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Jugla tee Ll maaiiksuse
sihtotstarbe maaramine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 02.06 .2006 maarusega nr 133 kehtestatud maa
munitsipaalomandisse andmise korra § 83 loikele 1 algatab maa munitsipaalomandisse
andmise menetluse Maa-amet.
Lahtudes sellest ning vastuseks Maa-ameti 29.03.2021 kirjale 6-8/21/5399 (dok.registri
nr 2821/1-12.3) tegi Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
geodeesia ja maakorralduse osakond Maa-ametile 06.1 0.2021 kirjaga nr 1-12.3/2821-8
ettepaneku Jugla tee L1 (51101:001:1682) maaiiksuse maa munitsipaalomandisse andmise
Iabivaatamise voimalikkusest.
Konesoleva maaiiksuse koha-aadress on kantud Aadressiandmete susteemi (ADS) ning
katastriuksus on moodustatud 29.05 .2020. a masskande kaigus Maa-ameti peadirektori
04.12.2019. a korralduse nr 1-17/19/3147 alusel.
Nimetatud maauksus asub JUGLA-1 (registrikood 80015151) aiandusuhistu ringpiires, s.t
maa kuulub aiandusiihistu liikmete nhiskasutusse. Kuid, nimetatud maaiiksusel asub avaliku
Jugla tee lopuosa.
Samas on voimalik Jugla tee pikenduse rajamisel uhendada see
olemasoleva Narva-Joesuu linnateede vcrgustikuga.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on omavalitsusuksuse iilesanne
korraldada s.h ruumilist planeerimist, valla- voi linnasisest iihistransporti rung valla voi linna
teede ehitamist ja korrashoidu. Seetottu on omavalitsuste vahelise teedevorgu arendamiseks
otstarbekas Jugla tee L1 (51101 :001:1682) maauksus munitsipaliseerida.
Kuna Narva Linnavalitsusel on menetluses aiandusiihistu JUGLA-1 16.12.1997. a esitatud
uhistu liikmete iihiskasutuses oleva maa ostueesoigusega erastamise avaldus, siis saadeti
aiandusiihistule ettepanek esitada arvamus Jugla tee Ll maaiiksuse munitsipaliseerimise
kohta. Vastuseks teatas aiandusuhistu esimees 22.09.2021. a e-kirjaga, et Jugla tee Ll
(51101 :001: 1682) maauksuse munitsipaliseerimiseks vastuvaiteid ei ole.
Teisi taotlusi maa tagastamiseks voi erastamiseks Jugla tee Ll maauksuse osas ei ole esitatud.
Maareformi seaduse § 28 loike 3 kohaselt maa, mille munitsipaalomandisse andmist kohaliku
omavalitsuse uksus kaesolevas seaduses satestatud tahtajaks ei taotlenud, antakse
munitsipaalomandisse, kui maa ei kuulu kaesoleva seaduse alusel tagastamisele, erastamisele
voi riigi omandisse jatmisele.
Kuid maa munitsipaalomandisse andmise korra § 82 loike 2 punkti 7 kohaselt (joust.
01.01.2018) voib munitsipaalomandisse antava maa hulka kuuluda maa, mis ei ole riigile
vajalik voi mis on otstarbekas anda munitsipaalomandisse.
Jarelikult, kui see on pohjendatud ja huvitatud osapooltel vastuvaiteid pole, on maa
munitsipaalomandisse and.mine voimalik ja ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.
Lahtudes sellest ja vastuseks Narva Linnavalitsuse 06.10.2021 kirjale nr 1-12.3/2821-8 palub
Maa-amet 21.10.2021 saadetud e-kirjas (dok.registri nr 10250/1-12.3) esitada maa
munitsipaalomandisse andmise otsustamiseks maa munitsipaalomandisse andmise korra § 83
loike 2 kohaselt maa sihtotstarbe maaramise otsuse.

Maakatastriseaduse § 20 loike 7 kohaselt tuleb maareformi labiviimisel katastriuksusele
maarata ehitise kasutusotstarbest, tegelikust maakasutusest voi detailplaneeringust tulenev
sihtotstarve. Kuna antud maa-alal detailplaneering puudub, siis maaratakse Jugla tee Ll
maauksusele vastavalt tegelikule maakasutusele "transpordimaa" sihtotstarve, mis samuti
vastab Narva linna kehtivale uldplaneeringule.
2. Oiguslikud alused
Maa munitsipaalomandisse andmise korra § 83 loike 2 kohaselt maarab linna- VOl
vallavalitsus uhe kuu jooksul maai.iksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi ja edastab Maa-ametile
vastava otsuse ning teatab Maa-ametile maai.iksuse erastamiseks voi tagastamiseks tahtaegselt
esitatud avalduste puudumisest voi esitab andmed lahendamata taotluste kohta.
3.0tsus
Maarata Jugla tee L1 (51101 :001: 1682) maai.iksusele sihtotstarve - transpordimaa (007; L).
4. Rakendussatted
4.1 Korraldus joustub teatavakstegemisest;
4.2 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ametile ja
aiandusuhistule JUGLA-I (registrikood 80015151);
4.3 Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaite haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Katri Raik
Linnapea

