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ARAKIRI

NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

4988

KINNISTU ISIKLIKU KASUTUSOIGUSEGA
KOORMAMISE LEPING
ASJAOIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS

Kaesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas, 10.09.2010
(kiirnnendal septembril kahe tuhande kfunnendal aastal) Narva notar Tatjana Boitsova,
kelle btiroo asub Eesti Vabariigis Narva linnas Pusldni tn 17, poolt ning selles
notariaalaktis osalejad on

NARVA LINN, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Vim Maakond, e-posti aadress
narvalv@narva.ee (edaspidi nimetatud Omanik), mille esindajana tegutseb akti toestajale
tuntud linnapea Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216 ning
Aktsiaselts Eesti Gaas, registrikood 10178905, asukoht Tallinna linn, Liivalaia tn 9, e-posti
aadress dmitri.makarov@gaas.ee (edaspidi nimetatud Kasutaja), mille esindajana tegutseb
notariaalaktile lisatud volikirja alusel Dmitri Makarov, isikukood 36812313711, kelle
isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse A0343623 alusel, edaspidi koos nimetatud
Lepingupooled.
Notariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidilise isiku olemasolu, nime ja registrikoodi
kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti toestaja poolt valja antud toend; registriandmed
on kontrollitud notariaalakti toestamise paeval registriandmete valjatruki alusel.

Lepingupooled sOlmivad lepingu alljargnevas:

1. LEPINGU ESEMED, KINNISTUSRAAMATU SEIS JA LEPINGU EESMARK
1.1. Lepingu Esemeks on Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Narva kinnistusjaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 3787409 kantud kinnistu ilma nimetuseta, koos selle
oluliste osade ja paraldistega, Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri
registriosa andmed on:

Ijagu

."

Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
II jagu
Omanik:
IDjagu
Koorrnatised j a kitsendused:
IVjagu
Hiipoteegid:

51105:004:0184
Transpordimaa 100%
Ida-Virumaa, Narva linn,'Joala tanava loik 1
11548 m2
Narva linn
kehtivad kanded puuduvad
kehtivadkanded puuduvad

1.2. Eeltoodud andmeid on akti toestaja kontrollinud kinnistusosakonna e1ektroonilisest
andmebaasist lepingu sclmimise paeva seisuga.
1.3. Kaesoleva lepingu eesmargiks on Omanikule kuuluva Lepingu Eseme koormamine
isikliku kasutusoigusega Kasutaja kasuks kinnisasjal gaasitorustiku rajamiseks,
omamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks,
kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks (edaspidi koik nimetatud
tegevused koos majandamine) ning isikliku kasutusoiguse tingimuste
kindlaksmaaramine,

\
2. LEPINGUPOOLTE KlNNITUSED
Lepingupooled kinnitavad, et
2.1.

nad omavad koiki oigusi kaesoleva lepingu sclmimiseks ning kaesoleva lepingu
solmimisel juhinduvad nad Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest;

2.2.

nad on tutvunud kaesoleva lepingu solmimise aluseks olevate dokumentide sisuga ja
aktsepteerivad neid taielikult ega soovi taiendavate dokumentide muretsemist,
notariaalaktile lisamist ega tehinguga seotud asjaolude taiendavat kontrollimist akti
toestaja poolt;

2.3.

nad volitavad akti toestajat tegema kaesolevas lepingus hilisemad vajalikud
taiendused, parandused ja esitama avaldused ulatuses, mis ei muuda Lepingupoolte
kokkuleppeid ega too enesega kaasa Lepingupoolte jaoks tahtevastaseid tagajargi.
Omaniku esindaja kinnitab, et

2.4.

Lepingu Ese on Omaniku seaduslikus omandis Ding kuni kaesoleva lepingu
sclmimiseni ei ole Lepingu Eset kellelegi voorandatud ega koormatud piiratud
asjaoigustega, Lepingu Eseme suhtes ei ole vaidlusi, sealhulgas kohtulikke vaidlusi,
Lepingu Esemel ei lasu kasutamiskeelde, seda ei ole arestitud;

2.5.

Lepingu Eseme suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi;

2.6.

Lepingu Ese ei ole koormatud kolmandate isikute oigustega sealhulgas
kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute oigustega (uuri-;
rendi- voi muude kasutuslepingutega), millest ei ole Kasutajat inforrneeritud;
-.

2.7.

Lepingu Eseme valdamise, kasutamise ega kasutamise suhtes ei kehti temale
2

teadaolevalt muinsuskaitse ja looduskaitsealaseid ega muid piiranguid, v.a.
kinnismalestise kaitsevoond (Kinnismalestis (Kreenholmi elukasarm Kalda t. 4,
20.saj.)), ((Kreenholmi elukasarmute prugipoletusahi, 19.saj.)) ja (Kinnismalestis
(Kreenholmi e1ektrijaama hoone, 20.saj.));

.I

2.8.

Lepingu Ese on hoonestamata ning kasutusoiguse alal ei paikne Omaniku poolt
piistitatud hooneid ega rajatisi, mis takistaksid kaesoleva lepingu alusel seatava
isikliku kasutus6iguse teostamist;

2.9.

Lepingu Esemel ei paikne kolmandatele isikutele kuuluvaid maapealseid voi maa
aluseid tehnovorke ega -rajatisi, v.a. gaasipaigaldise kaitsevoond (A ja B kategooria
gaasitorustik (Joala 9 - Tehase 6)), (A ja B kategooria gaasitorustik (Bastrakovi 2
(GRJ-lO) - Kalda 3g (GRJ-11)), (A ja Bkategooria gaasitorustik (Narva-pohja A20)),
raudtee kaitsevoond (Raudtee (Tapa-Narva rdt pk.266,4-314,2 km)), uhisveevark ja
kanalisatsioon (Maa-alune vee ja kanal.survetorustik 250mm kuni allaSOOmm (Joala
tn 4, Vaksali tn survetorustik)), (Maa-alune vee ja kanal.survetorustik 250mm kuni
allaSOOmm (Joala tn, Kalda tn, Turu tn, Raudtee tn survetorustik)), (Maa-alune vee ja
kanal.survetorustik alla 250mm (Gerassimovi tn, Raudtee tn survetorustik))
elektripaigaldise kaitsevoond (Elektrimaakaabelliin (AJ-12 - Joala tn 8));

2.10.

kasutusoiguse ala on vabastatud ning Kasutaja saab alates kaesoleva lepingu
s6lmimise hetkest teostada otsest valdust kasutusoiguse ala suhtes;

2.11.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on 6igustatud kaesoleva lepingu sclmimiseks
Omaniku nimel;

2.12.

kaesoleva lepingu solmimine.on vajalikul viisil heaks kiidetud, k6ik n6usolekud on
saadud, Narva Linnavalitsuse 25.08.2010 korraldus nr 1033-k (edaspidi Korraldns)
onj6ustunud ning ei ole vaidlustatud.

Kasntaja esindaja kinnitab, et
2.13.

Kasutaja on gaasiettevotja Maagaasiseaduse § 4 tahenduses, kes tegutseb vahemalt
iihel tegevusalal, milleks on gaasi import, iilekanne, jaotamine v6i muuk, ning kes
vastutab
nende
tegevustega
seonduvate
kaubanduslike,
tehniliste
v6i
hoolduskiisimuste lahendamise eest;

2.14.

Kasutaja on kasutusoiguse ala p6hjalikult ule vaadanud ning on teadlik Lepingu
Eseme suurusest ja piiridest ning kasutus6iguse ala suurusest ja piiridest ning ei oma
selles osas Omanikule mingeid pretensioone;

2.15.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on 6igustatud kaesoleva lepingu s6lmimiseks
Kasutaja nimel;

2.16.

Kasutaja suhtes ei ole algatatud ega kaimas pankrotimenetlust, samuti ei ole teda
maksevoimetuks kuulutatud;

2.17.

kaesoleva lepingu sclmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik ettevottesisesed..
ncusclekud ja heakskiidud on saadud.

,

"
3

3. ISIKLIKU KASUTUSOIGUSE SEADMINE
3.1.

Omanik ja Kasutaja lepivad kokku seada Kasutaja kasuks Lepingu Esemele tasuta ja
tahtajatu isiklik kasutusdigus, mille kohaselt Kasutajal on 5igus omada Lepingu
Esemeks oleva maatiikile rajatav tehnorajatis (gaasitorustik), kasutada gaasitorustiku
sihiparaselt ning samuti teostada koiki Wid, mis on vajalikud gaasitorustiku
majandamiseks.

3.2.

Kasutusolguse esemeks on kaesoleva lepingu lahutamatuks lisaks (lisa nr 2) oleval
plaanil rohelisega joonega margitud gaasitorustik, mille pikkus on 11,00 meetrit ja
kollase varviga margitud gaasitorustiku kaitsevoond, mille ulatus on uks (l) meeter
igas suunas gaasitorustikust ja mille ala kokku on 22 m2, mida kasutajal on 5igus
kasutada gaasitorustiku majandamiseks.

4. LEPINGUPOOLTE OIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1.

Lepingupooled on kokku leppinud, et koik isikliku kasutus5igusega seotud
Lepingupoolte kohustused on satestatud lepingu lisaks nr 1 olevas Korralduses (s.o.
Kasutaja kohustused on satestatud korralduse punktis 3.1.5 ning Omaniku kohustused
on satestatud Korralduse punktis 3.1.6).

4.2.

Koik lepingu punktis 3.1 nimetatud gaasitorustiku majandamisega seotud kulud
kannab Kasutaja. Koik muud Lepingu Esemega seoses tasumisele kuuluvad maksud
(sh maamaks), maksed, Ioivud ning Lepingu Esemegaseotud muud koormised,
ekspluateerimiskulud ja muud kulutused kuuluvad tasumisele Lepingu Eseme
igakordse Omaniku poolt.
~

5. ASJAOIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS
Lepingupooled on kokku leppinud Lepingu Esemeks olevate kinnistute koonnamises isikliku
kasutus5igusega. Omanik lubab ja Kasutaja avaldab soovi kanda Viru Maakohtu
kinnistusosakonna Narva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 3787409
kolmandasse (III) jakku esimesele vabale jarjekohale Aktsiaselts Eesti Gaas (registrikood
10178905, TaUinna linn) kasuks tasuta ja tiihtajatu isiklik kasutusdigus gaasitorustiku
kaitsevoondi ulatuses gaasitorustiku majandamiseks, vastavalt kaesoleva lepingu punktile 3.
ja lepingu lisaks olevale plaanile.

6. KASUTAJA NOUSOLEKUD LEPINGU ESEME KASUTAMISEKS
6.1.

Kasutaja annab Omanikule oma tagasiv5etamatu n5usoleku Lepingu Esemeks olevale
kinnistule kolmandate isikute kasuks seatavate servituutide kinnistusraamatusse
sissekandmiseks kaesoleva lepingu alusel Kasutaja kasuks seatud isikliku
kasutus5igusega samale j arjekohale.

6.2.

Samuti annab Kasutaja kaesolevaga Lepingu Eseme igakordsele omanikule oma
tagasiv5etamatu n5usoleku Lepingu Eseme hoonestus5igusega koonnamiseks
tingimustel Omaniku enda aranagemisel ja Lepingu Eseme hoonestusoigusega
koonnamisel astuda jarjekohas tagasi teisele jarjekohale hoonestus5iguse jarel,
Lepingu Eseme koosseisu kuuluva maatuki ja maatuki oluliseks osadeks oleva(te)
4

ehitis(t)e suhtes kasutuskorra kokkulepete solmimiseks tingimustel Omaniku enda
aranagemisel ja Lepingu Eseme iihendamiseks ja jagamiseks Omaniku aranagemisel,
sealhulgas kinnistu korteriomanditeks jagamiseks.

7. AKTI TOESTAJA SELGITUSED
N otar on Lepingupooltele selgitanud, et
7.1.

Isiklik kasutusiiigus koormab asja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on
oigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama vOi teostama kinnisasja suhtes teatud oigust,
mis oma sisult vastab monele reaalservituudile (Asjaiiigusseaduse § 225).

7.2.

Isikliku kasutusbiguse voib kinnisasja omaniku nnusolekul teisele isikule ule anda,
muutmata seejuures isikliku kasutusbiguse kestust. Isikliku kasutusiiiguse omandaja ja
esialgne omaja vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusbigusest tekkivate
kohustuste taitmise eest solidaarselt. Kui isikiiku kasutusiiiguse esemeks on tehnovbrk voi
-rajatis, ei ole isikliku kasutusbiguse uleandmiseks vOi koormamiseks kinnisasja omaniku
nousolek vajalik (Asjaiiigusseaduse § 226).

7.3.

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovbrk vOi -rajatis (kiate-, veevarustus- voi
kanalisatsioonitorustik; telekommunikatsiooni- voi elekirivnrk, norkvoolu-, kuttegaasi- voi
elektripaigaldis voi surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole
kinnisasja oluline osa (Asjaiiigusseaduse § 158).

7.4.

Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapoues ning
bhuruumis tehnovbrke ja -rajatisi (kutte-, veevarustus- viii kanalisatsioonitorustikku,
telekommunikatsiooni- voi elektrivorku, niirkvoolu-, kuttegaasi- voi elektripaigaldist vai
surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole
kinnisasja kasutamata vdimalik voi kui nende ehitamine teises kohas piihjustab
ulemaaraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal
seaduslikul alusel paikneva tehnoviirgu vai -rajatise teenindamiseks vajalikke toid.
Avariitoid vdtb teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata (Ehitusseaduse §
1~.

~

7.5.

Kui kinnistusraamatusse kantud aigustatud isiku oigus oli kolmanda isiku kasuks piiratud,
on piirang omandaja suhtes kehtiv, kui see on kinnistusraamatusse kantud
(Asjaiiigusseaduse § 56).

7.6.

Samuti on notar lepinguosalisi informeerinud, et kinnistamisotsuse tegemine ja
kinnistamisavalduses taotletu kinnistusraamatusse sissekandmine saab toimuda parast
tasumisele kuuluva riigiloivu tasumist ja vastavasisulise maksekorralduse esitamist
kinnistusosakonnale.

7.7.

Vastavalt Kinnistusraamatuseaduse § 3i on kande tegemiseks, muutmiseks voi
kustutamiseks noutav selle isiku nousolek; kelle kinnistusregistriossa kantud Oigust kanne
kahjustaks. Vastavalt Asjaiiigusseaduse § 60 on jarjekoha muutmiseks nnutav nende
isikute notariaalselt toestatud kokkulepe, kelle oiguste jarjekoht muutub.

7.8.

Vastavalt Asjaiiigusseaduse § 337 19 2 kui parast hupoteegi seadmist on samale
kinnisasjale seatud servituut vai reaalkoormatis iiigustatud isiku nousolekuta, eelistatakse
hupoteeki hiljem seatud servituudile vOi reaalkoormatisele. Nimetatud servituut vOi
reaalkoormatis kustutakse ulatuses, milles see kahjustab hupoteegi teostamist.

8. LEPINGU REGISTREERIMINE
Lepingupooled paluvad akti tOestajal esitada kaesoleva lepingu notariaalselt kinnitatud
arakirja koos teiste kinnistamiseks vajalike dokumentidega Vim Maakohtu
5

Kinnistusosakonnale.

9. KULUDE KANDMlNE
9.1.

Kaesoleva lepingu sclmimisega seotud notari tasu tasub Kasutaja.

9.2.

Kaesoleva lepingu kinnistamise riigiloivu tasub Kasutaja Rahandusministeeriumi
kontole nr 10220034796011 (AS SEB Pank) voi kontole nr 221023778606 (Swedbank
AS) voi kontole nr 333416110002 (Danske Bank A/S) viitenumbri 2900072741
aranaitamisega ning kohustub esitama akti toestajale riigiloivu tasumist toendava
kviitungi voi
saata
akti toestaja faksile
3573
265
voi
e-postile
tatjana.boitsova@notar.ee.

9.3.

Juhul, kui Kasutaja ei esita riigiloivu tasumist toendava maksedokumendi akti
toestajale kolme (3) toopaeva jooksul parast lepingu solmimist, esitab akti toestaja
lepingu kinnitatud arakirja kinnistusosakonnale ilma riigiloivu kviitungita.

10. LOPPSATTED
10.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud uhes (1) originaaleksemplaris, mis sailib
notariburoos. Kaesoleva akti koostamise paeval valjastatakse Lepingupooltele
arakirjad.
10.2. Notari tasu tehingu toestamisel 600.00 krooni (tehinguvaartus 10 000 krooni, Notari
tasu seaduse § 3, 10, 12 lg 3, 22, 23Ig 2), kaibemaks 120.00 krooni, kokku 720.00
krooni. Eelnimetatule lisandub arakirjade valmistamise tasu, digitaalse arakirja
valjastamise tasu ning muud notariaaltoimingu tegemisega seotud kulud (notari tasu
seaduse § 35Ig 1 p 2, § 31Ig 15, § 36Ig 1).
I0.3. Riigiloiv kasutusoiguse seadmisel 52.00
(tehinguvaartus
Riigiloivuseaduse § 69, 72 lg 1,307 lg 1,314 ja 316 lg 7).

2 000

krooni,

Notar on notariaalakti Lepingupoolte esindajatele ette lugenud, sisu ja oiguslikud tagajarjed
selgitanud. Lepingupoolte esindajad on akti labi vaadanud, heaks kiitnud ning notari
juuresolekul oma kaega alla kirjutanud.
AG

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(a//kiri)

Akti toestaja allkiri ja pitsat
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Margid:

Olemasoleva B-kat. gaasitorustiku asukoht

Kavamiatud (koormava) B-kat. gaasitorustiku paigaldamise koht

Kinnistute piirid
Kasutusoiguse ala

Dmitri Makarov
AS Eesti Gaas
volitatud esindaja

ARAKIRJA PEALDIS
10. septembril20l0.a.
Mina, Narva notar Tatjana Boitsova, kelle bUroo asub Eesti Vabariigis Narva linnas,
Puskini tn 17, annan valja kaesoleva arakirja, mis vastab originaalile ning
toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti originaali.
Kaesolevas dokumendis on koos arakirja pealdist sisaldava lehega 7 noori ja reljeefpitseri
abiI koidetud lehte.
Notari tasu
39,00 krooni (notari tasu seaduse § 35).
Kaibemaks
7,80 krooni.
Kokku
46,80 krooni.
Isikute loetelu, kellele arakirjad valjastatakse, on jargmine:
1. Narva linn
2. L aktsiaselts Eesti Gaas

.

\;

NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

•

25.08.2010 nr 1033-k

Narva Iinna omandis oleva kinnistu Joala tilnava loik 1
koormamine isikliku kasutusolgusega Eesti Gaas AS kasuks

1. Asjaolud ja menetluse kiik
29.06.2010.a esitas AS Eesti Gaas (registrikood 10178905, asukohaga Liivalaia 9, Tallinn
10118) Narva Linnavalitsusele Narva linna omandis olevatele maa-alale asukohaga
Ida-Virumaa, Narva linn, Joala tanava loik I (katastritunnus 51105:004:0184) avalduse tema
kasuks isikliku kasutusoiguse seadmiseks. Isiklik kasutusoigus on vajalik, et ehitada nimetatud
territooriumil tarbija Joala tn 1 kinnistu jaoks tehnorajatisena maa-aluse B-kategooria
gaasitorustiku.
.
KUsimust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 11.08.2010 istungil (protokoll nr 8),.
kus otsustati seada isiklik kasutusoigus AS Eesti Gaas (registrikood 10178905, asukohaga
Liivalaia 9, Tallinn 10118) kasuks Narva linna omandis olevatele maa-alale asukohaga Ida
Virumaa, Narva linn, Joala tanava lelik 1 (katastritunnus 51105:004:0184) ning sslmida
notariaalne leping Narva linnale kuuluva kinnistu koormamiseks isikliku kasutuscigusega AS
Eesti Gaas kasuks kinnistul maakaabelliini omamiseks.
AOS § 226 llSike 2 kohaselt kui isikliku kasutusoiguse esemeks on tehnovork vlSi -rajatis, ei ole
isikliku kasutusoiguse Uleandmiseks vlSi koormamiseks kinnisasja omaniku nousolek vajalik.
Linnavalitsuse korralduse eelnou punkti 3.1.5.6 kohaselt peab oigustatud isik teatama kinnisasja
valitsejale tehnovorgu kasutusoiguse Uleminekust kinnisasja valitsejale kolme toopHeva jooksul.
Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002.a mHHruse or. 212 "Gaasipaigalduse kaitsevoondi ja
D-kategooria gaasipaigalduse hooldusriba ulatus" -§ 2 punkti 1 kohaselt on B-kategooria
gaasitorustiku korral maa alla paigutamisell(Uks) meeter.
Isikliku kasutusciguse alad ja kaitseveondi alad on maaratud lahtuvalt eeltoodust. Narva
Linnavalitsuse korralduse eelnous on tehtud ettepanek kohustada kinnisasja omaniku hoiduma
igasugusest tegevusest, mis takistab gaasitorustiku sihlparast kasutamist.Samuti jargima
gaasitorustiku kaitsevoondi alal seadustest ja muudest Oigusaktidest tulenevaid kitsendusi ning
noudma seda ka isikutelt, kelle kasuks on seatud kinnistule piiratud asjaOigus vOi kellel on
lepingusttulenev Oigus kinnistu kasutamiseks vOi kinnistul toMe teostamiseks.
2.0igusJikud alused
AsjaOigusseaduse § 1581 llSike 1 kohaselt kinnisasja omanik on kohustatud taluma oma
kinnisasjal tehnovorku vOi -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovOrk vOi
.;rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam
vOimalus tehnovorguga vOi -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha Uhendamiseks .
tehnovorguga vOi -rajatisega vOi tehnovergu vOi -rajatise arendamiseks. Tehnovork vOi -rajatis
on ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub muu
hulgas isikule, kellele laieneb maagaasiseaduse § 18 lOikes 2 satestatud kohustus voi kes on
vastavas piirkonnas tegutsev vOrguettevOtja kaugkUtteseaduse tahenduses.

Kaesolevas l~ikes satestatud talumiskohustus tekib kinnisasja sundvoorandamise seaduses
slltestatud korras sundvalduse seadmisega,
AOS § 228 kohaselt kohaldatakse lisaks paragrahvides 225-227 sittestatule isiklikule
kasutusolgusele reaalservituudi vastavaid satteid, Asja~igusseaduse § 173 I~ike 1 kohaselt
reaalservituudi seadmiseks vajalik asja~igusleping peab olema notariaalselt teestatud.
AsjaOigusseaduse § 179 I~ike 1 kohaselt, kui reaalservituuti teostatakse teenival kinnisasjal
mingi ehitise v~i seadeldise abil, on valitseva kinnisasja omanik kohustatud selle rajama ja
korras hoidma ning servituudi I~ppemisel selle teeniva kinnisasja omaniku noudel omal kulul lira
vedama, kui seaduses v~i servituudi seadrnise tehinguga ei ole satestatud teisiti.
KUttegaasi ohutuse seaduse § 10 I~ike 3 kohaselt gaasipaigalduse kaltsevoondl ulatuse kehtestab
Vabariigi Valitsus tulenevalt gaasipaigalduse ohutasemest, survest ja asukohast. Vabariigi
Valitsuse 2. juuli 2002.a masruse or. 212 "Gaasipaigalduse kaitsevoend! ja D-kategooria
gaasipaigalduse hooldusriba ulatus" § 2 punkti I kohaselt on B-kategooria gaasitorustiku korral
maa alIa paigutamisell(Uks) meeter.
Narva Linnavolikogu 21.06.2005 mWiruse nr 20157 "Linnavara eeskiri" (edaspidi Linnavara
eeski71) punkti 69 alapunkti I kohaselt linna omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi
seadmine on Iubatud, kui see toimub isiku, kellel on selleks ~igusaktidest tulenev Oigus, neudel
jakasuks.
Linnavara eeskirja punkti 70 alapunkti 2 kohaselt linna omandis olevale kinnisasjale isikliku
servituudi seadrnise otsustab linnavalitsus kui see toimub Narva linna omandis oleval kinnisasjal
asuva tehnovorgu v~i -rajatise omaniku kasuks.

3. Otsus
3.1. Rahuldada Eesti Gaas AS taotlus ning lubada seada isiklik kasutusolgus AS Eesti Gaas
(registrikood 10178905, asukohaga Liivalaia 9, Tallinn 10118) kasuks Narva linna omandis
olevale kinnistule asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Joala tanava IeSik 1 (katastritunnus
51105:004:0184). SOlmida notariaalne leping Narva linnale kuuluva kinnistu koonnamiseks
isikliku kasutusoigusega Eesti Gaas AS kasuks kinnistul maa-aluse gaasitorustiku ehitamiseks .
jll.rgmistel tingimustel:
3.1.1.isikliku kasutusolguse ala - Narva linnas Joala tanava l~ik I, maagaasitorustiku pikkus on
11,00 m, kaitsev66ndi ala kokku -22 m2, mis on skeemil margltud rohelise joonega.
3.1.2. isikliku kasutusoiguse kestvus on tllbtajatu ja tasuta;
3.1.3. Lepingu pooltel on ~igus neuda kasutusolguse I~petamist Asja~igusseaduses satestatud
alustel ja korras.
3.1.4. isiklikust kasutuscigusestjuleaevate ~igustatud isiku k~ikide ~iguste teostamine on
v~imalik ka koimandate isikute poolt,
3.1.5. mgustatud isik kohustub:
3.1.5.1.parast kinnistul teostatud gaasitoorustiku ehitus-, hooldus- jalv~i remonttoode I~petamist
oma .: kulul taastama ~de alustamise hetkeolukorra, juhindudes kehtestatud kaevetOOde
eeskirjadest, kui ei Iepita teisiti kokku kinnistu valitsejaga.
3.1.5.2. teavitama kinnistu valitsejat plaanilistest hooldus- ja remonttoodest v§hemalt 1 (kuu)
enne tMde alustamist. Avariiremondi korral alustab ~igustatud isik vajaduse korral viivitamata .
vajalike t66dega, teatades kinnistu valitsejat.

3.1.5.3. gaasitoorustiku avarii viivitamatult likvideerima ja rakendama abinoud linnale kahju
tekitamise vliltimiseks. Avariiremondi vajadusel v(5ib eiigustatud isik viivitamatult, ilma
kooskolastust taotlemata alustada vajalike tOOdega, kui 18 teatab sellest esimesel vesimalusel
kinnisasja valitsejale. Avariiks loetakse gaasitoorustiku ootamatut veii juhuslikku purunemist,
tehnovorkude seiskumist veii muud riket, mille tulemusena veiib tekkida mUrkimisvlllime
materiaalne kahju;
3.1.5.4.servituudist tulenevate 6iguste teostamisel tegutsema heaperemehelikult ning v<:itma
tarvitusele keiik abinoud, valtimaksomaniku v(5i kolmandate isikute vara vOi Oiguste
kahjustamist, kasutama oma tegevuses loodusslUistlikku tehnoloogiat, valtima keskkonna
reostamist ning taitma 6igusaktidest tulenevaid neiudeid.
.
3.1.5.5. hUvitama tema jalveii tema 15igusi teostatavate kolmandate isikute poolt servituudi .
teostamisega seotud tegevusest veii tegevusetusest tuleneva omanikule jalvOi mistahes
kolmandale isikule tekitatud kahju taies ulatuses.
. '
3.1.5.6. isikliku kasutusoiguse Uleminekust veii isiklikust kasutusoigusest tulenevate (5iguste ja
kohustuste teostamise Uleandmisest kolmandale isikule teatarna kinnistu valitsejale 3 tMp!eva
jooksul alates isikliku kasutusdiguse Uleminekust vOi kohustuste teostamise Uleandmisest
arvates;
3.1.5.7. isikliku kasutusolguse kinnistul paikneva gaasitoorustiku 2 (kahe) kuu jooksul arvates
kui pooled .ei lepi kokku teisiti.
Gaasipaigalduse H.ravedamise jlirel kohustub Oigustatud isik taastama kinnistu seisukorra, milline
see oli enne gaasipaigalduse aravedamist. Kui Oigustatud isik ei ole tlihtajaks rajatist lira
vedanud, korraldab kinnistu omanik rajatise lammutamise ja kinnistu heakorrastamise <:iigustatud
isiku kulul;

kasutusoiguse l<:ippemistllOpetamisest lira vedama,

3.1.5.8. noustuma kinnistule teiste reaalservituutide ja isiklike servituutide seadmisel nende
kandmisega kinnistusraamatusse kaesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusOigustega samale
jarjekohale selle eest tasu noudmata;
3.1.6. kinnistu omanik kohustub:
3.1.6.1.
kasutamist;

hoiduma

igasugusest tegevusest,

mis

takistab

gaasipaigalduse sihiparast

3.1.6.2.
j1irgima gaasitoorustiku kaitsevMndi alai seadustest ja muudest <:iigusaktidest·
tulenevaid kitsendusi ning nl5udma seda ka isikutelt, kelle kasuks on seatud kinnistule piiratud
asjaOigus v<:li kellel on lepingust tulenev 6igus kinnistu kasutamiseks v<:li kinnistul t~Me
teostamiseks;
3.1.6.3.

veiimaldama tasuta juurdepmtsu mehhanlsmidega gaasitorustiku majaildamiseks.

3.1.6.4.
teavitarna <:ligustatud isikut kinnistu valitseja muutmisest, teiste reaalservituutide
ja isiklike servituutide seadmisest ja kinnistu vOOrandarnisest;
3.1.6.5.
kinnistu koormamisel teiste reaalservituutide ja isiklike servituutidega vOi
gaasitorustiku ehitamist, omarnist ja kasutamist v<:iimaldava notariaalse kokkulepe sOlmimisel
teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse kaesolevas punktis nimetatud isikliku
kasutusoiguse seadmise tingimustest ja gaasitorustiku ehitamist, omamist ja kasutamist
voimaldavest notariaalse kokkuleppe tingimustest;
.
3.1.6.6.
teavitama kinnistul tegutsevaid isikuid tehnorajatise kaitsevoondl olemasolust ja
selles kehtivatest piirangutest, samuti jfu'gima nimetatud piiranguid oma tegevuses. Omanik on .
kohustatud hoiduma tegevusest, mis takistaks gaasi torustiku majandamist, haIvendaks gaasi
torustiku korrashoidu jalvOi ohustaks gaasitorustiku toimimist.
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3.2.Kanda isiklik kasutuseigus kinnistusraamatusse.
3.3.Isikliku kasutusoiguse vllib enne tahtaega kinnistusraamatust kustutada lligustatud isiku ja
kinnistu omaniku kokkuleppel.
3.4.Eesti Gaas AS kannab isikliku kasutusoiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja
riigillliv).
3.5.Narva linnapeal Tanno Tammistel,isikukood 36208175216, linna nimel kirjutada alla
punktis 3.1. nimetatud lepingule.

4. Rakendussatted
4.1 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil teha korraldus teatavaks Eesti Gaas .
Aktsiaseltsile.
4.2 Korraldus jOustub seadusega satestatud korras.
4.3 Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu JOhvi kohtumajas (Jaama 26,41532 JOHVI)
30 paevajooksul arvates asjaosalistele korralduse teatavakstegemise paevast,
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