
LIITUMISTAOTLUS 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks 

1. Liituva kinnistu andmed*

2. Liitumistingimuste taotleja või volitatud isik*
Ees- ja perekonnanimi / ärinimi: 

Isikukood / registrikood:  

Postiaadress:  

Kontakttelefon:  E-post:
2.1. Taotleja on* 

projekteerija detailplaneeringu koostaja 

2.2. Liitumistingimused ja arve saata 

e-postiga kirja teel 

3. Liitumistingimuste taotlemise eesmärk*
Ehitusprojekti koostamine  

Detailplaneeringu koostamine  

Ehitusprojekti koostamine arendusalale 

Kehtestatud detailplaneeringu nimetus 

4. Ehitise tüüp*
Eramu Korterelamu  

Uus ehitus Olemasolev ehitus 

Tootmishoone 

Laiendus/rekonstrueerimine 

Muu 
(palume täpsustada) 

Hoone korruste arv* 

5. Liitumise tüüp*
Uus liitumine 

Täiendav liitumine 

Rekonstueerimine 

Juurdeehitus 

Liitumine ühisveevõrguga 

Liitumine reoveekanalisatsiooniga 

Liitumine sademeveekanalisatsiooniga 

Katastritunnus: :
Aadress: 

:

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

omanik/kaasomanik 



6. Kavandatav tarbimine kinnistul / planeeringualal*

6.1. Veevarustus
Olme ja tehniline vesi 

m3/ööp l/sek m3/t max 

Sisemine tulekustutusvesi l/sek 

Väline tulekustutusvesi  l/sek 

6.2. Reoveekanalisatsioon 
Reoveekanalisatsioon  

 

6.3. Sademeveekanalisatsioon 
Sademeveekanalisatsioon  l/sek 
Drenaaž  l/sek 
Kinnistu pindala / sellest kõvakattega / 

m2 m2

7. Täiendavad andmed

8. Taotlusele lisada

Taotluse esitamise kuupäev Allkiri  
(allkirjastatud digitaalselt) 

m3/ööp l/sek m3/t max 

8.1. Katastriüksuse plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad
       ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning    
       kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.
8.2. Detailplaneeringu liitumistingimuste taotlusele lisada eskiis (DWG-formaadis)
       kavandatava krundijaotuse, teedevõrgu, hoonestusega.
8.3. Arendusala liitumistingimuste taotlusele lisada kehtestatud detailplaneeringu

       tehnovõrkude joonis (DWG-formaadis) ning kruntidele kavandatavate hoonete 
tehnilised näitajad (sihtotstarbed, korruselisus, korterite arv, tarbimisandmed).

8.4. Vajadusel täpsustamiseks nõutavad dokumendid (küsitakse kirja või telefoni teel).

Käesoleva taotluse esitamisega kinnitan, et olen tutvunud AS-i Narva Vesi leheküljel www.narvavesi.ee 
avaldatud Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjaga (kehtestatud Narva 
Linnavolikogu 03.08.2006. a määrusega nr 29) ja Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
liitumise eeskirjaga (kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.09.2010. a määrusega nr 22).

Kinnitan, et olen teadlik sellest, et tarbitava vee ning ärajuhitava heit- ja sademevee kogus määratakse 
liitumise tehnilistes tingimustes ja liituja peab tagama vee tarbimise ning heit- ja sademevee 
ärajuhtimise koguses, mis ei ületa tehnilistes tingimustes määratut.
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