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Saapunut

HAKEMUS HULEVESIMAKSUN VÄHENTÄMISEKSI

Tällä hakemuksella voitte hakea vähennystä hulevesimaksuunne.
Kiinteistön tiedot
Kunta

Kiinteistötunnus

Kiinteistön lähiosoite
Kiinteistön postinumero ja postitoimipaikka
Hakijan tiedot
Kiinteistön omistajan/haltijan nimi
Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Vähennyksen hakeminen
Haettava
vähennys

Peruste, jolla
vähennystä
haetaan

□

Haen vähennystä hulevesimaksuun toistaiseksi voimassa olevaksi tai
ajalle______________________________.

□ määräajaksi

□ Kiinteistö on rakentanut rakennusvalvonnan hyväksymän luvan mukaisesti huleveden
hallintamenetelmiä, joilla vähennetään, tasataan tai käsitellään kiinteistöltä syntyviä hulevesiä.

□ Kiinteistö on saanut kunnan viranomaisen myöntämän vapautuksen velvollisuudesta johtaa
kiinteistön hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään.
□ Kiinteistö on saanut luvan johtaa kaikki hulevetensä valtion järjestelmään.
□ Kiinteistöt, joiden alueelle kaupungin hulevesijärjestelmän oja tai putki purkaa hulevesiä,
johon ei ole tähän tarkoitettua rasitetta tai kaavavarausta olemassa ja jos hulevesien
johtaminen kyseisen kiinteistön kautta on välttämätöntä kaupungin hulevesijärjestelmän
toimivuudelle.

□ Joku muu. Selosta asia kohtaan lisätiedot hulevesien hallinnasta kiinteistöllä. (Selosta
kohtaan perustelut hulevesimaksun vähentämiselle)
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Perustelut
hulevesimaksun
vähentämiselle

Hakemuksen käsittelyssä edellytettäviä (pakollisia) liitteitä, valitse vähintään yksi:

□ Rakennusvalvonnan hyväksymä asemapiirros, jossa ilmenee kiinteistön hulevesijärjestelmä
□ Viranomaisen myöntämä vapautus liittymisestä kunnan hulevesijärjestelmään
□ Lupa johtaa hulevedet valtion järjestelmään
□ Todiste, esim. valokuva hulevesien aiheuttamasta haitasta tai vahingosta
□ Jokin muu liite, mikä_____________________________________________________
Voitte jättää tarvittaessa hakemuksenne lisäliitteiksi esimerkiksi asemapiirroksia, LVI-piirroksia, valokuvia tai
asiantuntijalausuntoja kiinteistöänne koskevista hulevesistä. Tarvittaessa pyydämme teiltä lisäselvityksiä asian
ratkaisemiseksi. Mikäli toimitatte liitteitänne myöhemmin, lisätkää niihin nimenne /kiinteistötunnuksenne, jotta
osaamme yhdistää ne oikeaan hakemukseen.
Päätöksen toimittaminen
Päätös ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt toimitetaan hakijalle (valitse toinen): □ sähköpostitse

□ kirjeitse

Paikka, aika ja allekirjoitus
______________________________

____________________________________________________

Paikka ja pvm

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen voi palauttaa viitteellä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekninen
suunnittelu/hulevesi, PL 1097, 70111 KUOPIO tai sähköpostitse hulevesi(at)kuopio.fi (viestin otsikkokenttään
HAKEMUS HULEVESIMAKSUN VÄHENTÄMISEKSI).
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