NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07.2014. a nr 792-k

Plaanimaterjali alusel munitsipaalornandisse
antava maa piiride ja pindala kinnitamine,
Tallinna maantee Jt

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
19.06.2014.a võttis Ida-Viru maavanem vastu korralduse nr 8-8 /2014/494 Tallinna maantee JJ
maaüksu se Narva linna munitsipaalomandi sse andmise kohta. Antud korralduse punkti 2
kohaselt loetakse omandiõigus Narva linnale ülel äinuks maaüksuse riigi maakatast ris
regi streerimisest arvates.
Vabariigi Valitsuse 29 aprilli 1997.a. määru sega nr 88 kinnitatud plaani- või kaardirnaterjali
alu sel katastriüksuse moodustamise korraja Ida-Viru maavanema 19.06.2014 korralduse
nr 8-8 /2014/494 alusel moodustatakse katastriüksu s Narva linn, Tallinna maantee Jl.
Kuna katastriüksus moodustatakse pl aanimaterjali aluse l, siis tuleks kinnitada moodustatava
Tallinna maantee JJ katastriüksuse andmed.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Vabariigi Valitsuse 2 juuni 2006 määruse nr 133 " Maa munitsipaalomandisse andmise kord"
§9 lõike 1 kohaselt registreeritakse munitsipaalomandi sse antud maa riigi maakatastris maa
munitsipaalomandisse andmise otsuse aluse l, s.o Ida-Viru maavanema 19.06.2014
korralduse nr 8-8/2014/494 alusel.
2.2 Vabariigi Valitsuse 29.04.1997.a määrusega nr 88 kinnitatud plaani- või kaardimaterjali
alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 16 kohaselt kinnitatakse plaani- või
kaardirnaterjalil määratud piirid kohaliku omavalitsu se ot su sega, kus fikseeritakse
katastriüksuse number, aadress, katastriüksu se sihtotstarve , pindala, maksustamishind , isik
kelle omandi sse katastriüksus läheb ning katastriüksu se moodustamise õi guslik alus viitega
maareformi seaduse vastavale sättele.
2.3 Narva Linnavolikogu 17.04 .2014 .a ot suse nr 57 " Ta llinn a maantee JJ maaüksuse
munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksu se sihtots tarbe määramine" punkti 4 .2
kohaselt moodustab Linnavalitsu s kat astriüksu s ja kinnitab moodustatava katastri üksuse
piirid ning esitab katastritoimik registreerimi seks Maa-ameti Ida-Viru katastribüroosse .
2.4 Va stavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandi sse sama
seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike I punkti I alusel antakse
munitsipaalomandisse munitsipaalomandi s olevate hoonete ja rajatiste alune ning neid
teenindav maa.
2.5 Juhindudes Maakatastriseaduse § 20 lõi getest 5 ja 55, Vabariigi Valitsuse 23.10 .2008
määrusest nr 155 .Kacasrriüksuse sihtotstarv ete liigid ja nende määramise kord", Vabariigi
Valitsuse 22.05.2001.a määrusest nr 179 " Maa maksustamishinna arvutamise kord" ja
keskkonnaministri 30.11.2001.a määrusest nr 50 "Maa korralise hindamise tulemuste
kehtestam ine".
3. OTSUS
Kinnitada Tallinna maantee JJ plaanimaterjali alusel moodu statava katastriüksuse piirid nin g
järgmi sed andmed:
3.1 katastriüksuse number: 196, katastrikaardi number : 65 .834;
3.2 katastriüksuse sihtotstarve. transpordimaa (007 ; L);

3.3 katastriüksuse pindala: 1160 m 2, sellest ehitise alune maa: 664 m 2 ;
3.4 katastriüksuse maksustamishind: 520 (Viissada kakskümmend) eurot;
3.5 ma a omanik : Narva linn.

4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päevajooksul arvates korraldusest teadasaami se päev ast või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadust ikus
sätestatud korras 30 päevajoo ' sul arvates korralduse teat avakstegemisest.
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