NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .2014 . a nr 794- 1<

Plaanimaterjali alu sel munitsipaalomand isse
an tava maa piiride j a pindala kinnitamine,
Rahu tänav J4

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

19.06.2014. a võttis Ida-Viru maavanem va stu korr alduse nr 8-8/20 14/49 2 Rahu tän av J4
maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse andmi se kohta. Antud korralduse punkti 2
koh aselt loetakse omandiõigus Nar va linnale ülel äinuks maaüksuse riigi maakat astris
registreerimi sest arvates.
Vabariigi Valitsuse 29 aprilli 1997.a. määrusega nr 88 kinnitatud plaani- või kaardimaterj ali
alusel katastriüksuse moodustami se korra ja Ida-Viru ma avanema 19.06 .2014 korralduse
nr 8-8/2014/492 alu sel moodustatakse katastriüksu s Narva linn, Rahu tän av .14.
Kun a katastriüksus moodustatakse plaanimaterj ali alu sel, siis tul eks kinnitada moodustatava
Rahu tänav J4 katastriüksu se andmed.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Vabariigi Valitsuse 2 j uuni 2006 määruse nr 133 " Maa munitsipaalomandi sse an dmise kord"
§9 lõik e 1 kohaselt registreeritakse munitsip aalomandi sse antud ma a riigi maak atastris maa
munitsipaalomandi sse andmise otsuse alusel, s.o Ida-Viru maavanema 19.06. 2014
korralduse nr 8-8 /2014/492 alusel.
2.2 Va bariigi Valitsu se 29.04. 1997.a määrusega nr 88 kinnitatud plaani- võ i kaardimaterjali
alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 16 kohaselt kinnitatakse plaani- võ i
kaardimaterjalil määratud piirid kohaliku omavalitsuse otsusega , kus fiks eeritakse
katastriüks use number , aadress, katastriüksuse sihtotstarve, pindala , maksustami shind , isik
kelle omandisse katastriüksus läh eb ning ka tas triüks use moodustamise õiguslik alus viitega
maareformi seaduse vastavale sättel e.
2.3 Narva Linnav olikogu 17.04 .20 14.a otsuse nr 6 1 "Rahu tänav J4 maaü ksu se
munitsip aalomandisse taotlemine j a katast riüksuse sihtotstarbe määramine" punkt i 4.2
kohaselt moodustab Linnavalitsus katastriüksus j a kinnitab moodustatava katastriüksuse
piirid nin g esitab katastritoimik regist reerimi seks Ma a-ameti Ida-Viru ka tastribüroosse.
2.4 Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõik ele 1 antakse tasuta munitsipaaloman disse sa ma
seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike I punkti I alusel ant akse
munitsip aalomandi sse munitsipaalomandis olevate hoonete j a raj atiste alune nin g neid
teenindav maa.
2.5 Juhindudes Maakatastri seaduse § 20 lõi get est 5 j a 55, Vabariigi Valitsuse 23.10 .2008
määrusest nr 155 .Katastriü ksuse sihtotstarve te liigid ja nende määram ise kord" , Vabariigi
Valitsuse 22 .05 .200 l.a määrusest nr 179 " Maa maksustami shinna ar vut ami se kord " ja
keskkonnaministri 30.11. 2001.a määrusest nr 50 " Maa korralise hindami se tulemuste
kehtestamine".
3. OTSUS
Kinnitada Rahu tänav J4 plaanimaterjali alusel moodustatava kat astriüksuse piirid ning
järgmi sed andmed :

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

katastriüksuse number: 131, katastrikaardi number: 65.932;
katastriüksuse sihtotstarve: transpordimaa (007; L);
katastriüksuse pindala: 1239 m 2, sellest ehiti se alun e maa: 720 m 2;
kata striüksuse maksustami shind: 480 (Neli sada kaheksakümmend) eurot;
maa omanik: Narva linn.

4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Korraldus j õustub teatavakstegemi sest.
4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linn avalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses säte statud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaami se päevast või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõh vi kohtumajale halduskohtumenetluse seadu stikus
sätestatud korras 30 päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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