Luhangan kunta
Lupalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka

HAKEMUS
Kunnan tieavustus
Hakemus vastaanotettu: ________________

Tien nimi
Tiekunta

Tien hoito

□ on perustettu Perustamispvm:
□ tiedot on ilmoitettu yksityistierekisteriin
□ tiedot on ilmoitettu tie- ja katuverkon tietojärjestelmään
□ hoitokunnan toimesta □ toimitsijamiehen toimesta □ yhteiseen lukuun
□ tiejaon mukaan □ keskinäisen sopimuksen perusteella
□ sekä tiejaon mukaan, että yhteiseen lukuun

Tiekunnan
toimitsijamies /
hoitokunnan
jäsenet

Toimitsijamiehen
varamies /
hoitokunnan
varajäsenet

Tien pituus,
leveys ja luokka
Tieosakkaat

Pituus km
Osakkaiden
lukumäärä

Ajoradan leveys
Kunnossapitoluokka
m
Ympärivuoden Tieyksiköitä
Tieyksikön hinta
asuvia
yhteensä
v.____________

Muut tien
käyttäjät kuin
osakkaat

Muut avustukset
tai lainat

Onko tien parantamiseen tai tekemiseen haettu tai saatu avustusta tai
lainaa muualta kuin kunnalta?

□ Ei
□ On, mistä

Tulot kunnossapitoon edelliseltä
vuodelta (v. 2021)

Valtiolta

€

Kunnalta

*Tieyksikköjä maksuun pantu

Muut tulot

Tulot yhteensä

Kunnossapitomenot
edelliseltä vuodelta
(v. 2021)

Tieosakkaiden oman työn arvo
(sis. kohtaan *)
Yhteensä €
Kesä €

Talvi, josta auraus €

Lisätietoja
Tiekunnan / hakijan pankki ____________________________________
IBAN -tilinro________________________________________________
BIC -koodi__________________________________________________

Tiekunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen / hakijan
allekirjoitus ja
nimenselvennys
Osoite ja
puhelinnumero

________ /_________ 20____
__________________________________
__________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Liitteet (tarvittaessa)

□ talousarvio □ tilinpäätöstase □ kustannusarvio
□ tuloslaskelma □ tilitys aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä
□ _______________________________________________________

Kunnan avustus yksityisteiden ylläpitoon

Kunnossapitoavustusta haetaan kunnan lupalautakunnalta 31.3.2022 klo 15.00
mennessä. Hakemus tulee tehdä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien
asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä
koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
ovat ajantasaiset.

Hakemukseen liitettävät tiedot
Järjestäytyneiden teiden tulee toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset
hyväksytyistä tilinpäätöstiedoista. Mikäli tiekunta ei ole tehnyt kirjanpitoa, voidaan
selvityksenä kunnossapitokuluista hyväksyä oikeaksi todistetut jäljennökset laskuista
ja maksukuiteista.

Hakemukset tulee olla huolellisesti täytettyjä ja siitä tulee selvitä myös tiekunnan
edustaja, hänen osoitteensa, puhelinnumero sekä tilinumero mahdollisen tuen
maksatusta varten.

Jos tiekunta on saanut peruskorjausavustusta valtiolta, sitä ei tule sisällyttää tähän
hakemukseen. Samoin on peruskorjauskustannusten laita.

Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan tiekunnille uudelleen täytettäviksi!

Mikäli hakemus jätetään myöhästyneenä, sitä ei huomioida.

