Kouvolan kaupunki
Maaseutupalvelut

Yksityistieavustushakemus
Saapumispäivä _____ . _____ 20 ____

.
Tien nimi ja sijaintikylä

Yksityistien nimi

Tiekunta

On perustettu, toimituspäivämäärä

Kylä

.

maamittauslaitoksen toimitus

.

kunnan tielautakunnan toimitus

tiekunnan perustamiskokous

Yksityistierekisteri
Digiroad

Vakuutan, että yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Anottava avustus

kunnossapitoavustus

Vakuutan, että yksityistietä koskevat rajoitukset on päivitetty tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad)
yksityistielain 50 §:n mukaisesti.

perusparannusavustus (vain kaupunki avustaa)
perusparannusavustus (ELY ja kaupunki avustavat)
Valtionavustuskelpoiset
tiet perusparannushankkeet/ELY-keskus
”tiedoksi kaupungille”
Tien toimielin
Tiekunnan
yhteyshenkilön
yhteystiedot ja
tiekunnan IBAN
tilinumero

Onko tiekunta hakenut perusparannushankkeelle valtion avustusta ELY-keskukselta
kyllä, avustuspäätös on tullut

kyllä, avustuspäätöstä ei ole vielä tullut

ei, mutta aikoo hakea

ei, eikä aio hakea

hoitokunta

toimitsijahenkilö

tieisännöitsijä

Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja –toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Tiekunnan IBAN tilinumero:

FI

Tiekunnan y-tunnus
tai yhteyshenkilön syntymäaika
Tietiedot

Tien kokonaispituus

km

Läpiajotie

Tien hyväksytty valtionavustusosuuden kokonaispituus
I
km
II
III
Tieosakkaat
ja vakituinen asutus
tien varrella
Tieyksikkömaksut

km

Osakkaiden lukumäärä
Kiinteistöjä

IV
kpl

kpl

kerätään vuosittain

kyllä

ei

km sekä pituus luokittain
km
km
€

Tieyksikön hinta v. 20
Tieyksiköitä yhteensä

kerätään, millä ajan jaksolla

ei kerätä

Muu huomioitava asia

Päiväys ja hakijan
allekirjoitus
nimenselvennyksin

Tiekunnan
yhteyshenkilön
tietojen luovutus

Kaupungin
asiakasviestintä

.

. 20

Kaupungin yksityistierekisteristä saa luovuttaa tiekunnan yhteyshenkilön tiedot (nimi-, osoite-,
puhelinnumero- ja sähköpostiosoite) sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä
muodossa tiedotus-, tutkimus- tms. hyväksyttäviin tarkoituksiin, ei kuitenkaan markkinointitarkoituksiin.
Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta yhteystietojani.
Sallin asiakasviestinnän sähköpostitse

Kiellän asiakasviestinnän sähköpostitse

Avustushakemus on oltava perillä maaseutupalveluilla hakuajan loppuun mennessä, lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Postitusosoite: Kouvolan kaupunki, Maaseutupalvelut/yksityistiet, Vartiotie 4, 45100 Kouvola.

Kouvolan kaupunki

Yksityistieavustushakemuksen
liitteet

Tarvittavat liitteet mukaan

Kaupungin yksityistieavustushakemuksen liitteet
Kunnossapitoavustushakemuksen liitteet:



tiekunnan viimeisen vuosikokouksen pöytäkirjajäljennös (ei neljää vuotta vanhempi)
kooste edellisen vuoden kirjanpidosta tai kopiot tuloslaskelmasta ja taseesta puheenjohtajan/toimitsijahenkilön
allekirjoituksella

Perusparannushankkeen liitteet:
Vain kaupungin avustama perusparannushanke:

suunnitelma eli selostus tehtävästä perusparannushankkeesta (mitä, miten ja missä tehdään)

kustannusarvio (vastikkeettoman työn osuus tulee näkyä, enintään 20 %)

karttaote, josta ilmenee hankkeen sijainti

tiekunnan kokouksen pöytäkirjajäljennös perusparannushankkeen päätöksestä
ELY:n ja kaupungin avustama perusparannushanke:

jos ELY:ltä on päätös, niin kopio siitä mukaan

ellei vielä ELY:n päätöstä, niin tieto kustannusarvion suuruudesta riittää

