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IIll  CCoonnssoorrzziioo  ddeellllaa  BBoonniiffiiccaa  BBuurraannaa,,  

VV II SS TT OO   
  iill  DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  1155  ddiicceemmbbrree  22000055  nn..  44443322//sstt;;  
  lleeddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  iinn  mmaatteerriiaa;;  
  llee  oorrddiinnaannzzee  ddeellllee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  llooccaallii;;  

RR II TT EE NN UU TT OO   
  cchhee  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iiddrraauulliiccaa,,  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee  ee  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  ssttrraaddaallee  ooccccoorrrree
ttuuttttii  ii  ccoorrppii  dd’’aaccqquuaa  ssuuppeerrffiicciiaallii  oo  ttoommbbiinnaattiiddii  ssccoolloo,,  ddii  ddrreennaaggggiiooee//oo  ddii  iirrrriiggaazziioonnee  aall  ffiinnee
aarreeee  cciirrccoossttaannttii,,  rriissttaaggnnii  ee  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  oossttaaccoolloo  aall  lliibbeerroo  ddeefflluussssoo  ddeellllee  aaccqquuee;;  

  ssaallvvii  ee  rriisseerrvvaattii  ii  ddiirriittttii  ddii  tteerrzzii;;  

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   
  cchhee  llaa  mmaannccaattaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddii  ffoossssii,,  ccaavvii  ee  ccoonnddoottttii  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  iill  ddrreennaaggggiioo  ddeell
ppuuòò  ccaauussaarree,,  iinn  ccooiinncciiddeennzzaa  ddii  ppeerriiooddii  ddii  iinntteennssaa  ppiioovvoossiittàà,,  aallllaaggaammeennttii  ddii  iimmmmoobbiillii,,  ccoonn  
ddii  ssttaaggnnaazziioonnee  ddii  aaccqquuee  ee  pprroolliiffeerraazziioonnee  ddii  iinnsseettttii  nnoocciivvii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ppuubbbblliiccaa;;  

  cchheeiill  mmaannccaattooeessppuurrggoo  ddeeii  ffoossssaattii  llaatteerraallii  aallllee  ssttrraaddee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ffrroonnttiissttii  ppuuòò  ccaauussaa
ssttrraaddaallee  dduurraannttee  ii  ppeerriiooddii  ddii  iinntteennssaa  ppiioovvoossiittàà,,  ccoonn  ggrraavvee  ppeerriiccoolloo  ppeerr  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ssttrraadd
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ii  pprroopprriieettaarrii,,  ggllii  aaffffiittttuuaarrii  ee  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  uunn  ddiirriittttoo  rreeaallee  ddii  ggooddiimmeennttoo  ssuuii  tteerrrreennii  ffrr
dd’’aaccqquuaa  ddii  ssccoolloo  ee//oo  ddii  iirrrriiggaazziioonnee  aa  pprroovvvveeddeerree  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  aattttii  aa  mmaanntteenneerree
ccoonnddiizziioonnii  ddii  ppeerrffeettttaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  eedd  eeffffiicciieennzzaa  iiddrraauulliiccaa..  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  eelleennccaannoo  ii  sseegguueennttii  llaavvoorrii::  

  ssppuurrggoo  ddeellllee  ccoonnddoottttee  ddii  cceemmeennttoo  ssoottttoo  ii  ppoonnttiicceellllii  ee  ddeeii  ffoossssii  ttoommbbiinnaattii  iinn  ccoorrrriissppoonnddee
pprriivvaattiieevviittaannddoo  rriissttaaggnnii,,  mmaalleeooddoorraannzzee  eedd  aallllaaggaammeennttii  ddeellllee  aarreeee  cciirrccoossttaannttii;;  

  mmaanntteenneerree  iinn  bbuuoonnoo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  llee  ssppoonnddee  ddeeii  ffoossssii  llaatteerraallii  aallllee  ssttrraaddee  iinn  
ddii  ffrraannaammeennttoo  ddeell  tteerrrreennoo;;  

  eessppuurrggoo  ee  ppuulliizziiaa  ddeeii  ccaannaallii  ddeerriivvaattoorrii,,  ddeeii  ffoossssii  ee  ddeellllee  ccuunneettttee  ffiinnoo  aa  rraaggggiiuunnggeerr
mmaannuuffaattttii  eessiisstteennttii  ppeerr  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccoorrrreettttee  qquuoottee  ddii  ddeefflluussssoo  ddeellllee  aaccqquuee;;  

  ddiisseerrbboo  mmeeccccaanniiccoo  ddeellllee  ssppoonnddee  ddeeii  ffoossssii,,  ccaavvii  ee  ccaannaallii  ddii  ssccoolloo  ee//oo  ddii  iirrrriiggaazziioonnee  pprriivv
ssttrraaddee  ccoommuunnaallii  ee  llee  aarreeee  ppuubbbblliicchhee,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  iill  lliibbeerroo  ee  ccoommpplleettoo  ddeefflluussssoo  
llaa  ccrreesscciittaa  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  oossttaaccoollii  llaa  vviissiibbiilliittàà  ee  ppeerrccoorrrriibbiilliittàà  ddeellllee  ssttrraaddee..  

  ppoottaattuurraa  ee  ttaagglliioo  ddeeii  rraammii,,  ddeellllee  ppiiaannttee  ee  ddeellllee  ssiieeppii  cchhee  ppoossssoonnoo  oossttaaccoollaarree  iill  ddeefflluussss
ddii  nnaattuurraa  pprriivvaattaa;;  

  llaasscciiaarree  lliibbeerraa,,  lluunnggoo  ii  ffoossssii,,ii  ccaavvii  ee  ii  ccaannaalliipprreeppoossttii  aallll’’aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  ddii  aaccqquuee  
uunnaa  ffaasscciiaa  ssuuffffiicciieennttee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  sseerrvviittùù  ddii  eessppuurrggoo  oo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzzii
mmaannuutteennzziioonnee;;  

  rriippaarraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  iiddrraauulliiccii  ddii  ddeerriivvaazziioonnee  iirrrriigguuaa  ee  ddii  ssccoolloo  ddeellllee  aaccqquuee;;  
  rriimmoozziioonnee  ee  ttrraassppoorrttoo  aa  rriiffiiuuttoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ddii  rriissuullttaa  ee//oo  ddii  eessppuurrggoo  tteenneennddoo  pprreesseennttee

ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  iinncceennddiioo  ee  ll’’uussoo  ddii  ddiisseerrbbaannttii  cchhiimmiiccii..  
  
LLee  ooppeerraazziioonnii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssoopprraaiinnddiiccaattee  ddeevvoonnoo  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  a
rriissppeettttaannddoo  llee  sseegguueennttii  ssccaaddeennzzee::  PPEERR  IILL  PPEERRIIOODDOO  PPRRIIMMAAVVEERRIILLEE  EENNTTRROO  IILL  3311MMAAGGGGIIOO  ((EESSCC
22000000  ––  SS..II..CC..  EE  ZZ..PP..SS..  CCHHEE  RRIISSPPOONNDDOONNOO  AA  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  NNOORRMMAATTIIVVEE))  EE  PPEERR  IILL  PPEERRIIOODDOO  AAUUTTUUNNNNAALL

QQuuaalloorraa  ddeettttii  llaavvoorrii  nnoonn  vveennggaannoo  eesseegguuiittii  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ssoopprraa  ffiissssaattoo,,  iill  CCoonnssoorrzziioo  ppoott
eesseegguuiirree  ii  llaavvoorrii  ssuuddddeettttii  ppoonneennddoo  llee  ssppeessee  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  iinnaaddeemmppiieennttii..  
MMooddeennaa,,11MMaarrzzoo  22001177  

IILL  PPRREE
((FFrraanncceess
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ee  mmaanntteenneerree  ppuulliittii  ggllii  aallvveeii  ddii  
ee  ddii  eevviittaarree  aallllaaggaammeennttii  ddeellllee  

llllee  aaccqquuee  ddaaii  tteerrrreennii  lliimmiittrrooffii,,  
  ccoonnsseegguueennttii  ddaannnnii,,  pprroobblleemmii  

aarree  ll’’aallllaaggaammeennttoo  ddeellllaa  sseeddee  
ddaallee;;  

rroonnttiissttii  ddii  ccaannaallii,,  ffoossssii  ee  ccoorrssii  
ee  ii  mmeeddeessiimmii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  iinn  

eennzzaa  ddii  ttuuttttii  ggllii  aacccceessssii  ccaarrrraaii  

  mmooddoo  ddaa  iimmppeeddiirree  ffeennoommeennii  

rree  llaa  qquuoottaa  ddeellllaa  ppllaatteeaa  ddeeii  

vvaattii  iinntteerrppooddeerraallii,,  aaddiiaacceennttii  llee  
  ddeellllee  aaccqquuee  eedd  iimmppeeddiirree  cchhee  

ssoo  iiddrraauulliiccoo  ddeeii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  

  ppuubbbblliicchhee,,  ssuu  eennttrraammbbii  ii  llaattii,,  
iioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  llaavvoorrii  ddii  

ee  cchhee  èè  vviieettaattaa  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  

aallmmeennoo  dduuee  vvoollttee  aallll’’aannnnoo,,  
CCLLUUSSEE  LLEE  AARREEEE  RREETTEE  NNAATTUURRAA  
LLEE  EENNTTRROO  IILL  3300  SSEETTTTEEMMBBRREE..  
ttrràà  pprroovvvveeddeerree  dd’’UUffffiicciioo  aa  ffaarr  
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