Projekt
HALDUSLEPING nr / 
Pärnus Kiltri tänava väljaehitamiseks  

Pärnu linn, Pärnu Linnavalitsuse registrikood 75000064, asukoht Pärnu linn, Suur-Sepa 16, mida esindab Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse põhimääruse alusel taristu-ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur (edaspidi linn),

ja

………………………, registrikood ……………………, asukoht …………………………., kinnisasjal Kiltri tänav avalikult kasutatava tee rajatiste väljaehitamisest huvitatud isik, mida esindab…………………….. juhatuse liige (või volikirja) alusel ……………………….(edaspidi huvitatud isik),

keda nimetatakse edaspidi ka pool või koos pooled,

on sõlminud käesoleva halduslepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas:

Lepingu sõlmimise asjaolud

1.1.	Pärnu Linnavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 44 kehtestati Loode-Pärnu tööstusküla detailplaneering. 
Pärnu Linnavalitsuse 10.11.2014 korraldusega nr 546 algatati Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneeringu koostamine. Ümberplaneerimise vajadus tulenes antud piirkonnas suuremate tootmis-/ärimaa kruntide eelistamisest väiksematele. Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korraldusega kehtestati Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Detailplaneeringuga muudeti varem planeeritud krundistruktuuri selliselt, et varasema planeeringuga määratud kruntide asemele moodustusid suuremad tootmis-ja ärimaa krundid. Detailplaneeringuga ei muudetud varem Loode-Pärnu tööstusküla detailplaneeringuga planeeritud liikluskorralduse põhimõtteid. Kavandatud tänavavõrk lähtub Loode-Pärnu tööstusala detailplaneeringuga planeeritud teede võrgust, mille kaudu juurdepääsud planeeringualale toimuvad Lennuvälja tee ning Tallinna maantee kaudu. 
Kruntidele Kiltri tn 1, 3 ja 4 on juurdepääs Kiltri tänavalt, mis välja ehitamata.
1.2.	Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb vajadus välja ehitada tänavad. Detailplaneeringu punkti 3.14 (detailplaneeringu elluviimiseks vajalikud tegevused ja nende järjekord) kohaselt on avalikule tänavale ja ühiskasutatavale tehnilisele taristule kasutusloa saamine tootmis-ja ärimaa kruntidele planeeritud ehitusloakohustuslikele hoonetele ehituslubade taotlemise eelduseks. Taristule kasutusloa saamine võib toimuda etappide kaupa, kusjuures detailplaneeringu kohaselt loetakse etapiks tänavate-ja tehnovõrkude lahendust, mis tagab ühe kvartali tootmis-ja ärimaa kruntide teenindamise.
1.3	.Pärnu Linnavalitsuse 10.08.2020 korralduse nr 477 „ Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas, Pärnu linnas Kiltri tn 1, 2 ja 3 kirjalikul enampakkumisel“(edaspidi korraldus) otsustati korraldada kirjalik enampakkumine (edaspidi enampakkumine) kinnisasjade Kiltri tn 1, Kiltri tn 3 ja Kiltri tn 4 koormamiseks hoonestusõigusega ühe objektina. Kiltri tänava väljaehitamine on eelduseks ehituslubade taotlemiseks. kruntide Kiltri tn 1, 3 ja 4 hoonestusõiguse alusel hoonestamiseks. Huvitatud isiku pakkumine tunnistati enampakkumisel kinnisasjade Kiltri tn 1, 3 ja 4 koormamiseks hoonestusõigusega parimaks pakkumiseks (Pärnu Linnavalitsuse linnavara komisjoni protokoll…………). Huvitatud isik andis pakkumise esitamisel kinnituse, et on nõus sõlmima halduslepingu avalikult kasutatava tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ja tehnorajatiste väljaehitamiseks (Kiltri tänav) korralduses ja halduslepingus sätestatud tingimustel linnavara- ja heakorrateenistuse teates näidatud ajal ja kohas; 
1.4.	Pärnu linnal puuduvad hetkel rahalised vahendid Kiltri tänava tänavarajatiste välja ehitamiseks, mistõttu sätestati hoonestusõiguse seadmise tingimustes, et isik, kellega sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping on kohustatud välja ehitama sealhulgas projekteerima Kiltri tänava ja tänava rajatised omal kulul. Kiltri tänava projekteerimisel ja ehitamisel tuleb võtta aluseks alal kehtivad detailplaneeringud ja Kiltri tänava ehitamiseks koostatud TO Projekt OÜ ehitusprojektis , töö nr 15-003 „Loode -Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavvõrgu projekteerimine“ antud tehniline projektlahendus. 
2.	Lepingu ese
2.1.	Lepinguga lepivad linn ja huvitatud isik kokku:
2.1.1.	Pärnu linnas, kinnisasjal Kiltri tänav (kinnistusraamatu registriosa nr 2787805, katastritunnus 62502:076:0060, suurus 6529 m2, sihtotstarve transpordimaa) avalikult kasutatava tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, sademevee kanalisatsiooni ning välisvalgustuse projekteerimises, ehitamises ja ehitamise üle asjatundliku järelevalve(omaniku järelevalve) tagamises. Kiltri tänava projekteerimisel lähtuda Kiltri tänava ehitamiseks koostatud TO Projekt OÜ ehitusprojektis , töö nr 15-003 „Loode -Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavvõrgu projekteerimine“ tehnilisest projektlahendusest. Ehitada tuleb detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks ette nähtud sõidutee ning kõnniteed (kergliiklusteed) ja nendega seonduvad rajatised, sh avaliku maa-ala haljastus, välisvalgustus ning sademeveekanalisatsioon vastavalt detailplaneeringule, ehitusprojektile, ehitusseadustiku, teiste õigusaktide nõuetega ning vastavate standarditega (sh kehtiva EVS standardiga Linnatänavad (843:2016). 
2.1.2.	Käesoleva lepingu p-s 2.1.1 kirjeldatud tegevusi (so avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste projekteerimine, ehitus- või rajamistööd ning omanikujärelevalve) käsitletakse tervikliku haldusülesandena (edaspidi haldusülesanne).
2.1.3.	Haldusülesande täitmiseks tuleb huvitatud isikul korraldada haldusülesnade täitmiseks hankementelus riigihangete registris 
Haldusülesande täitmine ja rahastamine

	Planeerimisseaduse § 131 lg 1 kohaselt on planeeringu koostamise korraldajal kohustus omal kulul välja ehitada detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ning kõnnitee ja sellega seonduvad rajatised nagu haljastus, välisvalgustus ning tehnorajatised (edaspidi detailplaneeringu kohased rajatised), kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti. Planeerimisseaduse § 131 lg 2 kohaselt võib planeeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste välja ehitamiseks või välja ehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks. Linn on seisukohal, et olukorras, kus kehtivat detailplaneeringut ei ole ellu viidud ja detailplaneeringu kohaste rajatiste välja ehitamisest on huvitatud planeeringust otseselt mõjutatud isik (detailplaneeringu kohased rajatised hakkaksid teenindama planeeritava alaga piirnevat kinnisasja), saab sellisele isikule halduslepinguga detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üle anda.

	Detailplaneeringust huvitatud isikule antakse üle kohustus ehitada välja detailplaneeringukohased rajatised. Halduskoostöö seaduse (HKTS) § 5 lg 1 kohaselt võib juriidilise või füüsilise isiku volitada haldusülesannet täitma, kui:
	haldusülesande täitmine juriidilise või füüsilise isiku poolt on majanduslikult põhjendatud, arvestades muu hulgas ülesande riigi või kohaliku omavalitsuse poolt täitmiseks volitamiseks, võimalikuks rahastamiseks ning haldusjärelevalveks tehtavaid kulutusi;

haldusülesande täitmiseks volitamine ei halvenda selle täitmise kvaliteeti;
haldusülesande täitmiseks volitamine ei kahjusta avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse.

	Juriidilise isiku poolt haldusülesande täitmise majanduslik põhjendatus ning järjepidevuse ja kvaliteedi tagamise abinõud.
	Linn ei ole ellu viinud tervikuna Loode-Pärnu tööstusküla piirkonnas kehtivate detailplaneeringute lahendusi, mis on ette näinud kruntidele juurdepääsu avalikult teelt. Välja on ehitatud avalik tänav Rehepapi tänav kuni Kiltri tänavani. 
	Kruntide Kiltri tn 1, 3 ja 4 hoonestusõiguse alusel hoonestamiseks ja hoonestaja äriplaani(de) realiseerimiseks on hoonestajal/ huvitatud isikul vajalik ehitada ja rajada detailplaneeringuga kavandatud avalikuks kasutamiseks ettenähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, avaliku maa-ala haljastus ning välisvalgustus ja sademeveekanalisatsioon kiiremini kui seda oleks kavandanud linn oma arengudokumentides ning kanda sellega kaasnev kulu. 
	Huvitatud isik kannab haldusülesande täitmisega sealhulgas riigihanke korraldamise ja omanikujärelvalve kulud. Seega on haldusülesande täitmine huvitatud isiku poolt linnale majanduslikult soodsam kui haldusülesanne ise täita. 
	Kuna ehitusprojektide aluseks olevad tingimused väljastab linn ja ehitusloa väljastamisega antakse hinnang ehitusprojekti sobivusele (nii selles sisalduvate lahenduse kui ka teostatavate tööde kvaliteedi osas), siis haldusülesande täitmine huvitatud isiku poolt ei piira linna otsustusõiguseid. Ehitustegevuse läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid õigusakte ja vastava valdkonna standardeid, mis peavad tagama vähemalt keskmise kvaliteediga tulemuse. Seega ei halvenda haldusülesande täitmise volitamine selle täitmise kvaliteeti. 
	Haldusülesande täitmine tagatakse erinevate lepinguõiguslike meetmetega halduskohustuse täitmise tagamiseks. Juhul, kui huvitatud isik ei suuda haldusülesannete täitmist piisava kvaliteediga tagada, on linnal halduskoostööseaduse § 11 alusel õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada ning jätkata haldusülesannete täitmist kas ise või muu isiku kaudu, taastades seeläbi tõhusalt haldusülesande täitmise järjepidevuse ja kvaliteedi.
	Haldusülesande täitmine on eelduseks Kiltri tn 1, Kiltri tn 3 ja Kiltri tn 4 kruntidele ehituslubade väljaandmise aluseks.


	Haldusülesande täitmiseks volitamise mõju analüüs avalikele huvidele ning nende isikute õigustele, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse ning sellega kaasnevad õiguslikud ja sotsiaalsed asjaolud.
	Vastavalt ehitusseadustikus sisalduvale ohutuse põhimõttele peab ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus olema ohutu. Ehitis, ehitamine ja ehitise hilisem kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus hõlmab loodus- ja kultuuriväärtuse kaitset ning asjakohasel juhul ka looma elu ja tervist. Ohutuse põhimõte kehtib üldiselt kõikide isikute suhtes. Seega ei ole olukord faktiliselt või õiguslikult erinev, kui haldusülesande täidab linn või selle täidab huvitatud isik, kuna täitmise standard on sama.
	Haldusülesanne täidetakse avalikes huvides ja sellega arendatakse Loode-Pärnu tööstusküla äri/tootmispiirkonda, luues juurdepääsu kolmele kinnisasjale. 
	Haldusülesande täitmine tagatakse erinevate lepinguõiguslike meetmetega halduskohustuse täitmise tagamiseks. Juhul, kui huvitatud isik ei täida haldusülesannet vastavalt linna seaduslikele nõudmistele, on linnal halduskoostööseaduse § 11 alusel õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada ning jätkata haldusülesannete täitmist kas ise või muu isiku kaudu, taastades seeläbi tõhusalt haldusülesande täitmise järjepidevuse ja seaduslikkuse. Eeltoodust tulenevalt on ka eelviidatud haldusülesannete täitmiseks volitamise korral avalikud huvid ning nende isikute õigused, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse, samavõrd tõhusalt kaitstud, kui need oleksid kaitstud juhul, kui linn haldusülesannet ise täidaks.


	Haldusülesande täitmisel tuleb huvitatud isikul:
	Tellida Pärnu linnas, Kiltri tänava ehitusprojekti koostamine (põhiprojekti staadiumis) ja korraldada kinnisasjal Tellida Pärnu linnas, Kiltri tänava ehitusprojekti koostamine (põhiprojekti staadiumis) ja korraldada kinnisasjal Kiltri tänav avalikuks kasutamiseks ette nähtud sõidutee ning kõnnitee (kergliiklustee) ja nendega seonduvate rajatiste, sh avaliku maa-ala haljastus, välisvalgustus ning sademevee kanalisatsiooni välja ehitamine vastavalt käesoleva lepingu punktis 2.1.1 toodule sh taotleda vajalikud load.Kiltri tänav avalikuks kasutamiseks ette nähtud sõidutee ning kõnnitee (kergliiklustee) ja nendega seonduvate rajatiste, sh avaliku maa-ala haljastus, välisvalgustus ning sademevee kanalisatsiooni välja ehitamine vastavalt käesoleva lepingu punktis 2.1.1 toodule; 
	
	Korraldada hankemenetlus ehitusprojekti koostamise ja ehitamise ja omanikujärelevalve riigihanke läbiviimiseks riigihangete registris;
	Avalikult kasutatavatele rajatistele peab ehitusettevõtja andma garantii 2 aastat ehituslepingu lõpptähtajast arvestades. 
	Hanke koosseisus tuleb teostada digitaalne teostusjoonis L-EST koordinaatide süsteemis, mis tuleb üle anda Pärnu Linnavalitsuse ehitus- ja taristuteenistusele hiljemalt ühe nädala jooksul haldusülesande täitmisest.


	Haldusülesanne loetakse täidetuks, kui punktides 2.1.1 kirjeldatud rajatiste osas on koostatud üleandmise-vastuvõtmise akt ja rajatud rajatised on koos ehitusprojekti, ehitusprojekti koostamise ja rajatiste väljaehitamise tõendatud kuluaruande ja digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis üle antud Pärnu Linnavalitsuse ehitus- ja taristuteenistusele.


Huvitatud isiku õigused ja kohustused

Huvitatud isik kohustub:
	lähtuma haldusülesande täitmisel detailplaneeringutest, TO Projekt OÜ ehitusprojektist , töö nr 15-003 „Loode -Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavvõrgu projekteerimine“ tehnilisest projektlahendusest, õigusaktides ja asjakohastes standardites, sh standardis EVS 843:2016 Linnatänavad, toodud tingimustest, mis kohalduksid linnale, kui linn täidaks haldusülesande, 
	viima haldusülesande täitmisel läbi hankemenetluse riigihangete registri ning lähtuma hanke elluviimisel samadest põhimõtetest, mis kohalduksid linnale, kui linn täidaks haldusülesannet ise;
	hoidma saladuses nii lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast lepingu lõppemist talle haldusülesande täitmise tõttu teatavaks saanud teavet, mille saladuses hoidmise kohustus tuleneb seadusest;
teavitama linna viivitamatult olukorrast, kus talle pandud haldusülesande täitmine osutub või võib osutuda oluliselt raskendatuks või võimatuks;
teavitama linna igast tema vastu haldusülesande täitmisest tulenevalt alustatud halduskohtumenetlusest ning kandma halduskohtumenetlusega seonduvad kulud;
andma linnale tema nõudmisel ning määratud tähtaja jooksul teavet haldusülesande täitmise käigu kohta.


Linna kohustused ja õigused

Linn kohustub:
	andma huvitatud isikule haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet ning osutama igakülgset abi ülesannetes, mida huvitatud isik ilma linna abita teostada ei saa, sh viivitusteta läbi viima haldusülesande täitmiseks vajalikke haldusmenetlusi;
	teavitama huvitatud isikut kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist;
hoidma saladuses nii lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast lepingu lõppemist huvitatult isikult või kinnisasja omanikult lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses saadud teavet, mille saladuses hoidmise huvi võib linn mõistlikult eeldada.
	osalema haldusülesande käigus ehitatavate ehitiste üleandmise-vastuvõtmise protsessis ja sh allkirjastama üleandmise-vastuvõtmise akti.
 
	Linnal on õigus:
	teostada haldusülesande täitmise üle järelevalvet lähtudes lepingu punktist 6;

esitada haldusülesande täitmise parendamisele kaasa aitavaid ettepanekuid;
	osaleda objekti koosolekutel.

Järelevalve haldusülesande täitmise üle

Haldusülesande täitmise üle teostab järelevalvet Pärnu Linnavalitsus. Lepingu punktides 6.2.1 ja 6.2.2 nimetatud õiguste teostamiseks võib järelevalve tegija volitada linna ametnikku.

	Järelevalve tegijal on järgmised õigused: 
	esitada järelepärimisi haldusülesande täitmisega seotud küsimustes, nõuda teavet ja/või dokumentide esitamist. Järelepärimisele tuleb vastata järelepärimises määratud tähtaja, mis peab olema mõistlik, jooksul;

kontrollida ette teatamata haldusülesande täitmist;
teha ettekirjutusi.

Poolte vastutus ja tagatised

	Kui üks pool rikub lepingut, võib teine pool kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid ulatuses, milles ei ole lepingus teisiti kokku lepitud.

	Huvitatud isiku poolt võetud ehitamisega seotud kulude kandmise kohustuse täitmise tagamiseks täiendavaid tagatisi ei rakendata.
	Huvitatud isik on teadlik, et haldusülesande täitmisest loobumisel ja käesoleva lepingu punktis 2.1.1 nimetatud rajatiste rajamata jätmisel või mittenõuetekohasel rajamisel ei ole võimalik krunte Kiltri tn 1, 3 ja 4 hoonestusõiguse alusel hoonestada (hoonestajal jääb täitmata ehituskohustus) ja huvitatud isiku/hoonestaja äriplaani ellu viia, mis võib kaasa tuua linna poolt hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestatud sanktsioonide sealhulgas hoonestusõiguse omanikule langemise rakendamise. Kirjeldatud olukorra realiseerumisel tekkida võivate kahjude tekkimise riisikot kannab huvitatud isik ning huvitatud isik loobub niisuguse kahju tekkimise korral linnale hüvitisnõuete esitamisest.




Lepingu jõustumine ja tähtaeg

	Leping jõustub allakirjutamisel. 
	Leping kehtib:
	lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
	Huvitatud isikuga sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu alusel hoonestusõiguse omanikule langemisel

Esindajad ja teadete edastamine

Linn määrab lepinguga seotud küsimuste lahendamiseks ja huvitatud isikule teabe edastamiseks kontaktisikuks taristu– ja ehitusteenistuse teede peaspetsialisti Jaak Kanniste: jaak.kanniste@parnu.ee, 512 7477 või tema äraolekul teda ametialaselt asendava teenistuja.
	Huvitatud isik määrab lepinguga seotud küsimuste lahendamiseks ja linnale teabe edastamiseks kontaktisikuks ………………………………………………………….
	Poolte vahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus või elektroonilises vormis, st digitaalselt allkirjastatud, välja arvatud, kui teade on informatiivne ja selle edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktaadressil. Aadressi muutusest on pool kohustatud viivitamatult informeerima teist poolt. 
	Teade (va informatiivne teade) loetakse kätte toimetatuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või saadetud tähitud kirjaga ja saatmisest on möödunud 3 tööpäeva või elektroonilises vormis saadetud teatele on saabunud kättesaamise kinnitus.

Lisade loetelu
 TO Projekt OÜ ehitusprojektis , töö nr 15-003 „Loode -Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavvõrgu projekteerimine“



____________________  					____________________
/allkirjastatud digitaalselt/					/allkirjastatud digitaalselt/

Väino Kaur							
								
Pärnu Linnavalitsuse taristu-					
ja ehitusteenistuse juhataja




