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Poligonoa:   

Parajea:   

Parajea:   

Lursaila: 

  

Lursaila: 

 
Kokapena: 

Egin beharreko obren eta instalazioen tipologia eta deskribapena: 
(Adierazi egin beharreko lanak zein motatakoak diren –erantsiriko orria‐ eta deskribatu: eraikin‐eraikuntza, industriala, merkataritz
akoa, etab. Lokal, etxebizitza, eraikin eta abar baten egokitzapena, hedapena, eraberritzea, etab. 
 

 

LURZORU URBANIZAEZINEAN ERAIKITZEKO  ESKAERA 

Egungo Erabilera: 

Egungo eraikuntzak, beren neurriak  
 
eta erabilera 

 

 

Poligonoa:   Guztizko Azalera:   

 NANa/IFZ 
 Jauna/Andrea:    

Helbidea:   

Udalerria:   
PK:    Herrialdea:   

 
Sakelakoa: 

 

Bere izenean: 

Besteren ordezkari gisa: 

 

 

 
 

ESKATZAILEEN ETA LIZENTZIEN TITULARREN DATUAK 

 

E‐posta: 
 

 NANa/IFZ 
 

PK:    Herrialdea:   

Tel.: 
 

Sakelakoa: 
 

E‐posta: 
 

Erabileraren arduraduna: Zangozako Udala. Helburua: lizentzia emateko kudeaketa eta kontrola ahalbidetzea, tasak kobratzea. Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak, 
baita informazio gehigarrian azalduta dauden beste batzuk ere. Informazio gehigarria gure bulegoetan eta Udalaren webguneko pribatutasun-politikan eskura daiteke. Datuak babesteko  
ordezkariarekin harremanetan jarri nahi izanez gero, idatzi helbide honetara: dpd@sanguesa.es  

Tel.: 

Jauna/Andrea:    

Helbidea:   

Udalerria:   

ESKAERAREN XEDE DEN LURSAILAREN DATUAK 
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Kontu honetan helbideratuta:  
 
 

 
Udalak fasota duen kontuan helbideratuta 

Lizentzia eta EIOZ ordaintzeko modua eskuratuz garo:  

(sinadura)  

Zangozan,   

 
 

Aurrekontua (BEZ ik gabe):   
 

 
 

 
 

  Altuera:                 Eremua: 

Aurreikusitako 
erabilera:   

  

 

     

 

 

        

(e)(a)n.   
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