KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD
1.1.2005

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
HÖRANDE AV GRANNE

Maisematyölupahakemus – Tillstånd för miljöåtgärder MRLaki 128 § MBLagen
1
Luvan
hakija

Nimi - Namn

Lähi- ja postiosoite - Adress

Puhelin virka-aikana – Telefon tjänstetid

Sökande
2
Rakennuspaikka

Kylä - By
Koko tila – Hela fastigheten

Byggnadsplats
3
Rakennushanke, toimenpide tai
maisemaa
muuttava työ

Tilan nimi /RN:o – Lägenhetens
namn/RN:r

Korttelin n:o/Tontin n:o – Kvarteri/Tomt

Määräala - Delområde

Pinta-ala - Areal

Hanke -Projekt _______________________________________________
Maisemaa muuttava työ; puunkaato
Åtgärd som ändrar landskap; fällning av träd
Maisemaa muuttava työ; maanrakennustyö (esim. kaivaminen, täyttäminen ja pienmuotoinen louhinta)
Åtgärd som ändrar landskap; schaktningsarbete (t.ex. grävning, uppfyllning och småskalig bergsbrytning)

Byggprojekt,
åtgärd eller
annan åtgärd
som ändrar
landskapsbilden

Maisemaa muuttava työ; muu toimenpide
Åtgärd som ändrar landskap; annan åtgärd
2

Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennettava kerrosala m
Byggnadens användningsändamål
2
2
Tilavuus m
Kokonaisala m
Kerrosluku
Våningar

Käytetty ja rakennettava kerrosala
2
yht m
Asuntoja kpl
Antal bostäder

Lyhyt selostus hankkeesta ja mahdollinen poikkeaminen säännöksistä
Kort utredning om projektet och eventuella undantag från regler…

Huomautus
Allekirjoittaneella ei ole huomauttamista edellä esitetyn hankkeen johdosta
Undertecknad har inget att påpeka angående det ovan presenterade projektet
Edellä esitetyn hankkeen johdosta huomautan seuravaa (tarvittaessa, jatka seuraavalla sivulla):
Angående det ovan presenterade projektet påpekas följande (vid behov, forsätt på följande sida):
.

Kuulemisen allekirjoittajan tulee tiedottaa asiasta kaikille muille mahdollisille kiinteistön omistajille.
Den person som undertecknat hörandet bör informera alla andra eventuella fastighetsägare om ärendet.
Olemme tutustuneet edellä selostettuun ____ / _____ 200____ päivättyyn hakemukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin.
Vi har tagit del av den ___ / ____ 200___ daterade ovannämnda ansökan och därtillhörande planer.
Paikka ja päivämäärät – Ort och tid

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä – Fastighetens namn, RN:r och by

Allekirjoitukset, nimen selvennys ja postiosoite sekä puhelinnumero – Underskrifter, namnförtydligande, adress och telefon

Kuuleminen/mahdolliset huomautukset tulee hakijan tai allekirjoittaneiden toimesta toimittaa 7 vrk:n kuluessa kuulemisen allekirjoittamisesta Kauniaisten kaupungin ympäristötoimeen, PL 52, 02701 Kauniainen, käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.
Hörandet/eventuella anmärkningar skall inom 7 dygn efter att blanketten har undertecknats på sökandes eller undertecknads bevåg skickas till Grankulla stads miljöväsende, PB 52, 02701 Grankulla, besöksadress Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

NAAPURIN HUOMAUTUS:

Allekirjoitus ja pvm/underskrift och datum

HAKIJAN TAI HÄNEN EDUSTAJANSA VASTINE EM. HUOMAUTUKSEEN:
Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus:

Allekirjoitus ja pvm/underskrift och datum

