
Mikkelin kaupunki TIEAVUSTUSHAKEMUS 2018
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut
PL 33 (Kunnanmäki 7)
50101 MIKKELI

Tien nimi

Tiekunnan perustaminen

Y-tunnus

IBAN-tilinumero

Tiekunnan edustaja/Yhteyshenkilö

Toimi ja nimi   

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka  

Puh.nro virka-aikana

Sähköpostiosoite

Tiekunnan toimitsijamies/Hoitokunnan puheenjohtaja

Sama kuin yhteyshenkilö

Toimi ja nimi   

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka  

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Toimitsijamiehen varamies/Hoitokunnan jäsenet

Varamies / 1. Jäsen: 2. Jäsen:

Nimi  Nimi  

Postiosoite Postiosoite

Postinumero Postinumero

Postitoimipaikka Postitoimipaikka

Puhelinnumero Puhelinnumero

Tien pituus Kaupungin tierekisteri Tiekunnan näkemys

Avustettava pituus (jos tiedot eroavat kaupungin rekisteristä, selvitä lisätiedoissa)  km  km

Avustettavan pituuden erottelu luokittain I  km  km

II  km  km

III  km  km

Tieosakkaat, liikenne ja talous

Osakkaiden lukumäärä

Pysyvän asutuksen lukumäärä (taloutta) *)

Tieyksiköitä yhteensä

Onko tiellä linja-autoliikennettä (matka ja millä ajalla)

Tiemaksuja maksuunpantu viime vuonna

Kunnossapitomenot viime vuonna

Tiekunnan tilillä vuoden lopussa

Lisätietoja

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

HUOM! Väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa mahdollisesti myönnettävän kunnanavustuksen hylkäämiseen. 

*) Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä ja asukkaat ovat henkikirjoilla ao. kiinteistöön.
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