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Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamdju
strateegilise hindamise algatamata jiitmine

Reimo Saarkoppel esitas Kihelkonna Vallavalitsusele avalduse Kihelkonna alevikus Krooni
maaiiksusel (katastritunnus 30101:003:0528, suurus 2928 m2, sihtotstarve 2irimaa 100%)
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Planeeringu eesmiirk on Krooni maatiksusel ktitusetankla koos taristute ja rajatisega rajamise
v6imaluse vlilja selgitamine.

Vastavalt keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtirnissiisteemi seaduse (edaspidi KHKS) $
33 lg I p 3 tuleb detailplaneeringu algatamisega kaasnevat keskkonnam6ju hinnata ning kaaluda
Keskkonnam6ju strateegilise hindamise (KSH) algatamist v6i mittealgatamist. KSH
algatamrstlalgatamata jatmist on kaalutud sama seaduse $ 6 lg2-4 siitestatud juhtudel jiirgmiselt:
1) detailplaneeringuga ei kavandata KHKS $ 6 lg I nimetatud tegevusi;
2) detailplaneeringu ala ei asu Natura 2000 vdrgustiku alal ja eeldatavalt ei avalda tiiiendavat
negatiivset mdj u keskkonnatingimustele piirkonnas ;

3) detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mdju naaberkinnistutele;
4) detailplaneeringuga ei kavandata olulist tootmistegevust ega olulise keskkonnamdjuga
ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, 6hu
saastamist;
5) kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste ptistitamisel j[rgitakse detailplaneeringuga seatud
tingimusi ja Sigusaktide n6udeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tdenlioliselt
olul i st negati ivset keskkonnamdj u.

Liihtudes planeerimisseaduse $ 10 lg 5, $ 12 lg 5, keskkonnamOju hindamise ja
keskkonnajuhtimisstisteemi seaduse $ 33 lg I p 3, $ 35 lg 5 ja lg 6, Kihelkonna Vallavolikogu
04.03.2003 miiiruse nr 3 ,,Kihelkonna valla ehitusml2iruse kinnitamine" $ 1a 1g 1 p 6 ja
Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2010 m[[rusest nr 8 ,,Kihelkonna valla tildplaneeringu
kehtestamine"

Kihelkonna Vallavalitsus annab korralduse:

1. Algatada Kihelkonna alevikus Krooni maaiiksusel (katastritunnus 30101:003:0528, suurus
2928 m2, sihtotstarve drrmaa 100%) detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca
0,4 ha.

Planeeringu eesmzirk on Krooni maatiksusel kiitusetankla koos taristute ja rajatisega rajamise
v6imaluse viilja selgitamine.



2. Kinnitada Kihelkonna aleviku Krooni maaiiksuse detailplaneeringu llihteiilesanne vastavalt
lisale.

3. Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegilist hindamist, kuna eeldatavalt
kiitusetankla rajamine ei avalda tiiiendavat negatiivset m6ju keskkonnatingimustele piirkonnas.
Antud maaiiksus oma ehitiste, tehnovdrkude ja -rajatistega olulist mdju keskkonnale eeldatavalt
ei avalda.

4. Koostamise algataja on Kihelkonna Vallavalitsus.

5. Koostamise korraldaja on Kihelkonna Vallavalitsus (aadress Pargi 2, Kihelkonna alevik,
Kihelkonna vald 93401 , Saare maakond, tel 4546531, kihelkonna@kihelkonna.neti.ee).

6. Koostaja on DP Projektbi.iroo OU, aadress Rohu 5, 93819 Kuressaare linn, Saare maakond,
telefon 45 21 080.

7. Kehtestaja on Kihelkonna Vallavolikogu (aadress Pargi 2, Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald
93 40 1, Saare maakond, tel : 4 5 46 53 1, kihelkonna@kihelkonna. neti. ee).

8. Teatada detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskonnamdju strateegilise hindamise
algatamata jiitmisest ajalehes ,,Meie Maa" ja Kihelkonna valla kodulehel lvrvlv.kihelkonna.ee.

9. Keskkonnam6ju strateegilise hindamise algatamata jiitmise otsuse avaldamine toimub 14 paeva
jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus vZiljaandes Ametlikud Teadaanded.

10. Detailplaneeringu algatamise otsuse drakiri esitada Saare maavanemale hiljemalt kahe n[dala
j ooksul otsuse tegemise kuupiievast arvestades.

I L Konaldus jdustub teatavakstegemisest.

12. Kliesoleva korralduse peale v6ib esitada vaide Kihelkonna Vallavalitsusele (Pargi 2,93401
Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond) haldusmenetluse seaduses siitestatud korras
30 piieva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud
korraldusest teada saama v6i esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Piimu Kohtumajale (Rtititli
19, 80010 Piirnu) halduskohtumenetluse seadustikus sdtestatud korras 30 pleva jooksul arvates
korralduse teatavakste gemi sest.

;_r-,wu*
Evelin Voksepp

Raimu Aardam
Vallavanem

Vallasekretiir



LISA
Kihelkonna Vallavalitsuse 08. mai2O14.a. korraldusele nr 75

DETAILPLANEERINGU KO OSTAMISE LAHTESEISUKOHAD

Kihelkonna Pargi t. 2,Tel45 46 636,Fax45 46 992

DP NIMETUS
Kihelkonna alevikus Krooni maaiiksuse detailplaneeringu koostamine
PLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE ALUS : Reimo Saarkoppel' i avaldus
PLANEERINGU EESMARK:
Planeeritava ala suurus on circa 0,4 ha. Planeeringu eesmlrk: Krooni maatiksusel ktitusetankla
koos taristute ja rajatisega rajamise v6imaluse viilja selgitamine.

DP KOOSTAMISE LAHTEMATERJALID
Saare maakonna iildplaneering ( 1 999).
Ala kohta puudub kehtestatud detailplaneering.
Kihelkonna valla tildplaneering 26.05.2010 (http://lvrvr.r.,.hendrikson.ee/et/avalikucl-
dokumendidlsaaremaa. htrn] ).
Olemasolev maakasutus: Kihelkonna alevik Krooni maaiiksusel (katastritunnus 30101:003:052g,
suurus 2928 m2, sihtotstarve arimaa 1OO%) detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus
on circa 0,4ha.
Omanik: Reimo Saarkoppel

Piirangud ja kitsendused:21102 Mustjala-Kihelkonna riigimaantee 50 meetri kaitsevcjond.

DP KOOSSEIS JA VORMISTAMINE
Seletuskiri, asukoha skeem, situatsiooniskeem, geodeetiline alusplaan, hoonestuse, teede ja
haljastuse skeem, tehnovdrkude skeem.

NOUDED DP KOOSSEISUS ESITATAVATELE JOONISTELE
Situatsiooniskeem - esitada kinnistu ja planeeringuala piirid ning olemasolev situatsioon
planeeringualal.
Katastritiksuse maakasutuse ja sihtotstarbe plaan - miirkida planeeritavad sihtotstarbed.
Planeeringu pShijoonis - miirkida hoonestatav ala, hoonestuse ja rajatiste asetused maa-alal
(hoonestus peab sobima kuju, konstruktsiooni, laadi ning viilimuse poolest planeeritava ala
looduskeskkonda), krundi tiiisehituse Yo, markid,a ehituskeelualad ( 5m kinnistu piirist, ehitiste
ehitusalased pinnad, ehitiste lubatud korgused Nliidata sailitaiav, likvideeritav ja ralatav
haljastus, olemasolevad ja planeeritavad teed (niiidata jalgsi ja meh. transpordiga liikumise teed
ning liitumine avaliku kasutusega teega, planeeritugi kavandatuu 1nuupi*a lbsoluutk6rguste
vahemik.
Tehnovdrkude j oonis - n[idata tehnovdrkude j a -raj atiste asukohad.
Niiidata lahendamist vajavad vee- ja elektrivarustus. Lahendada vastavalt tehnovorkude
valdaj atelt planeerij a poo lt taotl etavatel e tehnilistele tingimustele.
Keskkonnakaitse abindud - lahendada jiiiitmekiiitlus.



NoUDED KOOSTATAVA PLANEERINGU SELBTUSKIRJALE
- Asend ja olemasoleva olukorra kirjerdus planeeringu alar.- Kinnistu ehitusdigus (sihtotstarbed, ehitiste uru, tflisehituse oA, ehitiste k6rgus,

korruselisus, ehitusalune pindala).
- Haljastuse ja heakorra p6him6tted.
- Liikluskorralduse p6him6tted ning krundile juurdesdidud.
- Tehnovdrkude ja rajatiste asukohad liihtudes kavandatud arvutuslikust tarbimisvoimsuse

kasvust ja kehtivatest normatiividest Keskkonnakaitse abin6uded- jiiiitmemajanduse
korraldamine ja reoveekziitlus, mdjud haljastusele ja leevendavad meetmed haljastuse
siiilitami seks j a ehitustegevuse liibiviimiseks.

- Sotsiaalmajanduslikud m6jud.
- Kuritegevuse riskide ennetamine ja tingimuste seadmine.- Servituutide ja naabrusOiguste seadmise vajadus.
- Muud seadust_est tulenevad piirangud (kaitsevddndid, ehituskeelualad, tagatud peab olemajuurdep[tis kallasrajale, tuleohutusnduded).
- Planeeringu rakendamise v6imalused.

DP koosseis peab vastama planeerimisseaduses ja ehitusseaduses esitatud n6uetele.
Detailplaneeringus tuleb planeerimispdhimdtted esitada graafilisel kujul selgelt loetavate
tingmiirkid ega ja selgitava teksti I ise osaga.

DETAILPLANEERINGU KOOSKOLASTAMINE
Tiiiendavaid kooskdlastusi riigiasutustega taotleb Kihelkonna Vallavalitsus.

DP ESITADA
Kihelkonna Vallavalitsusele eskiisstaadiumis kooskdlastamiseks tihes eksemplaris.
Kihelkonna Vallavolikogule kehtestamiseks viies eksemplaris paberkandjal ja kahes eksemplaris
digitaalselt.

DP LAHTEULESANNE KOOSTATUD:

Tormis Lepik
Abivallavanem

Kflesoleva DP Iiihteiilesanne on kehtiv kuni 15.05.2016


