
CCAAVVAALLLLOO  AADDRRIIAANNAA  

VViiaa  DDaannuubbiioo  BBlluu,,  4466  

7744002200  --  TTOORRRRIICCEELLLLAA  ((TTAA))  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  TTOORRRRIICCEELLLLAA  

  

  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  TTAARRAANNTTOO  

  

  

  

PPrrooppoossttaa  ddii  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  aall  PP..RR..GG..  vviiggeennttee    

ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  ccooppeerrttuurraa  iinn  lleeggnnoo  ppeerr  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

ppaarrcchheeggggiioo  ee  iimmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo  

  

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  88,,  ccoommmmaa11,,  ddeell  DDeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  77  sseetttteemmbbrree  22001100  ,,  nn..  116600  

RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  

ssuulllloo  ssppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee,,  

aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  3388,,  ccoommmmaa  33,,  ddeell  ddeeccrreettoo--lleeggggee  nn..  111122  ddeell  22000088,,  

ccoonnvveerrttiittoo,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  ddaallllaa  lleeggggee  nn..  113333  ddeell  22000088  

  

  

  

  

  

  

LLEETTTTEERRAA  DDII  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  
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LLaa  ssiigg..rraa  CCAAVVAALLLLOO  AAddrriiaannaa,,  nnaattaa  aa  TToorrrriicceellllaa  iill  2288  mmaaggggiioo  11997700,,  ee  rreessiiddeennttee  iinn  vviiaa  

DDaannuubbiioo  BBlluu  nn..  4466,,  CC..FF..  CCVVLL  DDRRNN  7700EE6688  LL229944JJ,,  pprroopprriieettaarriiaa  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii  ssiittii  iinn  

TTrruulllloo  ddii  MMaarree  --  ffrraazziioonnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  ((TTAA))  --  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  nneell  NN..CC..EE..UU..  aall  ffoogglliioo  ddii  

mmaappppaa  nn..  2222  ppaarrttiicceellllaa  nn..  884422,,  ee  nneell  NN..CC..TT..  aall  ffoogglliioo  ddii  mmaappppaa  nn..  2222  ppaarrttiicceellllee  22221199,,  

220055,,  22115533,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ""pprrooppoossttaa  ddii  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  aall  PP..RR..GG..  vviiggeennttee    ppeerr  

rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  ccooppeerrttuurraa  iinn  lleeggnnoo  ppeerr  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  ppaarrcchheeggggiioo  ee  iimmppiiaannttoo  

ssppoorrttiivvoo""  ((aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  88,,  ccoommmmaa11,,  ddeell  DDeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  

77  sseetttteemmbbrree  22001100  ,,  nn..  116600  RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  

ddiisscciipplliinnaa  ssuulllloo  ssppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  3388,,  

ccoommmmaa  33,,  ddeell  ddeeccrreettoo--lleeggggee  nn..  111122  ddeell  22000088,,  ccoonnvveerrttiittoo,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  ddaallllaa  

lleeggggee  nn..  113333  ddeell  22000088)),,  iinnvviiaa  aalllleeggaattaa  aallllaa  pprreesseennttee  qquuaannttoo  sseegguuee::  

  0000IIssttaannzzaa  ddii  PPDDCC,,  

  0011LLiibbeerraattoorriiaa  aadd  eesseegguuiirree  llee  ooppeerree,,  

  0022RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa--ddeessccrriittttiivvaa,,  

  0033RReellaazziioonnee  aannttiinncceennddiioo,,  

  0044DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa,,  

  RReellaazziioonnee  ggeeoollooggiiccaa,,  

  TTAAVV0011  --  OOrrttooffoottoo,,  ssttrraallcciioo  aaeerrooffoottooggrraammmmeettiiccoo,,  ssttrraallcciioo  ccaattaassttaallee  ee  

ppllaanniimmeettrriiaa,,  

  TTAAVV0022  --  QQuuaaddrroo  ssiinnoottttiiccoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii,,  

  TTAAVV0033  --  RRiilliieevvoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo,,  

  TTAAVV0044  --  AAttttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  iinn  lleeggnnoo,,  

  TTAAVV0055  --  IImmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

  TTAAVV0066  --  IImmppiiaannttoo  iiddrriiccoo--ffooggnnaarriioo  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

  TTAAVV0077  --  IImmppiiaannttoo  ggaass  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

  TTAAVV0088  --  DDeettttaaggllii  ee  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoossttrruuttttiivvii  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

  TTAAVV0099  --  RReennddeerr  ee  ffoottoo  iinnsseerriimmeennttoo  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

  TTAAVV1100  --  PPllaanniimmeettrriiaa  ee  sskkyylliinnee  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa,,  

TTAAVV1111  --  PPiiaannttee,,  pprroossppeettttii  ee  sseezziioonnii  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  

aannnneessssaa,,  
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  TTAAVV1122  --  PPiiaannttee,,  pprroossppeettttii  ee  sseezziioonnii  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  

aannnneessssaa,,  

  TTAAVV1133  --  IImmppiiaannttoo  iiddrriiccoo--ffooggnnaarriioo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  

aannnneessssaa,,  

  TTAAVV1144  --  RReennddeerr  ee  ffoottooiinnsseerriimmeennttoo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  

aannnneessssaa..  

  PPaaggaammeennttoo  ddiirriittttii  sseeggrreetteerriiaa  ccoonn  bboolllleettttiinnoo  ppoossttaallee  ""112233""  ddii  €€  220000,,  

  CCDD  mmaasstteerriizzzzaattoo  ccoonn  llee  ssuuddddeettttee  ttaavvoollee  iinnsseerriittee  ((aall  nneettttoo  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  

ggeeoollooggiiccaa  ee  ddeell  pprreeddeettttoo  bboolllleettttiinnoo))..  

  

IInn  ffeeddee..  

  

  

  

  

LLuuooggoo  ee  ddaattaa                IIll  PPrroopprriieettaarriioo  

………………………………………………………………          …………......……………………......……......……………………..    

  


