نموذج رقم ) :(١للبلدات التي يوجد فيھا مجلس بلدي

في----------------:

رقم التسجيل------------:

صاحب الطلب-----------------------:
----------------------- :
العنوان
رقم الھاتف ----------------------- :
رقم الفاكس ----------------------- :

جانب وزارة البيئة
الموضوع :طلب تصنيف موقع طبيعي في بلدة _______________
تحية وبعد؛
لما كان القانون رقم  ٦٩٠تاريخ  ٢٠٠٥/٠٨/٢٧المتعلق بتحديد مھام وزارة البيئة وتنظيمھا قد
اناط بالوزارة صالحية تحديد وتصنيف المواقع الطبيعية المالئمة للحماية،
ولما كان المجلس البلدي في بلدة _______ قد وافق بموجب قراره رقم ____ تاريخ --/--
) ----/المرفق ربطا ً نسخة مصدقة عنه(  ١على طلب تصنيف الموقع التالي كموقع طبيعي تحت
حماية وزارة البيئة:
٢
• العقار او العقارات رقم________ )كما ما ھو مبين في اإلفادة العقارية رقم ____
تاريخ ____ )المرفقة ربطا ً(،
• المنطقة العقارية________ :
• القضاء____________ :
• المحافظة____________ :
نطلب منكم الموافقة على درس امكانية تصنيف الموقع المذكور كموقع طبيعي موضوع تحت
حماية وزارة البيئة بموجب قرار صادر عن وزير البيئة،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
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الجھة المستدعية
االسم-------------:
التوقيع------------:
الوظيفة------------:

مرفق ربطا":
نموذج طلب تصنيف موقع طبيعي في بلدات يوجد فيھا مجلس بلدي
وزارة البيئة رياض الصلح ،مركز اللعازارية ،الطابق السابع  ،بلوك A-4 Old
ھاتف +(٩٦١) -١-٩٧٦٥٥٥ :مقسم  ٣٩٨أو ھاتف الرقم الرباعي - ١٧٨٩ :فاكس+(٩٦١) -١-٩٧٦٥٣٠ :
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.٣
.٤
.٥
.٦

قرار المجلس البلدي )إفادة بموافقة المجلس البلدي العائد لجميع البلديات المعنية ،على إعالن الموقع
المذكور كموقع طبيعي تحت حماية وزارة البيئة(
إفادة عقارية للموقع مع بيان مساحة
إفادة مالكي العقارات بالموافقة على تصنيف الموقع)في حال وجود أمالك خاصة ضمن نطاق الموقع(
خريطة طوبوغرافية للموقع مو ّقعة من المراجع الرسمية تظھر حدود العقارات المنوي اعالنھا موقعا ً
طبيعيا ً تحت حماية وزارة البيئة
وثيقة اظھار حدود موقعة من المراجع الرسمية
وثيقة باألسباب الموجبة التي تدعو العالن الموقع موقعا ً طبيعيا ً تحت حماية وزارة البيئة

نسخة تبلغ الى:
 -مصلحة المحافظة على الطبيعة /دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية
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