Hakemus vastaanotettu ___________________

HAKEMUS OMAKOTITONTIN

□ OSTAMISEKSI

□ VUOKRAAMISEKSI

Sitovat hakemukset lähetetään osoitteella:
Mäntsälän kunta / maankäyttöpalvelut
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ
Kuoreen merkintä ”omakotitonttihakemus”
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

PUOLISON / AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

Suku- ja etunimet

Suku- ja etunimet

Nykyinen osoite

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin kotiin/ matkapuhelin

Puhelin kotiin/ matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Ammatti

Ammatti

Työnantaja ja työnantajan toimipaikka

Työnantaja ja työnantajan toimipaikka

Syntymäaika

Syntymäaika

Kauppakirja / vuokrasopimus tehdään

□ hakijan nimiin

Asumaan tulevien
henkilöiden lukumäärä
Ensisijaisesti haettava tontti
Kunta täyttää:

Rakennussuunnitelma

0 – 6 v.

7 – 15 v.

□ molempien nimiin
15 – 20 v.

yli 20 v.

Yhteensä

Perheenjäseniä
Muita

Kortteli / tontti:
Varaussija:

Valittu tontti:

Asuntoala

Osto:

Vuokraus:

m²

Suunniteltu rakentamisen
alkamisaika

Rakennushankkeen
rahoitussuunnitelma

Kustannusarvio yhteensä
Talouteen kuuluvien nettotulot
kuukaudessa
Omat varat (sis. nykyisen asunnon
myyntihinta – velkaosuus)
Lainanottotarve

Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

puh. (019) 264 5000
fax (019) 264 5212

palvelupiste@mantsala.fi
www.mantsala.fi

Tontti- ja asuntotarve

Tiedot nykyisestä asunnosta:

Miksi haluat tontin Mäntsälästä?

Merkitse oikea vaihtoehto
Onko hakija

□ ON □ EI

□ ostanut
□ vuokrannut kunnalta aikaisemmin rakennuspaikan?
vuosi
alue
__________ __________________

Rakentaako hakija omakotitalon

Tietojen luovutus

kortteli
___________

□ ITSELLEEN

tontti
__________

□ MYYNTIIN

□ Yhteystietomme saa luovuttaa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai
markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.)

□ Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani
Olen tutustunut kohteeseen ja tonttiesitteeseen, josta ilmenevät tonttien luovutuksen pääehdot. Olen
tutustunut alueen rakennustapaohjeisiin ja sitoudun noudattamaan niitä. Sitoudun myös käyttämään
työmaaliikenteeseen kunnan osoittamaa huoltotietä rakentamisen ajan.
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja suostun luottotietojen tarkastamiseen. Mikäli antamani tiedot
osoittautuvat osittainkin virheellisiksi tai harhauttaviksi, luovun korvauksetta ja hyvityksettä minulle
mahdollisesti annetun tontin varauksesta ja sopimukseen perustuvasta oikeudesta.
Tontin varaus vahvistuu varausmaksulla (1 000 euroa), joka hyvitetään kokonaan kiinteistökaupan tai –
vuokrauksen yhteydessä, sekä kaavoitusjohtajan tekemällä luovutuspäätöksellä, joka on voimassa
päätöksessä mainitun määräajan (myynti-/vuokrauspäätöksen voimassaoloaika). Tällä hakemuksella
hakija hyväksyy varausmaksun ja sitoutuu noudattamaan luovutuspäätöksessä mainittavia tarkempia
luovutusehtoja.
Mikäli hakija peruuttaa kirjallisesti hakemuksensa myynti- tai vuokrauspäätöksen voimassaoloaikana,
varausmaksusta palautetaan puolet takaisin hakijalle edellyttäen, että varausmaksu on maksettu
määräajassa.

Paikka ja päiväys
_____________________________________________________

_____________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

______________________________________________________
Puolison / avopuolison allekirjoitus

puh. (019) 264 5000
fax (019) 264 5212

palvelupiste@mantsala.fi
www.mantsala.fi

