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Lavretsovi tn Sc aadressil asuva
ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Narva linnas Lavretsovi tn 5c aadressil asub ehitis (garaaziboks), mis kuulub Narva linnale. Ehitis on
registreeritud ehitisregistris koodi 120851903 all (kasutamise otstarve - muu garaaz, kasutamise
otstarve kood 12439). Kuna ehitis on linna omandis, siis ehitise alune ja ehitise teenindamiseks
vaj aliku maa munitsipaliseeritakse.
Geodeesia ja maakorralduse osakond 14.02.2018.a koostas Lavretsovi tn 5c munitsipaalomandis se
taotletava maa piiride ettepanek, mis saadeti Maa-ametile kooskõlastamiseks. Maa-amet tähtaja
jooksul ei esitanud vastuväited maaüksuse piiride kulgemise ettepanekute. Seega Vabariigi Valitsuse
30. 06. 1998 määruse nr 144 punkti 9 j ärgi loetakse piiride kulgemise ettepanek kooskõlastatuks
saamise päevale järgnevast päevast arvates 15 päeva möödumisel.
Kooskõlastatud munitsipaalomandisse taotletava piiride ettepaneku alusel tuleb Lavretsovi tn 5c
aadressil asuvale ehitisele määrata teenindusmaa.
Lähtudes Maa-ameti 03.04.20 18.a e-kirjast tuleb munitsipaalomand isse taotletavale maale määrata
katastriüksuse sihtotstarve.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 kohaselt valla- või linnavalitsus
lahendab küsimusi, mis on käesoleva seaduse § 22 lõike 2 alusel delegeeritud valitsusele;
2.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 8 punkti 10
kohaselt Geodeesia ja maakorralduse osakonna üks põhiülesannetest on katastriüksuste
sihtotstarbe määramiseks või muutmiseks haldusaktide eelnõude ettevalmistamine ja edastamine
linnavalitsusele kinnitamiseks .
2.3 Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998.a määrusega nr 144 "Ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramise korra" punkti 12 kohaselt linna- või vallavalitsus määrab ehitise
teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piirid;
2.4 Vabariigi Valitsuse 23.10.2008.a. määruse nr 155 "Katastriüksuse sihtotstarvete Iiigid j a nende
määramise kord" § 1 Jõige 2 kohaselt §2 lõige 3 kohaselt ehitise alusele ja selle teenindamiseks
vajalikule maale määratakse kogu ulatuses ehitise kasutusotstarbest tulenev sihtotstarve.
3. OTSUS
3.1 Määrata vastavalt korraldusele Iisatud piiride ettepaneku le Lavretsovi tn 5c aadressil asuvale
ehitisele (kasutamise otstarve on muu garaaz - kood 12439) teenindami seks vajaliku maa piirid ja
suurus 49 m2, millest 30.3 m2 on ehitise alune maa.
3.2 Määrata Lavretsovi tn 5c maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa (OO 1; E);
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1 Korraldus jõu stub seadusega sätestatud korras.
4.2 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jook sul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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