					



K O R R A L D U S

Haapsalu,			     16. detsember 2010 nr 730



Kinnisasjaga Räägu tn 11, Haapsalu 
liitmiseks sobiva maa erastamine 

Katastriüksuse Räägu tn 11 omanik on esitanud Linnavalitsusele oma kinnistuga piirneva ala kohta maa erastamise avalduse, Lääne maavanem on 08.09.2010 võtnud vastu korralduse nr 284-M „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks loa andmine Haapsalu linnas“ ning OÜ Haapsalu Maamõõdubüroo poolt on koostatud moodustatava katastriüksuse toimiku.  Kehtiv maa maksustamishind taotletaval maal on 35 kr/m2. Mõõdistamise tulemusel on erastatava maaüksuste suuruseks saadud  178 m2. Maa erastajal tuleb tasuda erastatava maa eest Lääne maavalitsusele maavanema poolt esitatava korralduse alusel 398 eurot ja 17 eurosenti (35 x 178 = 6230 EEK). Võttes aluseks eelnevat ja juhindudes maareformi seaduse § 20 lg 1, § 21 lg 4, § 22 lg 12 ja § 22 3 lg 1, Eesti Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määrusest nr 50 ““Maareformi seaduse“ § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise kord”, Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Vabariigi Valitsuse 28.06.2007 määruse nr 184 „Aadressandmete  süsteemi kehtestamine“, Keskkonnaministri 30.11.2001 määruse nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine“, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

	Nõustuda Haapsalu linnas asuva maaüksuse erastamisega Valdek Kaustel omandisse ja erastatava maaüksuse liitmisega olemasoleva kinnisasjaga, mille registriosa number on 146832 . 

Määrata erastatava maaüksuse aadressiks Räägu tn 11a, Haapsalu, Läänemaa.
	Kinnitada erastatava maa suuruseks 178 m2.
Kinnitada erastatava maa sihtotstarbeks elamumaa (E, 001).
Kinnitada erastatava maa hinnaks 398 eurot ja 17 eurosenti.
Erastataval kinnistul kitsendustaotlused puuduvad.
	Korraldus teha Valdek Kaustel´ile teatavaks korralduse koopia saatmisega posti teel ja maakorraldusosakonna juhatajale (A.Ulm).
	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.
Käesoleva korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.



Urmas Sukles
Linnapea  				Erko Kalev
				Linnasekretär

