
LEPING

KAARMA VALLA Mandjala kula Luite kinnistul
detailplaneeringu koostamise korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks.

l.LEPINGU POOLED

Kaesoleva lepingu poolteks on KAARMA VALLAVALITSUS, keda esindab valla
ponimaaruse ja ehitusmaaruse alusel abivallavanem Urmas Sepp (edaspidi VALD) ia
Roman Stroikov, stind 08.10.1965, elukoht Ostrovski 3, Ramenski rajoon, Iljinski kula
Venemaa ja keda esindab 11.03.2010.a. koostatud volikirja alusel Vladimir Griskov'
lsikukood 35810192724, elukoht Katleri 8-34, Tallinn, (edaspidi: HUVITATUD ISIK)
2. LEPINGU OBJEKT

Planeerimisseaduse §8loige 7ja 8ning §10 loige 1ja loige 6ning Kaarma Vallavolikogu
25 jaanuan 2012 maaruse nr 1alusel on lepingu objektiks Mandjala kula Luite kinnistu
detailplaneeringu koostamine ja koostamise korraldamine jarahastamine HUVITATUD ISIK
poolt ja tema vahendite arvel.

3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE PROTSESS
3.1. HUVITATUD ISIK teeb voi korraldab koik toimingud, mis on vajaliku
detailplaneeringu algatamiseks, vastu votmiseks, avalikustamiseks ja kehtestamiseks
valjaarvatud toimingud, mis on loetletud punktis 3.2.
3.2. Detailplaneeringu vastuvotmise ja kehtestamise otsustab Kaarma Vallavolikogu voi
Kaarma Vallavalitsus. Detailplaneeringu algatamisest, avalikustamisest, avalikust arutelust
jakehtestamisest ajalehes teatamise korraldab Vallavalitus, kulud tasub HUVITATUD
ISIK vastavalt punktile 4 kulude aktijaarve alusel.
3.3. VALD JA HUVITATUD ISIK teevad koik toimingud vastavuses
Planeerimisseaduse 3. peatukiga.

HUVITATUD ISIK paigaldab peale detailplaneeringu algatamise otsuse vastuvotmist
Kaarma Vallavahtsuse poolt kuu aja jooksul detailplaneeringu alale informatsioonitahvli
milles sisalduv teave on VALLAGA kooskolastatud ja vastab Planeerimisseaduse §12 Ig 31
satestatule ning tagama informatsioonitahvli sailimise kuu aja jooksul.

HUVITATUD ISIK vormistab detailplaneeringu materjalid jaesitab:
3.3.1 VALLALE ideekavandi tutvustamiseks detailplaneeringu eskiislahenduse paberil
mootkavas 1:500 ja pdfning dwg formaadis CD-I;
3.3.2 vastuvotmiseks detailplaneeringu projekti kahes eksemplaris paberil ja pdfning
dwg formaadis CD-I; b
3.3.3 kehtestamise otsuse tegemiseks detailplaneeringu projekti vahemalt neljas eksemplaris
paberkandjal, lisaks iiks lisamaterjalidega koide ja elektroonilisel kujul dwg ja pdf formaadis
v_>J_y-l,

3.3.4. Maa-ametile detailplaneeringu valispiiri ruumikuju vektorkujul dwg formaadis
detailplaneeringu plaanid pildina ning pohiandmeid ja menetlust puudutava info
tabelandmetena CD-I.

VALD teeb vastuvotmise (avalikustamiseks sobivaks tunnistamise) ning kehtestamise
otsustused voimahkult optimaalse tahtaja jooksul.
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4. RAHASTAMINE

4.1 HUVITATUD ISIK tasub koigi planeeringu koostamisega seotud toimingute eest enne
detailplaneeringu kehtestamist. Peale detailplaneeringu kehtestamist tasuma ^
kehtestamisest ajalehes teatamise kulud 14 paeva jooksul arve esitamisest
4.2. Punktis 4.1. nimetatud toimingutega seotud kulutused on:
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