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Hakijan tiedot

Nimi

Osoite

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asukaspysäköintiluvan
tiedot

Rekisteritunnus (max. 2 tunnusta/lupa)

Haen lupaa
6 kuukaudeksi
12 kuukaudeksi
Onko hakijalla tai hakijan kanssa samassa taloudessa asuvalla autopaikkaa taloyhtiön pihassa?
Kyllä
Ei

Asukaspysäköintiluvan
ehdot

Allekirjoitus

Luvan voi ostaa kerrallaan joko vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. (120 € / 12 kk ja 70 € / 6 kk)
Asukaspysäköintiluvan saa vain alueella asuva henkilö.
Luvan saajan on oltava auton omistaja tai haltija.
Yhteen lupaan voi merkitä kaksi rekisteritunnusta. Kyseiset ajoneuvot eivät voi olla pysäköitynä yhtä aikaa
asukaspysäköintiluvalla.
Asuntoa kohti myönnetään vain yksi lupa.
Uutta lupaa voi hakea aikaisintaan kaksi viikkoa ennen luvan umpeutumista.
Luvat myönnetään ensisijaisesti niille, joilla ei ole autopaikkaa taloyhtiön pihassa.
Asukaspysäköintiluvalla saa pysäköidä vain Brahenkadun varrella.
Lupa tulee asettaa auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on vaivatta kokonaan luettavissa ulkoapäin. Mikäli lupa ei ole
näkyvissä, tästä seuraa pysäköintivirhemaksu. Sitä ei peruta, vaikka luvan käy jälkeenpäin esittämässä
pysäköinninvalvojalle.
Luvan saanut on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista.
Luvan tarpeen päättyessä ennen kauden loppumista maksusta palautetaan täysien käyttämättömien kuukausien hinta.
(esim. muutto)
Mikäli lupaan tehdään kesken lupakauden muutoksia, on vanha lupa oltava aina mukana ja muutoksista peritään 10 euron
lisämaksu. (esim. rekisteritunnuksen muutos)
Olen tutustunut asukaspysäköinnin ehtoihin ja hyväksyn ne.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Henkilötietoja käytetään pysäköintilupahakemusten ja myönnettyjen lupien käsittelyyn. Tietosuojaseloste ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä
www.kajaani.fi/tietosuoja.
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Asukaspysäköinti
Kajaanissa on Brahenkadun varrella käytössä asukaspysäköintilupajärjestelmä.
Asukaspysäköintiluvan piiriin kuuluvat henkilöt voivat lunastaa pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään tunnuksen mukaisella
asukaspysäköintialueella pysäköintirajoituksesta huolimatta.
Lupa on ajoneuvokohtainen ja se annetaan vain henkilö- ja pakettiautoja varten.
Asukaspysäköintiluvan hinta on 120 euroa/vuosi ja 70 euroa/6 kk.

Luvan hakeminen
Lupa haetaan ensisijaisesti sähköisesti täyttämällä hakulomake Kajaanin kaupungin internet –sivuilla osoitteessa www.kajaani.fi -> Sähköinen
asiointi.
Paperisen hakemuksen voi noutaa ja palauttaa Kajaani Infoon Pohjolankatu 13.

Luvan maksaminen
Asukaspysäköintimaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan lunastushetkellä. Maksun suorittaminen ja luvan nouto tapahtuu Kajaani Infossa
Pohjolankatu 13.
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