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Maareformi seaduse §-de 7 ja 22^1 muutmise seadus
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Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. märtsi 1999. aotsusega nr 551

§ 1. Maareformi seaduses(RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363;93,
1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

«(5) Ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiridmäärab vastavuses planeeringu ja
maakorraldusenõuetega kindlaks kohalik omavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
Elamuteenindamiseks vajalikumaa hulka arvatakse kogu elamuomaniku õiguslikus kasutuses olev
maa.Maakasutus loetakse õiguslikuks, kui:

1) maa kasutamiseks andmise otsus on pädeva organi võiametiisiku poolt vastu võetud enne Alustejõustumist;

2) maa kasutamist tõendatakse maarendise (maamaksu) tasumisekviitungiga või muu dokumendiga, mison välja
antud enne Aluste jõustumist.

Muude ehitiste teenindamiseks vajalik maa määratakse juhul, kui krunt eiole kindlaks määratud või kuikrundi
suuruse ja piiride muutmine on planeeringu ja maakorralduse nõuetest tulenevaltotstarbekas.»

(2) Paragrahvis 221:

1) lõige 6 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

«(6) Erastatava maa suuruse ja piirid määrab vastavusesplaneeringu ja maakorralduse nõuetega kindlakskohalik
omavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Ehitise teenindamiseks vajalik maamääratakse
juhul,kui krunt ei ole kindlaks määratud või kui krundi suuruse ja piiridemuutmine on planeeringu ja
maakorraldusenõuetest tulenevalt otstarbekas. Tiheasustusega alal asuvale elamulemääratakse teenindamiseks
vajaliku maasuurus ja piirid käesoleva seaduse § 7 5. lõikes sätestatudalustel.»

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 7 järgmisessõnastuses:

«(7) Aiandus- ja suvilaühistu ringpiiri sees asuv suvila võiaiamaja omanikule ostueesõigusega erastatav maavõib
koosneda mitmest lahustükist.»

§ 2. Käesoleva seaduserakendamine

Enne käesoleva seaduse jõustumist vastuvõetud kohalikuomavalitsuse otsus ehitise teenindamiseks
vajalikumaa määramise kohta jääb jõusse, kui ehitise teenindamiseksvajaliku maa hulka määratud maale ei ole
esitatudtagastamise taotlust või kui ehitise teenindamiseks vajalik maa on määratudplaneerimis- ja ehitusseaduse
(RT I1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953) alusel kehtestatud detailplaneeringu alusel.
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