NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

03.04.2013.a nr 296-k

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Kuna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste hinnakirja
kinnitamisest (kehtestatud Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määrusega nr 70) on möödunud rohkem
kui viis aastat, siis tekkinud vajadus uue hinnakirja kehtestamise järele.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 kohaselt kehtestab linnavalitsus oma
korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures
haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut.
2.2. Haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 kohaselt rnenetlustoimingute sooritamise eest võib
haldusorgan tasu võtta üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja suuruses.
2.3. Maakatastriseaduse §20 lõike 51 kohaselt .... Piiriprotokolli koostamise tasu kehtestab kohalik
omavalitsus ....
3. OTSUS
Kehtestada Arhitetuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja.

3.1. Mustvalge koopia või väljatrükk
3.1.1. A4 - formaadis valguskoopia tegemine - 0,20 eurot/leht
3.1.2. A3 - formaadis valguskoopia tegemine - 0,40 eurotileht
3.2. Värviline väljatrükk
3.2.1. A4-fonnaat - 2 eurot/leht
3.2.2. A3-formaat - 4 eurotileht
3.2.3. suurem, kui A3-formaat - 0,5 eurot/dm
3.3. Skaneerirnine (A4, A3 formaat)ja faili väljastamine - 2 eurotileht
3.4. Linna geodeetiliste mõõdistustööde infosüsteemi andmete väljastamine paberil:
3.4.1. A4 või A3-fonnaat - 4 eurot/dm
3.4.2. suurem, kui A3-fonnaat - 8 eurot/drrr
3.5. Linna
3.5.1. Fail
3.5.2. Osa
3.5.3. Fail
3.5.4. Osa

geodeetiliste mõõdistustööde infosüsteemi andmete väljastamine dwg-failina:
MI:500-40 eurot/ha
fai list M 1:500 - 60 eurot/ha
MI :2000 - 20 eurot/ha
failist MI :2000 - 30 euret/ha

3.6. Piiriprotokoll i koostamine - 50 eurot + 5 eure/piiripunkt + 5 eure/piirinaaber
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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