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Kasutuslubade valjastamine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KXIK
Uibivaatamiseks laekusid omanikelt Narva linna territooriumil kasutuslubade valjastamise
taotlused koos oigesti vormistatud ehitamise tehniliste dokumentidega, seadusega ettenahtud
korras kooskolastatud projektidega ja riigiloivu maksekorraldustega.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 16ige 1 punkt 2 valla- voi linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu klisimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega voi
valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
2.2 Narva linna ehitusmaarus §27 loige 3 ehitise kasutusloa valjastamise voi valjastamisest
keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus.
2.3 Ehitusseaduse § 33 16ike 2 kohaselt kasutusloa saamiseks tuleb: esitada kasutusloa
taotlus; esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud; esitada lisaks
ehitusprojektile ehitamise tehniliste dokumentide originaalid voi dokumendi valjastaja
voi ehitustoote tamija toote nouetele vastavuse toendamise seaduse tahenduses voi ehitise
omaniku voi kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on
ehitamise tehniliste dokumentide sailitamise kohustus; esitada oigusaktis satestatud
juhtudel dokument, mis tOendab ehitise kasutusele votmisele eelneva ehitise, selle osa voi
ehitise tehnoslisteemi tehnilise kontrolli teostamist; esitada oigusaktis satestatud juhtudel
kirjalik nousolek ehitise voi selle osa kasutusele votmiseks; tasuda riigiloiv.

2.4 Ehitusseaduse § 33 loike 4 kohaselt valjastatakse kasutusluba parast ehitise lilevaatuse ja
nouetele vastavaks tunnistamist.
2.5 Ehitusseaduse § 33 loikele 8 kohaselt teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud
tehnovorgu voi -rajatise kasutusluba valjastatakse tehnovorgu voi -rajatise omanikule.
Voorale maale ehitatud tehnovorgu voi -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovorgu
voi -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandioiguse kohta tehnovorgu voi -rajatise
suhtes.

3. OTSUS
Valjastada jargmistele ehitistele vastavalt omanike taotlustele kasutusload:
3.1 Linda park ehitatud valisveetorustikele.
3.2 Vihma tn, Pikse tn, Pikse poik, Paikese tn, Pilve tn, 2.Joesuu tn , Purje tn, Paadi tn,
Pargi tn, Taime tn, Joe poik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tahe tn , Rakvere tn, Tolli tn,
l.Joe tn, 2.Joe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud valisveetorustikele.

3.3 Vihma tn, Pikse tn, Pikse poik, Paikese tn, Pilve tn, 2.Joesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi
tn, Taime tn, Joe poik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, T1ihe tn , Rakvere tn, Tolli tn, l.Joe
tn, 2.J5e tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud kanalisatsioonitorustikele.
3.4 Vihma tn, Pikse tn, Pikse poik, Paikese tn, Pilve tn, 2.Joesuu tn , Purje tn, Paadi tn,
Pargi tn, Taime tn, Joe poik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tahe tn , Rakvere tn, Tolli tn,
l.Joe tn, 2.J5e tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud sadeveetorustikele.
3.5 Tallinna mnt -Kreenholmi-Kangelaste tn ristmikult kuni Aleksander Puskini tn
ringristmikuni ehitatud v1ilisveetorustikele.
3.6 Rahu 47a ehitatud 0,4 kV maakaabelliinile.
3.7 Rahu 47a ehitatud garaazihoonetele.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Kaesolev korraldus j5ustub seadusega ettenahtud korras.
4.2. Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30
paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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