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Asia:

Viemärin runkolinja toiminta-alueen ulkopuolella Prunkilassa

Lisätiedot:

Prunkilan alueelle on rakennettu siirtoviemärin yhteydessä liittymistä varten linjat ja nyt tehdään parhaillaan viemäriin liittymisurakkaa Prunkilan
alueella. Suunnitelma-alueelle tehtiin liittymishalukkuuskysely 2019 ja sen
perusteella suunniteltiin myös toiminta-alueen ulkopuolelle muutama liittymä. Toiminta-alue hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 26.4.2021 § 23 ja
tuli lainvoimaiseksi 7.9.2021. Toiminta-alueen selostuksen mukaan kulut
toiminta-alueen rajan jälkeen kuuluvat liittyjälle.
Paineviemäriin on mahdollista liittyä myöhemmin, joten tämän mahdollistamiseksi myös Paimionjoen toiselta puolelta on vesilaitokselle hyödyllistä säilyttää omistuksessaan ns. runkolinjana osuus nyt suunnittelusta
linjasta. Varmistaakseen etteivät kyseisen linjan kustannukset ole liian
merkittävät suhteessa liittyjien määrään tekninen lautakunta totesi liittyjiä
tarvittavan vähintään kolme ennen kyseisen linjan toteutusta.

Päätös:

Päätän, että teknisen lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti toiminta-alueen ulkopuolelle toteutetaan vesilaitoksen runkolinjana Salontien ja Rekoistentien suuntaiset osat ja Salontien alitus (alituksen paikassa huomioidaan liittymismahdollisuus), mikäli kyseiseen runkolinjaan saadaan vähintään kolme liittyjää.

Liitteet:

Hinta-arviot nyt suunniteltujen yksittäisten liittyjien lisäkustannuksista

Tiedoksi:

Suunniteltujen liittymien kiinteistöjen omistajat
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimusaika
ja oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto ja sisältö vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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