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ASIA

Palvelumaksut

PÄÄTÖS

Vahvistan 1.2.2007 alkaen noudatettavaksi Lapinlahden kunnassa
seuraavat palvelumaksut (euroa)
- pöytäkirjanote tai asiakirjajäljennös
-ensimmäseltä sivulta
3,00
- kultakin seuraavalta sivulta
1,00
- pyynnöstä annettava todistus
4,00
- kauppakirjan laatiminen, suppea (eism. tonttia koskeva)
90,00 (sis.
alv)
- kauppakirjan laatiminen, laaja
150,00 (sis
alv)
- jäljennös kunnan säännöstä tai suunnitelmasta, tai luettelosta
(sovelletaan kopiointiin tai ATK-tulostukseen)
- perusmaksu
3,00
- kultakin sivulta
0,10
Valokopiomaksut asiakkaille, A4/A3
- ensimmäinen kopio alkuperäisestä sivusta
- seuraavat kopiot samasta alkuperäisestä sivusta
- edelliseen hintaan lisättävät maksut:
- värillinen kopio
- värillinen kopio valokuvapaperille
- kalvoista

0,50
0,10
0,20
0,25
0,15

Henkilökunnalta tai yhdistykseltä, jolla on oma koodi, ei peritä
valokopiosta erillismaksua ensimmäisestä sivusta.
Hallintokuntien välisessä laskutuksessa käytetään erikseen määriteltyjä
todellisia kopiokustannuksia.
Fax-lähetyksestä peritään
- ensimmäiseltä sivulta
- seuraavilta sivuilta

1,00
0,30

Puhelimen käytöstä ulkopuoliselta perittävä maksu
- oman verkkoryhmän sisällä (n. < 5 min.)
- kaukopuhelu/matkapuhelimeen (n. < 5 min)

0,50
1,00

Asiakirjojen sidottamispalveluissa:
- sidontakampa (sis. kannet tarvittaessa)
- työ: alkavalta 30 minuutilta

1,50
7,00

Yritysluettelo
Koululaitoksen vaiheet-kirja, toim. Kalevi Liukkonen

10,00
6,00

Maanmittausyksikön aineistojen luovutuksesta (sis alv 22 %)
- numeeriset maastotietoaineistot (maastossa tarkist.
kartoitetut alueet, esim. suunnittelun pohjaksi), eur/p-alan ha 35,00
- vähintään 25 eur
Tulosteet maastotietokannasta tai karttaohjelmasta (sis alv 22 %)
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- sähköinen muoto (esim. pdf-formaatti)
- sähköinen muoto (esim. pdf-formaatti)
- paperitulosteet
- paperitulosteet
- muokkaamaton tuloste karttaohjelmasta
- muokkaamaton tuloste karttaohjelmasta

A4
A3
A4
A3
A4
A3

4,00
5,00
3,00
4,00
2,00
3,00

Luovutettaessa yritystoimintaa varten tietoja myönnetyistä rakennus- ym.
luvista (jos asianosainen on antanut siihen luvan)
- ATK:lla tuotettu lista myönnetyistä luvista 5 euroa/nimi.
Pyynnöstä tehtävä etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva päätös
- edellä olevaa maksua ei peritä, jos päätöksen kohteena olevan
kaupan osapuolena on kunta

50,00

Kunnanviraston kokoustilojen käytöstä kaupalliseen tai yritystoimintaan
toimintaan, peritään seuraava maksu, joka sisältää siivouksen
- valtuuston sali, alle 4 tuntia
20, 00
- valtuuston sali yli 4 tuntia - koko päivä
40,00
- muu kokoushuone tai tila, alle 4 tuntia
10,00
- muu kokoushuone tai tila, yli 4 tunti - koko päivä
20,00
Mikäli tässä taksassa määritelty maksu laskutetaan, lisätään laskuun 5 €
laskutuslisä.
Edellä mainittuja maksuja ei peritä:
- asianosaiselta, jolle päätös annetaan tiedoksi pöytäkirjanotteella
- oman kunnan viranomaisilta ja laitoksilta
- oman kunnan palveluksessa olevan henkilön pyytämästä
- nimikirjanotteesta
- työtodistuksesta tai
- palkkatodistuksesta tai
- asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta
johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
- oman kunnan luottamushenkilöltä asiakirjoista, joita hän toimessaan
pitää tarpeellisena
- asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaisille

ALLEKIRJOITUS

YHTEYSTIEDOT

Matti Sollo
Kunnansihteeri
017-272 0021

MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutosta tähän päätökseen saa hakea kirjallisella oikaisuvaatimuksella,
osoite Lapinlahden kunta, Kunnanhallitus , Asematie 4, 73100
Lapinlahti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista.

