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NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

20.09.2017

ill'

891-k

Narvas aadressil Paevalille tn 2 asuva puurkaevu
ja seda tcenindavate ehitiste kasutusse and mine

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Narva Linnavolikogu 20.04.20 17 otsusega ill 24 otsustati noustuda hoonestusoiguse seadmise
lepingu solrnimisega Narva linna (edaspidi ka hoonestaja) kasuks aiandusuhistu GVOZDIKA
(registrikood
80015659) omandis oleva le kinnistule aadress il Paevalille tn 2, Narva
(katastritunnus 5 1107:006:0 173, maa sihtotstarve - tootm ismaa 100%, pindala 1 081 m2 ,
registriosa ill 3959209) ning solrnida vastav asjaoigusleping.
Narva Jinna ja aiandusuhistu GVOZDIKA vahel solmiti 09.06.20J 7 hoonestusoi guse seadmise
leping, ostueesoigu se seadmise leping ja asja5igusleping (edaspidi ka leping). Hoonestusoi guse
seadmise eesmargiks on lepin gu punkti 4.2 kohaselt kinnistule puurkaevu ehitamine selle kaudu
pohjaveekihist (Karnbrium i-Vendi Voronka pohja veekogum ) pohjavee votrniseks.
Riigihanke viitenumbri ga 182508 tulemus el solm iti Narva Linnava litsuse Linnamaj andusameti
ja Osauhingu Viru Geoloogia vahel projekteerimi se ja ehituse toovotuleping aadressil Paevalille
tn 2, Na rva, puu rkaevu ja seda teenind atavate ehitiste projekteerirniseks j a ehitamiseks.
Toovotulepingu kohaselt on valmis ehitustoo uleandrn ise tahtaeg 28. september 2017.
Vastavuses Narva Linnavo likogu 20.04.20 17 otsusega nr 24 tuleb parast ehitamist puurkaev
aadressil Paeval ille tn 2, Narva, ja seda teenindavad ehitised anda sarna otsuse punktis 3.1 .
loetletud aiandu suhistutele (loetelu ei ole ammendav) jo ogiveega varustarnise tagamise
ees margil.

2.0IG USLIK UD AL USED

2.1 .

2.2.

2.3.
2.4.

Narva Linnavoliko gu 17.03.2005. a maaruse or 14 "Linn avara kasutusse andrnise kord"
(edaspidi ka Kord) § 5 19 I P 2 kohaselt votab linnavalitsus otsuse linnavara kasutusse
andm ise kohta kinnisa sjade kasutusse andmisel vastu kasutu sse andrnisel tahtaja ga I
(uks) aasta voi kauemaks, kuid mitte kauernaks kui 25 (kakskumrnend viis) aastat.
Korra § 7 lg 2 p 3 kohaselt voib linnavalitsuse korraJdusega linnavara kasutusse anda
tasuta voi "Uuri tasu arvestuse metoodi1isele juh endiga" ette nahtu st madalama tasu eest
tahtajaga kuni 5 aastat v6i tahtaj atult jargnevatele isikutel e: mittetulundusUhingute1e.
Korra § 46 19 4 alusel voib anda linnavara kasutusse avaliku enarnpakkurniseta voi
eellab iraakim istega pakkurniseta Korra §-des 7 19 2 nirnet atud subjektid ele.
Korra § 47 sates tab. et linnavara enarnpakkurniseta kasutuss e andrnise otsustus voetakse
vastu Kon a § 5 (antud juhul eespool toodud § 5 19 I P 2) alusel.
Korra § 49 kohaselt solmib linna nimel kasutuslepingu kohali ku omava litsuse asutus,
kelle bilanssi nimetatud linnavara kuulub. (Antud juhul solmib Narva linna nimel tasuta
kasutarnise lepingu Narva Linnavalitsuse Linnarnajandusamet , kes on kinnistu bilansiline
valdaja).

3.0TSUS
3.1.
Anda parast vastava kasutusloa andmise korraldu se vastuvotrnist aiandusuhistule
GVOZDIKA (registrikood 800 15659), aiandusi.ihistule KIIRE LAINE (rg-kood
80050395), aiandusiihistu IKRINKA (rg-kood 80029041), aiandu suhistule LANDOS (rg
kood 80008866), aiandus uhistule VICT ORIA AIAMA AD (rg-kood 80045672),
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3.2.
3.3.

3.4.

aiandu suhi stul e NARV A ZASMllNl AIAD (rg-kood 80054814), aiandu suh istule
MEDIT AL (rg-kood 80045138), aiandusuhistule TE rNE NO ORUS (rg-kood 8002 1507),
aiandusuhi stule VOLNA NARVA (rg-k ood 8009605 0), aiandusuh istule AN1L (rg-kood
80076483), aiandusuhi stule JANTAR (rg-kood 80029650), aiandusuhistule GAMM A
(rg-kood 80045695) edaspidi kasutajad , avalikku enampakkum ist korral damata tasuta
tahtajatult uhisesse kasutu sse Narvas aad ressil Paevalill e tn 2 asuv kinnistu koos
kinnistule ehitatud puurkaevu ja seda teenin davate rajati stega (katastritunnus
511 07:006 :0173 , maa siht otstarve - tootmismaa 100%) jargmi stel tingimu stel:
3.1. J. Kasutajad kannavad tlhiselt solrnitava kinnistu tasuta kasutami se lep ingu ese me ja
sellega piirneva maa-al a majandamis eks, korrashoiu ks ja sailitarni seks vajalikud kulud,
sealhulgas puurkaevu ja seda teenind atavate rajatiste koik tehn ilise hool duse. valve- j a
remondikulud ning jaatrneveo ku lud otselepin gute alusel;
3.1 .2. Kasutajad kohustuvad kasutarna lepin gu eset otstarbe kohase lt. heaperemeh elikult
vastavalt (so lrnitava) kinnistu tasuta kasutami se lepin gu tingimu stele, s.o jo ogiveega
varu stami seks.
Narva Linn avalitsuse Linnamaja ndusa metil solmida korralduse p-s 3.1 nimetatud
kasutajatega kinnistu tasuta kasutarnise \eping.
Maarata, et pun ktis 3.1 . toodud kasutaja te loetelu ei ole ammendav ning Narv a
Linnavalitsuse k irj aliku s ve rmis antud pohjendatud nousolekul voib kasutajaks (otsuse
punktis 3.2. solrn itava lepingu osaliseks) olla ka muu korr alduse punk.tis 3.1. nimetamat a
isik, kes vastab Na rva Linnavoliko gu 17.03.2005. a maaruse Dr 14 " Linnava ra kasutusse
andmi se kord" § 7 Ig-s 2 satestatud eeldustele.
Maarata , et uhe v5i mane korralduse punktides 3.1. ja 3.3 . loetletud isiku poolt kirmistu
tasuta kasutam ise lepin gu so lmirnata jatrni se, lepin gust taganemi se voi lepin gu
ulesutlerni se korral, lugeda leping solmitavaks ja kehtivaks Narva Linnaval itsuse
Linnamajand usameti j a muude korraldu sc punktides 3.1. ja 3.3. nimetatud isikute vahel.

RAKENDUSSATTED
4.1 .
KorraJdus j oustub seadusega satestatud korras,
4.2.
Narva Linnavalitsuse Linnamaj andus ametil teha korraldus tea tavaks menetlusosalistele.
4.3.
Korraldust voib vaidlustad a, esitades kaebuse Ta rtu Haldu skohtu Joh vi kohtumaj ale 30
paeva jooksu I arvates Narva Linnavalitsuse poo It korraldu se teatavakstegernist .

Ants Liimets
Linnase kretar

