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MAARDU LINNALE KUULUVA RAJATISE VÕI SELLE OSA 

 

 KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE KORD 

 

I. ÜLDSÄTTED  

  

1. Käesolev kord reguleerib Maardu linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva 

rajatise või selle osa kas tasu eest või tasuta kasutusse andmist isikule, kes soovib seal teostada 

kaubandustegevust.  

2. Käesolev kord ei laiene: 

2.1. sellise rajatise või selle osa tasu eest või tasuta kasutusse andmisele, mille alune maa on kantud 

kinnistusraamatusse; 

2.2. Maardu linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvatel rajatistel või nende osadel 

nii avaliku ürituse raames kui väljaspool avalikku üritust teostatavale kandekaubandusele 

(jaemüügile käest, käsikorvist, kandelaualt või -kastist).  

3. Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes juhindutakse Maardu Linnavolikogu 27. 06. 1996. a 

määrusega nr 109 kinnitatud "Maardu Linnavara eeskirjast".  

4. Käesoleva korra tähenduses on: 

4.1. rajatis - tänav, väljak, haljasala ja muu maapinnaga püsivalt ühendatud inimtegevuse tulemusel 

valminud ehitis, mis pole hoone; 

4.2. linnarajatis - Maardu linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluv rajatis või selle 

osa; 

4.3. linnarajatise valdaja - linnarajatise kui linnavara valdaja vastavalt Maardu Linnavolikogu 27. 06. 

1996. a määrusega nr 109 kinnitatud "Maardu linnavara eeskirjale".  

5. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kuulub Maardu Linnavalitsuse pädevusse.  

6. Linnarajatis antakse sellel kaubandustegevuse teostamiseks kasutusse vaid juhul, kui: 

6.1. sellel teostatav kaubandustegevus ei kahjusta antud paiga vahetus läheduses elavate inimeste 

põhjendatud huve; 

6.2. sellel teostatav kaubandustegevus ei takista inimeste või sõidukite liiklemist; 

6.3. seda ei ole otsustatud võõrandada; 

6.4. sellel teostatav kaubandustegevus ei takista antud linnarajatise kasutamist avalikuks otstarbeks; 

6.5. see ei ole vajalik linna valitsemiseks; 

6.6. see ei muuda võimatuks ega raskenda oluliselt muu linnavara otstarbekohast kasutamist; 

  

7. Linnavalitsus peab enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise otsustamist 

hindama põhjalikult, igakülgselt ja objektiivselt linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse 

andmise võimalikkust tulenevalt punktis 6 sätestatust.   

8. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtnud isik ei või oma lepingujärgseid ja 

käesolevast korrast tulenevaid õigusi ning kohustusi üle anda kolmandatele isikutele.  

  

 

 



II. LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE TÄHTAJAD JA 

OTSUSTUSVIISID  

  

9. Linnarajatis antakse kasutusse: 

9.1. sellele ajutise ehitise paigaldamiseks - tähtajaga kuni viis aastat; 

9.2. kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas - 

seonduvalt antud avaliku ürituse toimumise ajaga; 

9.3. punktides 9.1 ja 9.2 nimetamata juhtudel - tähtajaga kuni üks aasta.  

10. Püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks linnarajatisele antakse linnarajatis kasutusse 

kindlaksmääratud tähtajaks otsustuskorras arvestades p 7 sätestatut. Kui soovijaid kioski 

paigaldamiseks on rohkem kui üks, võib läbi viia enampakkumise. Enampakkumine viiakse läbi 

Maardu linnavara eeskirjas sätestatud korras.   

11. Linnarajatis antakse sellel kaubandustegevuse teostamiseks kasutusse kindlaksmääratud tähtajaks 

otsustuskorras: 

11.1. linnarajatise vahetus läheduses asuva kaupluse, toitlustusäri või teenindusettevõtte tegevuse 

hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume; 

11.2. laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks kioski juurde eesmärgiga võimaldada 

tarbijal pruukida selles kioskis turustatavat kaupa kohapeal; 

11.3. kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas; 

11.4. müügilaudade, -lettide, -stendide jms paigaldamiseks, samuti teenuse müügiks pakkumiseks 

või müügiks punktides 11.1, 11.2 ja 11.3 sätestamata juhtudel.  

12. Linnavalitsus võib põhjendatult otsustada, et: 

12.1. punktides 11.3 või 11.4 sätestatud juhul antakse linnarajatis kasutusse eelläbirääkimistega 

pakkumise korras; 

12.2. linnarajatis antakse otsustuskorras kasutusse tasuta.  

  

  

III. LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMINE 

OTSUSTUSKORRAS  

  

13. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine otsustuskorras toimub linnavalitsuse 

korralduse alusel, millises haldusaktis peavad olema ära näidatud: 

13.1. kes on volitatud lepingut sõlmima; 

13.2. linnarajatise võimalikult täpne asukoht; 

13.3. linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad; 

13.4. linnarajatise valdaja; 

13.5. isik, kellele linnarajatis kasutusse antakse; 

13.6 lepingu tähtaeg; 

13.7. linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste 

täitmise kohustus, teenustasu tasumise kord jm); 

13.8. teenustasu suurus (välja arvatud linnarajatise tasuta kasutusse andmise korral); 

13.9. kas ja millisel tingimusel jätab linnavalitsus endale õiguse lepingut igal ajal ühepoolselt 

lõpetada.  

14. Lisatingimuseks on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja kohustus: 

14.1. paigaldada linnarajatisele vaid selline inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma 

välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik, kusjuures võimalike vaidluste korral sobivuse 

küsimuses lähtutakse Maardu Linnavalitsuse arhitektuuriosakonna arvamusest; 

14.2. tegutsedes linnarajatisel, kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutades teatud müügivormi.  



15. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisel kohaldatava teenustasu suurus 

(ruutmeetri kohta kuus kolmekümne päeva arvestuses) ettevõtete eri liikide osas kehtestatakse 

linnavalitsuse määrusega. Seejuures võib linnavalitsus rakendada paikkondlikke koefitsiente.  

16. Kui linnarajatisel kaubandustegevust teostada soovinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates 

punktis 13 nimetatud haldusakti andmisest, sõlminud lepingut, on vara kasutusse andmise otsustajal 

õigus oma otsus tühistada.  

  

IV. LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE LEPINGU 

SÕLMIMINE JA MUUTMINE  

 17. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu võib sõlmida üksnes punktides   

13.1 osundatud isik või linnavalitsuse struktuuriüksus. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest 

esimene jääb linnarajatise kasutusse andjale ja teine linnarajatise kasutusele võtjale. Kui linnarajatise 

valdaja ei ole linnavalitsus, edastab linnavalitsus lepingu ärakirja linnarajatise valdajale.  

18. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tüüpvormi kehtestab linnavalitsus 

määrusega.  

19. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisel ei ole tüüpvormist erinevad lepingud 

lubatud.  

20. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut sõlmima volitatud isik võib 

pidada põhjendatult vajalikuks tehingu notariaalset tõestamist. Tehingu notariaalse tõestamise korral 

jääb notari tasu selle isiku kanda, kellega on leping sõlmitud.  

21. Lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis toodud tingimused on lepingu sõlmimisel 

kohustuslikud ja neid võib muuta üksnes pärast vastava haldusakti muutmist.  

22. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise alus on 

linnavalitsuse haldusakt, millega muudetakse vastavalt punktis  13 märgitud haldusakti.  

  

V. LÕPPSÄTTED  

  

23. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste täitmist kontrollib 

linnavalitsus. Kontrollimise käigus korraldatakse ülevaatusi, mille kohta koostatakse protokoll. 

Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja poolsete rikkumiste avastamise puhul on 

kontrollija kohustatud tegema vastavaid ettekirjutusi, mis on teisele poolele kohustuslikud. Kui 

linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei täida lepingu tingimusi ega ettekirjutusi, annab 

linnavalitsus korralduse lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta.  

24. Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel peab isik, kellele linnarajatis 

kaubandustegevuseks kasutamiseks anti, vabastama linnarajatise viivitamata enda kulul.  

25. Punktis 24 sätestatu eiramisel teisaldab linnarajatisel asuvad objektid linnavalitsus, lülitades 

selleks tehtud kulutused kasutajale esitatava lõpparve hulka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


