Tulosta lomake

Tulosta lomake viereisestä painikkeesta ja toimita se allekirjoituksin rakennusvalvontaan.

TAMPEREEN KAUPUNKI
RAKENNUSVALVONTA

HAKEMUS RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEKSI
ENNEN LUVAN LAINVOIMAISUUTTA
Tyhjennä lomake

LUPA
Viranomainen täyttää

Tunnus

Jättäjä

Vastaanottaja/pvm

Viranomainen täyttää tämän rivin

1. SITOUMUS

Allekirjoittanut hakee oikeutta suorittaa rakennustöitä alla mainitulla rakennuspaikalla,
ennen kuin edellä mainittu lupa on saanut lainvoiman. Samalla allekirjoittanut sitoutuu
vastaamaan kaikesta kaupungille tai naapurille tästä rakennustoiminnasta aiheutuvasta
vahingosta ja kustannuksista, jotka luvan kumoaminen tai epääminen voi aiheuttaa.

2. RAKENNUSPAIKKA

Kaupunginosa

Kortteli/kylä/yleinen alue

Tontti/tila RN:o

Osoite

3. HAKIJA

Nimi ja ammatti

Tontin tai rakennuspaikan haltija
Lähiosoite

Ks. ohjeet kääntöpuolella
Puhelin virka-aikana

Postitoimipaikka

4. HAKEMUKSEN LAAJUUS
Tähän tulee merkitä, mitä
osaa lupahakemuksessa
esitetystä rakennuksesta
tai rakennuksista hakemus
koskee

5. HAKEMUKSEN
PERUSTELUT
Aloitusoikeus voidaan myöntää
perustellusta syystä (MRA 144 §)

6. VAKUUS

Yllä olevan sitoumuksen vakuudeksi asetetaan

Ks. ohjeet

Pankin antama takaus, josta on todistus liitteenä
Pankin nimi ja konttori

Takaustodistuksen numero

7. PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

Takauksen määrä (euroa)

Paikka ja aika
Hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitus

Hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitus tulostettuun lomakkeeseen.
Nimen selvennys

Osoite
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Puhelin
040 670 8741

OHJEET
HAKIJA
VAKUUDEN LAATU

Hakijana tulee olla rakennuspaikan haltija, eli sama kuin rakennus
toimenpidettä koskevassa lupahakemuksessakin.
Pankin antama takaus
takaus tulee olla annettu yllä mainitulle hakijalle
—
—
takaustodistus liitetään hakemukseen, ja tiedot siitä merkitään kohtaan 6
takauksen tulee olla voimassa kunnes rakennuslupa on saanut lainvoiman
—

VAKUUDEN KATTAVUUS

Yleensä vakuus kattaa vain alimman kellarin tai kerroksen.

VAKUUDEN JÄTTÖAIKA

Vakuus jätetään rakennusvalvonnan kirjaamoon esittelijän ilmoittamana ajankohtana.

VAKUUDEN TAKAISINSAAMINEN

Vakuus luovutetaan takaisin ainoastaan hakijalle tai hakijan tätä varten valtuuttamalle
asiamiehelle, jolta vaaditaan yksilöity valtakirja. Mikäli hakijana on yhtiö tai muu
yhteisö, eikä valtakirjaa ole esitetty, vakuus luovutetaan ainoastaan toiminimenkirjoittajalle, jonka tulee esittää tästä oikeudestaan asianmukainen selvitys.
Vakuuden luovuttaminen takaisin edellyttää, että rakennuslupapäätös on lainvoimainen.
Päätös tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua sen antamisesta, ellei päätöksestä
ole valitettu. Lainvoimaisuuden selvittää rakennusvalvonnan kirjaamo.

ERITYISESTI
HUOMATTAVAA

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta käsitellään aikaisintaan samanaikaisesti rakentamista koskevan lupahakemuksen kanssa.

Tulosta lomake

