LUPAHAKEMUS

Vesannon kunta
Rakennusvalvonta
Keskustie 5, 72300 Vesanto
puh. (017) 688 541

1. Hakija

Tiekunnan nimi

2. Hoitokunta

Tien kokonaispituus
km
Pysyviä asuntoja
kpl
Puheenjohtaja / Toimitsijamies

3. Kunnossapitomenot 1)
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AVUSTUSHAKEMUS YKSITYISTIEN
KUNNOSSAPITOON VUODELLE 20____
Vastaanottaja /
Päiväys

pvm.

Asutusta palveleva tiepituus
km
Tiekunnan tilinumero
Tiekunnan sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelin

Jäsen

Jäsen

Varajäsen

Varajäsen

Tilinpäätöksen mukaiset kunnossapitomenot
€
Osakastyö (enintään osamaksun verran
€
Lautan / jäätien kustannukset
€

Kunnossapitomenot yhteensä
5. Tulot

€

Valtion avustus kunnossapitoon
€
Valtion avustus lautan / jäätien kustannuksiin
€
Muu avustus
€

6. Ilmoitukset *
7.Postitus
8.Allekirjoitukset
2)

☐ Tiekunnan yhteystiedot ilmoitettu
☐ Yksityistie tiedot ilmoitettu Digiroad:n
Maanmittauslaitokselle. ____-____-______(pvm)
____-____-______(pvm)
☐ Päätöksen saa toimittaa sähköpostitse tiekunnan sähköpostiosoitteeseen.
Päivämäärä
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
____/ ____20___

* Ilmoitukset tehtävä Maanmittauslaitokselle ja Digiroad:n.(avustusehto)

9. Avustuslaskelma 3)

Tienpituus/km

omavastuu / km

Kp-menot/€/km

avustusosuus

Avustus

80%
70%
60%
50%
200€/km

€
€
€
€
€

Laskennallinen avustus yhteensä
10. suhteellinen
avustus 4-5)

määräraha

Avustukset

Lask.avustus

€
korjaus- %

Avustus

€
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AVUSTUSPÄÄTÖS (kunta täyttää)
11.
avustuspäätös

Päätöksen antopvm.
_______/______/20___

Vesannolla ______/______/20____

Avustus
Menokohta

Tili
kust.paikka
4741 5302

€
alv
0%

_____________________________________
Eero Talja, rakennustarkastaja

LISÄTIETOJA
Oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Vesannon kunnanhallituksen
ratkaistavaksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen
antopäivämäärästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Osoite: kunnanhallitus, Keskustie 5, 72300 VESANTO
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää
lähetin välityksellä tai postitse, jolloin ne on jätettävä postin kuljetettavaksi niin ajoissa,
että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Ohjeet
1)

Kunnossapitoavustusta haetaan jälkikäteen edellisvuoden menoihin.
Kunnossapitokustannukset esitetään tilinpäätöksen mukaisina. Osakastyön osalta
hyväksytään avustettavaksi menoksi se osa, joka vastaa enintään osakasmaksua.
Tiekunnan kirjanpitoon tulee liittää osakastyöstä asianmukaiset tositteet.

2) Avustushakemuksen allekirjoittaa tiekunnan puolesta kaksi hoitokunnan varsinaista
jäsentä tai toimitsijamies tai hänen varamiehensä (YTL 62 §)
3) Avustettavan tien pituutena käytetään asutusta palvelevan tien pituutta vähennettynä
omavastuuosuudella (100 m/pysyvä asunto).

© Vesannon kunta / Eero Talja

4) Jos tie sijaitsee useamman kunnan alueella, otetaan huomioon vain Vesannon kunnan
puolella sijaitseva tienosa.
5) Mikäli kunnan avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille täysimääräisenä, jaetaan
avustukset suhteellisina.
Lisätiedot

Rakenustarkastaja Eero Talja, puh. 0500 573 720
sähköposti: eero.talja@vesanto.fi

Käyntiosoite
Rakennustarkastaja
Sähköposti

Keskustie 5, 72300 Vesanto
0500 573 720
eero.talja@vesanto.fi

Y-tunnus 0173787-2
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi
www.vesanto.fi

