Avda.Marqués de Figueroa,s.n.
15560 San Sadurniño (A Coruña)
Teléf.981 490 027
Fax.981 490 474

SOLICITUDE DE SEGREGACIÓN DE FINCA RÚSTICA

Don/a
con DNI nº
teléfono

, maior de idade,
, con enderezo en
, mediante a presente solicitude.

EXPÓN

R.E.L.n_1575001. N.I.F.:P 1507700 A

Que é propietario/a do
lugar de
, na parroquia de
nº
do polígono
ou referencia catastral nº
acredita mediante fotocopia compulsada da escritura correspondente.

terreo/s rústico/s no
, co
, segundo se

En base a documentación achegada, consistente en:
Fotocopia compulsada da escritura de propiedade/adxudicación e fotocopia do recibo da contribución.
Xustificación da adecuación dos predios resultantes ás normas de planeamento vixentes no municipio con planimetría a escala conveniente indicando a leira obxecto de segregación e as resultantes . A documentación ten que ser
redactada por técnico/a competente na materia.
En atención ó exposto,
SOLICITO
Que, previos os trámites oportunos, e considerándose legalmente procedente, se autorice polo concello a segregación do
terreo do que se trata, nos térmos anteriormente indicados.
San Sadurniño,

de

Asdo.

ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO

de 20

DECLARACIÓN DA NECESIDADE DE RACIONALIZACIÓN DA
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA OU FORESTAL

Don/a
con DNI nº
teléfono

, maior de idade,
, con enderezo en
, mediante a presente solicitude.

DECLARO:

R.E.L.n_1575001. N.I.F.:P 1507700 A

Que mediante o escrito desta mesma data,presentado no rexistro de documentos do concello de San Sadurniño solicitei autorización para a segregación dun terreo rústico da miña propiedade, sito no lugar de
, parroquia de
, segundo se especifica detalladamente na documentación
complementaria tamén presentada.
Que a segregación que se pretende ten por obxecto a racionalización da explotación agropecuaria ou forestal existente no
citado terreo.
E para que así conste para os efectos oportunos, asino a presente declaración en San Sadurniño.

San Sadurniño,

de

de 20

Asdo.

ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO

Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle de que os seus datos persoais son obxecto de tratamento nun ficheiro cuxa finalidade é a xestión e administración da base de datos de solicitudes do Concello de San Sadurniño cuxo enderezo é Avda.Marqués de Figueroa s/n,15560 San Sadurniño,que
como responsable de dito ficheiro, comprométese, na utilización dos datos incluidos, a respectar a súa privacidade e a empregalos de acordo coa súa finalidade, ademais de garantir o
exercicio dos dereitos de acceso, rectificación e cancelación.

