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Asia:

Sijoituslupa kesävesiyhtymän pumppukopille

Hakija:

Koivumäen kesävesiyhtymä

Hakijan yhteyshenkilö:

Petri Rantalainen

Kohde:

Kiinteistö 480-414-7-64, paikka merkitty kartalle
Kesävesiyhtymä pyytää lupaa edelleen sijoittaa pumppukoppi kunnan
omistamalle kiinteistölle. Kesävesiyhtymän putket sijaitsevat myös paikoittain kunnan omistamalla maalla.
Hakija hoitaa tarvittavat työt ja lupaa pumppukopin tehtävän siten, että se
on aika huomaamaton lähellä liikkuville. Vieressä sijaitsee Marttilan jokipolku, joten pumppukopin sulautuminen maastoon on eduksi.

Perustelut

Kesävesiyhtymän pumppukoppi on sijainnut paikalla jo kymmeniä vuosia
ja se ei ole aiheuttanut haittaa kunnalle.

Päätös:

Päätän antaa hakijalle luvan sijoittaa ja ylläpitää kesävesiyhtymän pumppukoppia ja siihen liittyviä muita rakenteita Marttilan kunnan omistamalla
maalla asemakaava-alueella kiinteistöllä 480-414-7-64.
Luvan saajan huolehtii rakennelman ja siihen liittyvien rakenteiden kunnossapidosta ja siisteydestä. Alueen maastoon tai puustoon ei saa tehdä
merkittäviä muutoksia.
Työn aikaiset järjestelyt luvan saajan on huolehdittava siten, ettei toiminnasta ole haittaa ja vaaraa alueen kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle.
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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.

Päätös nähtävillä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 4.8.2022

Tiedoksiantopäivä

4.8.2022

Tiedoksianto
asianosaiselle

Sähköinen tiedoksianto 4.8.2022

