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Chuyển đổi cách sử dụng một tòa nhà có thể gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong sự chuyển đổi cách sử dụng, hầu hết
không thể cải tiến theo luật lệ mới được. Thí dụ, một căn nhà cũ được sử dụng làm văn phòng phải theo đúng hầu hết các
luật lệ quy định về an tòan tính mạng, như lối ra, của tòa nhà làm văn phòng mới.
Trước khi quý vị quyết định mua, thuê mướn hoặc sang nhượng một địa đỉểm để làm thương mại, xin đến thăm Trung Tâm
Dịch Vụ Phát Triển để nói chuyện với nhân viên của chúng tôi. Họ có thể giúp quý vị biết sự sử dụng được đề nghị có cho
phép tại địa điểm đã chọn lựa hay không, cho quý vị biết thêm tin tức về tòa nhà hoặc quy định về phân chia khu vực và
cung cấp cho quý vị những tin tức về tiền phải đóng phát triển hệ thống (lệ phí thu để đền bù ảnh hưởng hạ tầng cơ sở của
Thành Phố) có thể được áp dụng cho bất động sản này.

Thay đổi cách sử dụng là gì?
Mỗi tòa nhà đều được sắp hạng về sử dụng khi được xây cất lúc nguyên thủy. Mỗi lọai xếp hạng đều có những quy định về
luật lệ xây cất khác nhau, liên quan đến lọai tai nạn nguy hiểm hoặc cách sử dụng trong tòa nhà. Thay đổi cách sử dụng là
khi chuyển đổi sự sử dụng trong tòa nhà và chuyển đổi xếp hạng theo luật lệ xây cất về cách sử dụng của tòa nhà. Qua thời
gian, sự sử dụng tòa nhà có thể được chuyển đổi. Thí dụ, một tòa nhà sử dụng làm văn phòng có thể trở thành một trung
tâm giữ trẻ hoặc một cửa hàng. Một thí dụ kém rõ ràng hơn về chuyển đổi cách sử dụng khi một nhà hàng có chỗ ngồi dưới
50 chỗ nay muốn tăng thêm số chỗ ngồi.
Sự chuyển đổi cách sử dụng tòa nhà chỉ áp dụng khi không liên quan đến những thủ tục quy định về luật lệ phân chia khu
vực để chuyển đổi sự sử dụng bất động sản. Xếp lọai cách sử dụng tòa nhà nêu lên ảnh hưởng của sự sử dụng tòa nhà, trong
khi xếp lọai phân chia khu vực chú trọng đến việc cách thức tòa nhà có thể được phát triển như thế nào và sự ảnh hưởng
đến chung quanh bất động sản.
Điều quan trọng nên nhớ là sự sử dụng hợp pháp tòa nhà có thể không phải là sự sử dụng tòa nhà thực tế hiện nay. Điều này
có nghĩa là phải có giấy phép chuyển đổi cách sử dụng mặc dù quý vị không dự trù thay đổi gì trong tòa nhà hoặc cách thức
sử dụng tòa nhà hiện nay như thế nào.
Chi tiềt thay đổi cách sử dụng
Chuyển đổi cách sử dụng tòa nhà
Chuyển đổi cách sử dụng tòa nhà trong một số khu vực
nhất định
Canh tân ngòai công việc đã làm xong, như sơn

Quy Định
Giấy phép xây cất, giấy phép chuyển đổi cách sử dụng, và
có thể phải được nâng cấp về chống địa chấn
Có thể quy định phải có bãi đậu xe

Giấy phép xây cất, cải tiến lối ra vào, và có thể quy định có
bãi đậu xe, chỗ dựng xe đạp, và cải tiến cảnh trí.
Sửa chữa trị giá trên một số nhất định nào đó
Có thể đưa đến việc tái duyệt phân chia khu vực của địa
điểm cải tiến
Sửa chữa phía bên ngòai
Có thể tái duyệt thiết kế hoặc thiết kế lịch sử
Chuyển đổi để tăng thêm khách hàng, giao thông và/hoặc Có thể lượng giá tính tiền phát triển hệ thống (SDCs)
sử dụng các tài nguyên
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Tính tiền phát triển hệ thống (SDCs) và chuyển đổi cách sử dụng
Bổ túc vào lệ phí giấy phép xây cất, dự án của quý vị có thể là đối tượng phải Trả Tiền Phát Triển Hệ Thống.
Những lệ phí này được tính để đền bù hậu quả do dựa án của quý vị ảnh hưởng gây cho hạ tầng cơ sở đường
phố, nước, hệ thống ống cống và thóat nước mưa bão, các phương tiện giải trí và công viên của Thành Phố. Lệ
phí có thể tính tùy theo việc kinh doanh hay dự án của quý vị có ảnh hưởng thế nào cho hạ tầng cơ cở, những
lệ phí này có thể là cần thiết. Điều quan trọng là hãy liên lạc với Sở Dịch Vụ Môi Trường, Sở Cấp Thủy, Sở Vận
Tải và Công Viên để xác định Lệ Phí Phát Triển Hệ Thống được áp dụng cho dự án của quý vị như thế nào.
Quy Định lối ra vào dễ dàng
Nếu sự chuyển đổi của quý vị liên quan đến tân trang, tất cả những công việc làm mới phải hội đủ những
quy định lối ra vào dễ dàng. Ngòai ra, theo luật của Tiểu Bang quy định đến 25 phần trăm trị giá của tổng
chi phí xây cất được chi phí để di dời những trở ngại của kiến trúc hiện hữu để cải tiến lối ra vào dễ dàng
cho những người khuyết tật. Cải tiến sự ra vào dễ dàng phải ưu tiên theo thứ tự sau đây: bãi đậu xe (nếu có
chỗ đậu xe tại chỗ), đường dễ đi đến lối vào, lối vào dễ dàng, và cải tiến nhà vệ sinh.
Quy Định Nâng Cấp Chống Địa Chấn
Theo điều lệ chống địa chấn của Thành Phố sắp xếp sử dụng luật lệ xây cất theo từng hạng, căn cứ liên
quan đến tai nạn nguy hiểm. Tiêu chuẩn cải tiến sẽ tùy thuộc vào những điều mới được sử dụng, sức chứa
lượng người sẽ tăng bao nhiêu và phần nào của tòa nhà sẽ được chuyển đổi.
Tham khảo Luật Lệ Xây Cất của Thành Phố Portland điều 24.85 về những điều lệ riêng biệt. Những điều
lệ này cũng có tại www.portlandonline.com/bds | Codes tab | City codes.
Luật Lệ về Phân Chia Khu Vực
Luật lệ về phân chia khu vực giải thích việc cho phép sử dụng từng phần riêng biệt của bất động sản. Phân
chia khu vực của bất động sản và sử dụng bất động sản được xác định theo quy định riêng biệt. Thí dụ,
trong khu vực quy định có bãi đậu xe, cửa hàng bán lẻ thông thường được quy định phải cung cấp nhiều
chỗ đậu xe hơn là nhà kho. Cải tiến cảnh trí chỗ dựng xe đạp và bãi đậu xe có thể kích thích sự cải tiến
tòan diện trong tòa nhà, mặc dù không thay đổi cách sử dụng. Sửa chữa trị giá trên một số nhất định nào
đó, điều chỉnh hàng năm, nguyên nhân tái duyệt luật lệ về phân chia khu vực của địa điểm cải tiến như bãi
đậu xe và cảnh trí. Trong một số khu vực của thành phố, thay đổi phía bên ngòai tòa nhà có thể là nguyên
nhân phải tái duyệt thiết kế.
Về những tin tức riêng biệt trên bất cứ bất động sản nào mà quý vị đang cứu xét, hãy nói chuyện với nhân
viên Họa Đồ và Phân Chia Khu Vực trong Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển hoặc gọi điện thọai cho họ tại
số 503-823-7526.
Giấy Phép Chuyển Đổi Cách Sử Dụng
Khi sự sử dụng của bất cứ phần nào trong tòa nhà được chuyển đổi từ lọai sắp hạng sử dụng này sang hạng
sử dụng khác, quy định phải có giấy phép chuyển đổi cách sử dụng. Về các tòa nhà thương mại cũng cần
phải có giấy phép xây cất để chuyển đổi bất cứ phần nào trong tòa nhà ngòai việc dán giấy tường, sơn phết
hoặc những công việc hòan tất tương tự. Cũng quy định phải có giấy phép xây cất khi chuyển đổi cách sử
dụng trong tòa nhà, mặc dù không có kế họach sửa chữa nào.
Thời gian để lấy được giấy phép có thể khác nhau. Một sự chuyển đổi đơn giản cách sử dụng bị khước từ
(waiver) hoặc kháng cáo có thể được thông qua hệ thống cấp giấy phép trong vài tuần lễ. Trong trường
hợp cần có sự chấp thuận về phân chia khu vực đặc biệt hoặc những quy định cần thiết, có thể phải mất
nhiều tháng mới lấy được giấy phép.
Giải đáp những tin tức do nhân viên yêu cầu càng nhanh và có thể tổng hợp được là cách tốt nhất để giữ
cho tiến trình cấp giấy phép được dễ dàng thuận lợi.
Lọai và số giấy phép quý vị cần sẽ tùy thuộc phạm vi dự án của quý vị. Hầu hết lệ phí giấy phép được căn
cứ trên trị giá của dự án. Để phỏng định lệ phí giấy phép, xin tham khảo với Bản Lệ Phí của Sở Dịch Vụ
Phát Triển, bản này có thể tìm thấy trên mạng lưới điện tóan tại www.portlandonline.com/bds hoặc gọi
điện thọai số 503-823-7357.
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Thanh Tra
Giấy phép chuyển đổi cách sử dụng quy định phải được thanh tra mặc dù chưa thực thi công việc nào. Giấy phép của quý vị
sẽ hết hạn nếu quá 180 mà không được thanh tra chấp thuận. Có thể được cấp phép triển hạn khi làm đơn và có lý do chính
đáng gây nên chậm trễ. Khi công việc đã được Viên Thanh Tra Xây Cất Quận thanh tra và chấp thuận, một Giấy Chứng
Nhận Cách Sử Dụng Mới được cấp phát cho quý vị và lưu hồ sơ của quý.
Vấn Đáp

Hỏi: Tôi có thể làm công việc trong nhà mà không chuyển đổi cách sử dụng được không?
Đáp: Nếu quý vị định ở trong nhà của quý vị trong khi họat động tiểu thương ở đó, có thể quý vị không cần phải làm thủ tục chuyển đổi
cách sử dụng. Cách Sử Dụng Căn Nhà là khi người cư ngụ sử dụng căn nhà của họ làm nơi làm việc và không có công nhân nào ở tại
căn nhà đó, HOẶC lên đến tám khách hàng đến nhà trong một ngày. Muốn biết thêm tin tức, xin tham khảo tập tài liệu của chúng tôi về
Cách Sử Dụng Căn Nhà, hiện có trên mạng lưới điện tóan tại www.portlandonline.com/bds | applications/handouts tab | Home Occupation handout.

Hỏi: Cách thức tôi xin giấy phép chuyển đổi cách sử dụng căn nhà như thế nào?
Đáp: Đem bốn bộ họa đồ đến Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển và nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị về thủ tục và duyệt xét đơn
của quý vị một cách đầy đủ.

Hỏi: Những điều gì cần có trong họa đồ?
Đáp: Họa Đồ Vị Trí – vẽ theo tỷ lệ (1” = 10’-0”, 1/4” = 1’-0” hoặc 1/8” = 1’-0”) được quy định để trình bày về:
• kích thước của tòa nhà và vị trí tòa nhà liên quan đến đường ranh giới bất động sản và đường phố
• kích thước liên quan đến độ cao để trình bày thay đổi độ cao trên lô đất
• những kiến trúc khác trên bất động sản, đường xe chạy và bãi đậu xe đã tráng nhựa, và những cảnh trí
• bao gồm cả mũi tên chỉ hướng Bắc trên họa đồ để trình bày hướng của dự án
		Họa Đồ Bình Diện (Floor Plan) – vẽ theo tỷ lệ (1/4” = 1’-0” hoặc 1/8” = 1’0”) được quy định cho mỗi tầng, kể cả tầng hầm và gác xép chứa
đồ. Họa Đồ Bình Diện phải trình bày:
• đề nghị sử dụng mỗi phòng và kích thước của tất cả các phòng
• phải ghi chú cỡ cửa sổ và cách mở cửa sổ ra như thế nào
• kích thước của cửa đi ra, hướng mở cửa, bậc thang tại cửa, và khuôn kiếng trên cửa
• cầu thang, cả bên trong và bên ngòai tòa nhà, và các bậc thang
Chi Tiết Cầu Thang – phải trình bày:
• tất cả các bậc nhô lên và chạy
• vị trí và chiều cao tay vịn *
• phải ghi chú khỏang cách trên đầu tại cầu thang*
  * Cả chiều cao và khỏang cách trên đầu cầu thang được đo thẳng từ đầu bậc cầu thang. Tin tức này có thể được cung cấp với ghi chú rõ ràng
trên họa đồ bình diện, hoặc chi tiết riêng biệt.
Họa Đồ Thiết Diện (Cross Section) của tòa nhà phải được cung cấp ngọai trừ nơi có tin tức liên quan đến chiều cao của trần nhà, cách
nhiệt vv., có thể được trình bày tại bản khác. Ngòai ra, thiết diện phải trình bày sự liên hệ giữa mức đất cao bên ngòai với mức sàn nhà
bên trong.

Hỏi: Tôi có cần phải có một kiến trúc sư có bằng hành nghề không?
Đáp: Một kiến trúc sư có bằng hành nghề phải vẽ họa đồ, nếu:
• tòa nhà trên 4,000 bộ vuông
• tổng thể điểm thấp nhất trên sàn nhà đã làm xong đến tổng thể điểm cao nhất đã làm xong trên đầu là 20 bộ
• thay thế hoặc sửa chữa liên quan đến những phần kiến trúc của tòa nhà
Quý vị có thể tìm mướn một kiến trúc sư hoặc một nhà thiết kế để giúp quý vị với họa đồ dù luật pháp có quy định phải có một kiến trúc sư
hay không. Điều quan trọng là kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế của quý vị phải quen thuộc với luật lệ về chuyển đổi cách sử dụng cũng như
lọai nhà và sự thương mại của quý vị.

Hỏi: Nếu tôi không thể đáp ứng được quy định về luật lệ thì sao?
Đáp: Kháng Cáo Luật Lệ Xây Cất: Nhiều quy định về luật lệ xây cất mà Sở Dịch Vụ Phát Triển chỉ thị tuân hành có thể được kháng cáo. Khi
quý vị nộp bản kháng cáo, phải trình bày rõ ràng cách thức của quý vị đề nghị thay thế cung cấp tương đương mức độ hỏa họan, an
tòan sinh mạng, kiến trúc, bảo tồn năng lượng hoặc lối ra vào dễ sử dụng trước khi có thể được chấp thuận. Quý vị phải đợi khỏang
10 ngày để biết kết quả về kháng cáo hành chánh của quý vị. Quý vị có thể tìm được thêm tin tức về thủ tục kháng cáo trên mạng lưới
điện tóan tại www.portlandonline.com/bds | File / View Building Appeals under Quick Links.
Tái Duyệt Việc Sử Dụng Đất Đai: Luật lệ về phân chia khu vực cho phép chuyển đổi tái duyệt về những dự án không đáp ứng được quy
định về luật lệ phân chia khu vực. Tái duyệt việc sử dụng đất đai mất nhiều thời gian hơn kháng cáo luật lệ về xây cất vì quy định phải
thông báo cho dân chúng biết. Muốn biết thêm tin tức về việc tái duyệt sử dụng đất đai, xin mở trang điện tóan của chúng tôi tại
www.portlandonline.com/bds hoặc gọi điện thọai số 503-823-7526.
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Những tin tức hữu ích
Thành Phố Portland, Oregon
Sở Dịch Vụ Phát Triển
1900 SW 4th Avenue
Portland, OR 97201

Giấy phép được cấp phát tại những địa điểm sau đây:
Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển (DSC), Tầng Trệt, Phòng số
1500
Giờ làm việc của Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển (DSC):
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ 30 Sáng đến 3 giờ 00 Chiều
Tối Thứ Năm, từ 5 giờ 00 Chiều đến 7 giờ 30 Tối

Những số điện thoại quan trọng

Những tài liệu được phổ biến tại DSC và
trên mạng lưới điện tóan:
• Sử dụng căn nhà
• Tiểu Thương
Dịch Vụ Hướng Dẫn Phát Triển
Nguồn tin trên mạng lưới điện tóan:
• Làm Thương Mại tại Portland Web link
www.businessinportland.org
• Sở Cấp Giấy Phép Portland
www.portlandonline.com/licenses
• Ủy Ban Phát Triển Portland
www.pdc.us
• Văn Phòng về Phát Triển Xác Nhận Được
(Office of Sustainable Development)
www.portlandonline.com/osd

Lên lịch trình thanh tra
• Gọi điện thọai số 503-823-7000,
đường dây túc trực 24 giờ của BDS về
yêu cầu thanh tra
• Bấm ba mã số thanh tra về lọai thanh
tra mà quý vị yêu cầu
• Bấm số điện thọai có thể liên lạc được
với quý vị trong những ngày làm việc
và quý vị muốn xin thanh tra vào buổi
sáng hay buổi chiều
• Phải có một người trên 18 tuổi ở nhà
để đón viên thanh tra vào nhà

Mở Trang Điện Tóan của Chúng Tôi

www.portlandonline.com/bds
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Tất cả những tin tức phổ biến này
có thể được thay đổi.
Chuyển Đổi Cách Sử Dụng

vi_comm_chng_occ

07/20/06

Số chính của BDS main.................................................................503-823-7300
Ðường dây điện thoại tự trả lời tin tức của DSC...............503-823-7310
Tin tức về Luật Xây Cất...................................................................503-823-1456
Tin tức về Phân Chia Khu Vực.....................................................503-823-7526
Tin tức về giấy phép điện khí, cơ khí, ống nước,
ống cống và bảng hiệu.................................................................503-823-7363
Tiến trình giấy phép........................................................................503-823-7357
Tài nguyên giấy phép và hồ sơ.................................................503-823-7660
Số FAX xin hồ sơ . .............................................................................503-823-7765
Tin Tức về tính tiền phát triển hệ thống
		 Sở Dịch Vụ Môi Trường..............................................503-823-7761
		 Sở Công Viên và Giải Trí.............................................503-823-5105
		 Sở Cấp Thủy...................................................................503-823-7364
		 Văn Phòng Vận Tải (PDOT).......................................503-823-7002
Ðường dây điện thoại của BDS 24 giờ túc trực
về thanh tra phải có số IVR và ba mã số loại
thanh tra...............................................................................503-823-7000
Liên lạc Tiểu Thương........................................................503-823-7542
Sở Cấp Giấy Phép Portland............................................503-823-5157
Thành Phố Portland TTY (dành cho người điếc) . .503-823-6868

Tin Tức về những nơi khác có thể giúp
đỡ quý vị

