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Kouvola

Yhdyskuntatekniset palvelut

Valtakatu 33

45700 KUUSAKOSKI
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AJ ONE UVOJ E N VA RASTO SIIRTOPAA TOKSIÄ  V .  2019

BESLUT OM UPPLAGSFLYTTNING AV FORDON åR. 2 0 1 9

VEHICL E STOR AGE TRANSFE R DEC IS IONS  2019

Rekister i[unnus

Registertecken

Reg. no

Merkk i  ja malli

Mär ke och mot le ll

Make and model .

Laji  -  Sor t -  Vehic le

c ategory

Vär i Färg Colour Si ir r on sy y ja -paikka

Fly ttning sgrund oc h -plats

Grounds f or transfer and

Siirt opäätöksen no

Fly t tnin gsp roto koll ets nr

Decision no.

Kuulutuspäivä

Kungör elsedatum

Dale of 9iving not ice

-loc ati on

TNF-488 Peugeot Henkilöauto tumma vihreä Hylätty ajoneuvo
Jukolantie 4 45200

Kouvola

2523 4.10.2019

VGR-709 Nissan PRIMERA 1.6 Henkilöauto Vihreä/Tumma .Hylät ty ajoneuvo 2545 .12.11.2019

Elotie 8-10 45610

Koria

CKH-554 Audi A4 AVANT 1.9TDI Henkilöauto Punainen Hylätty ajoneuvo 2546 12.11.2019

Elotie 8-10 45610

Kori a

Kilvetön BMW Henkilöauto Vihreä Hylätty ajoneuvo
Hall i tuskatu 11

45100 Kouvola

2556 19.11.2019

M]N-556 Mitsubishi LANCER 1.5 GLX Henkilöauto Harmaa/Vaalea Hylätty ajoneuvo
Vuori laaksontie 4-8

2551 19.11.2019

45700 Kouvola

LIN-207 Citroen XSARA BREAK 1.6I Henkilöauto Sininen kirjava Hylätty ajoneuvo

maalattu Tanttarin vt .6 45100

Kouvola

.2559 25.11.2019

AZG-959 Fiat DUCATO 10-

230ANMFB-VAN/320

Henkilöauto Sininen Hylätty ajoneuvo

Vuorikatu 1 45100

Kouvola

2552 26.11.2019

Kouvola on si irtänyt ajoneuvot vastaanottopisteeseen; Kuljetus Tuuri Oy Kullasvaarantie 2 45200 KOUVOLA,

Jos varastoalueelle si irrettyä ajoneuvoa ei lunasteta ja noudeta yhden (1) kuukauden kuluessa si irtopäätösi lmoituksesta tai
kuuluttamisesta taikka jos omistajan on muuten katsottu luopuneen oikeudestaan ajoneuvoon, si irtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen saantitodistuksesta i lmenevänä päivänä tai kun asianomainen on kuitannut päätöksen
vastaanotetuksi taikka jos  omistaja on tuntematon tai tavoittamattomissa, sei tsemän päivän kuluttua si i tä, kun tämä kuulutus on

asetettu i lmoitustaulul le.

Ajoneuvojen si irroista vastaa , Yhdyskuntetekniset palvelut

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut / jätehuoltopäällikkö

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai

etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulutta kirjeen

lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä

kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä

päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta o'_kaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
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arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 32, 45701 Kuusankoski

Käynti osoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Puhelinnumero: 02061 54751 tai 02061 55272

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisessa muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

mi.110 perusteella oikaisua vaaditaan,

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos

oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystie1 na pyydetään ilmoittamaan myös

sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää tekniikka- ja ympristöpalvelujen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 32, 45701 Kouvola

Käyntiosoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Puhelinnumero: 02061 55272 tai 02061 54751

Korjaamon aukioloaika: ma - pe klo 9 - 15
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