, tais como tapume, janelas, 

portas ou telhados.  

 



Se a associação é responsável pela manutenção das áreas comuns que envolvem o edifício 

residencial (s), a Secretaria deve inspecionar o desenvolvimento.  

 

Todos os pedidos de isenção por meio de taxa simples posse deve ser por escrito e 

apresentado com toda a documentação exigida, conforme descrito acima para o 

Departamento de Inspeção de Habitação, Seção Código Administração, PO Box 810, Trenton, 

NJ 08625-0810. Os pedidos também podem ser enviados por fax para (609) 633-6208. Uma vez 

que é feita uma determinação, aprovação ou negação serão prestadas por escrito.  

 

 

Cumprimento do Código de Habitação  

As questões de violação de ordens de unidade, de sanções e julgamentos para: falta de 

pagamento taxas de inspecção de departamento, a não-conformidade com as violações de 

emissão, a falta de pagamento de taxas e multas e falta de registo de uma habitação múltipla 

com a Mesa. A unidade notifica os proprietários por não registrar um edifício com a Secretaria 

de Inspeção de Habitação e processos ouvir pedido de casos controvertidos. Para informações 

adicionais contactar.  

 

* Os Penalidades - (609) 633-6229  

* Os Acórdãos para Un respondeu inscrições (609) 633-6245  

* Os Acórdãos Pena - (609) 984-7706 

 

Inspecções pelo Estado do  

O departamento é responsável pelas inspecções e verificações de conformidade cíclicas de 

hotéis, motéis e residências em vários municípios 487 no Estado de New Jersey.  

 

Seção de Inspeção do Estado - 609-633-6241 

 

Programa Estadual de Inspeção local Cooperativa de Habitação (SLCHIP)  

A agência reforça o Hotel e Habitação Lei múltipla por meio do Programa de Inspeção Estadual 

local Cooperativa de Habitação (SLCHIP), existem 79 municípios que estão autorizados a 

participar. Através do programa SLCHIP qualificados, inspetores locais realizar inspeções e 



verificações de conformidade cíclicas de hotéis, motéis e residências múltiplas e compensação 

earn para o município.  

 

Se o seu município está interessado em aderir ao Programa Estadual de Inspeção local 

Cooperativa de Habitação siga os passos abaixo: 

Encaminhar uma carta de interesse do Gabinete do Prefeito para o endereço listado no final 

desta seção. 

Após o recebimento da carta do departamento irá encaminhar um pacote que inclui: SLCHIP 

condições de autorização, programação de pagamento e uma lista de inspecções cíclicas 

devido para o ano fiscal. 

Uma vez que a participação seja aprovado, a Mesa vai encaminhar uma carta de autorização e 

concordância Programa SLCHIP. 

O prefeito retorna o acordo assinado para participar do programa SLCHIP. 

A reunião está agendada para discutir os requisitos do programa. 

O município deverá encaminhar um currículo e conflito de formulário de interesse para cada 

inspector SLCHIP. 

SLCHIP inspetores serão treinados pela Secretaria de Inspeção de Habitação.  

Para mais informações sobre o programa SLCHIP entre em contato com a unidade pelo 

telefone 609-633-6240. 

 


