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Õru	  								       6. november 2015 nr 1-1.3/



Isikliku kasutusõiguse seadmine

				
Õru aleviku, Õru vallas asuv Lasteaia maaüksus, katastritunnusega 94302:002:1400 on Õru valla omandis. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ( reg. kood 90010094) poolt on esitatud taotlus  isikliku kasutusõiguse seadmiseks vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt  projekteeritud projektile „ELA101 Tõrva-Valga-Sangaste-Puka ETAPP 3. Tsirguliina-Sangaste-Õru-Kuigatsi“ Õru fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt õigusega püstitada maaüksusel elektroonilise side võrke püstitada ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hoolduseks ja likvideerimiseks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 225 lg 1 ning arvestades Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse taotlust,

Õru Vallavolikogu otsustab:

1. Anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks  Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ( reg. kood 90010094, asukoht Pikk tn 15a, 65604 Võru) kasuks Lasteaia maaüksusel, asukohaga Õru alevik, Õru vald Valgamaa, katastritunnus 94302:002:1400, koormatava ala pindala 43 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.

2. Määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isiklik kasutusõigus järgnevatel tingimustel:
2.1 isikliku kasutusõiguse sisu:
2.1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 43 m2  vastavalt asendiplaanile (lisatud);
2.1.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on elektroonilised andmesideliinid,
2.1.3 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;
2.1.4 isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad kulud tasub Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus .
2.2 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kohustused:
2.2.1 tasub tehnovõrgu või -rajatise ehitamisel ja kasutamisel kahju kannatajatele võimaliku tekitava kahju hüvitise, avarii ja selle likvideerimise käigus tekitatud kahju hüvitise ning isikliku kasutusõiguse lõppemisel tehnorajatise kõrvaldamisega tekkinud kahju hüvitise;
2.2.2 pärast isikliku kasutusõiguse eseme valmimist heakorrastab isikliku kasutusõiguse ala ning taastab ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui kinnistu omanikuga ei lepita kokku teisiti ning taastab igat liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel omal kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra.
 
3. Volitada vallavanem Agu Kabrits  sõlmima Õru  valla nimel asjaõiguslepingut Lasteaia maaüksuse koormamiseks isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30. päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.




Kalmer Sarv
Volikogu esimees




