Erroldaratzeko lekua / Espacio reservado para
el registro

AYUNTAMIENTO
DEL
VALLE DE CARRANZA
KARRANTZA HARANEKO UDALA

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE
IZEN-DEITURAK / NOMBRE Y APELLIDOS

N.A.N. zkia. / Nº
D.N.I.

HELBIDEA: Kalea, enparantza… / DOMICILIO: Calle, Plaza…

Zkia. / Nº

Kode Postala / Código
Postal

Udalerria / Municipio

Solairua/
Piso

Atea /
Puerta

Telefono Zkia. / Nº
teléfono

Izenpetzaileak, bere datuak azaldurik, zera ESKATZEN du:/
El firmante, cuyos datos se indican SOLICITA:

20

eko
(año)

ak
(mes)

(día)

Interesdunaren sinadura,
Firma del interesado,

KARRANTZA HARANEKO UDALEKO ALKATE JAUNA

LEGEZKO OHARRA
Eskaera-orri honetako datu pertsonalak eskatzailearen onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua izango dute eta
ondorioz, Karrantzako Udala eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako
soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen
denean izan ezik, orduan beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie.
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango dute Herritarrentzako
Arretarako Bulegoetan (HAB).

:: UDAL LURSAILEN KANONA
Udal lursailez gozatzeko, ordenantza erregulatzaileak xedatutako
dokumentazioa aurkeztu beharko da:
Karrantzako Udalak lursailez gozatzeko aukera eskabidea egiten dutenei
emango die. Eskabidean, eskatzailearen datu pertsonalez gain,
ondorengoak agertu beharko dira nahitaez:
a) Lursaila zergatik eskatzen den.
b) Lursail horren deskripzio zehatza eta poligonoaren eta lurzatiaren zenbakia, baita azalera eta mugakideak ere.
c) Ordenantza osorik onartzen duela azaltzen duen konpromisoa.
Emakida guztiak gainontzekoei kalterik egin gabe emango dira.
Lursailaren eskabideari hurrengoa ere atxiki beharko zaio:
• Alkatetzaren ziurtagiria; agiri horretan eskatzailea Karrantza udalerriko
auzokidea dela eta bertan bizi dela agertu behar da.
• Era berean, eskatu den lur-zatiaren planoaren ale bi aurkeztuko dira.
Planoan honako artikulu honetako b letran zehaztutako datuak azaldu
behar dira. Ez da lehenago azaldutako baldintzak betetzen ez dituen
eskabiderik onartuko. Gainera, hamabost eguneko epean eskabidea osorik
taxutzen ez bada, eskatzaileak bere eskabideari uko egiten diola ulertuko
da. Eskabidea aurkeztu ostean, BFAko Baso Zerbitzuak lursailaren
eskabidean azaldu den erabileraren eta baso horrek herri erabilerakoaren
kalifikazioa edukitzeko dituen ezaugarrien arteko bateragarritasuna
aztertuko du. Horren arabera eta Udal Ordenantzarekin bat eginez, Udalak
emakida ematea ala ez erabakiko du.

