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KIHELKONNA VALD

KIHELKONNA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Kihelkonna 29. september 2016 nr 88

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning detailplaneeringu keskkonnamdju strateegilise
hindamise algatamata j iitmine

Tiit Bogdanov esitas Kihelkonna Vallavalitsusele avalduse Kihelkonna vallas Kihelkonna alevikus
Ravi tn 3 maatiksusel (katastritunnus 3010:003:0378, suurus 12113 m2, sihtotstarve maatulundusmaa
I 00%) detai lplaneeringu koostami se al gatam i seks.
Planeeringu eesmlrk on Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maatiksusel kinnistu jagamine kaheks, neile
kahe elamu piistitamine koos abihoonetega, teede, tehnovdrkude, ehitiste ja -rajatiste asukoha
vdimaluste miiiiramine; haljastuse ja heakorrastuse p6himdtete mii[ramine.
Vastavalt keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeHJS) g 33 1g I
p 3 tuleb detailplaneeringu algatamisega kaasnevat keskkonnamdju hinnata ning kaaluda
keskkonnamdju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamist vdi mittealgatamist. KSH
algatamist/algatamata jatmist on kaalutud sama seaduse $ 6 1g 2-4 siitestatud juhtudel jiirgmiselt:
1) detailplaneeringuga ei kavandata KeHJS g 6 Ig I nimetatud tegevusi;
2) detailplaneeringu alal ei asu Natura 2000 vdrgustiku ala ja ei avalda tiiiendavat negatiivset m6ju
keskkonnatingimustele piirkonnas;
3) detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mdju naaberkinnistutele;
4) detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnam6juga ehitustegevust,
millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, 6hu saastamist;
5) kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste pi.istitamiseljirgitakse detailplaneeringuga seatud tingimusi
ja 6igusaktide n6udeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tdeniioliselt olulist negatiivset
keskkonnam6ju.

Liihtudes planeerimisseaduse S 1241g 10, g 128 lg l, lg 5, lg 6, lg 7,lgB, g 131 lg 2, keskkonnamoju
hindamise ja keskkonnajuhtimissi.isteemi seaduse $ 33 1g I p 3, g 35 lg 5 ja lg 6 ja Kihelkonna
Vallavolikogu26.05.2010 miidrusest nr 8 ,,Kihelkonna valla tildplaneeringu kehtestamine",

Kihelkonna Vallavalitsus annab korralduse:

1. Algatada Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maaiiksusel (katastritunnus 3010:003:0378, suurus 12113
m2, sihtotstarve maatulundusmaa lO0%) detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca
l,4ha. Planeeringu eesm[rk on Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maatiksusel kinnistu jagamine kaheks,
neile kahe elamu piistitamine koos abihoonetega, teede, tehnovdrkude, ehitiste ja -rajatiste asukoha
vdimaluste miiiiramine; haljastuse ja heakorrastuse pShimdtete miiiiramine.

2. Kinnitada Kihelkonna aleviku Ravi tn 3 maai.iksuse detailplaneeringu liihtei.ilesanne vastavalt lisale.



3. Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamdju strateegilist hindamist, kuna Kihelkonna alevikus
Ravi tn 3 maaiiksus ei asu NATURA 2000 alal. Antud maatiksus oma ehitiste, tehnovorkude ja
-rajatistega olulist m6ju keskkonnale eeldatavalt ei avalda.

4. Koostamise algataja on Kihelkonna Vallavalitsus (Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna
vald, Saare maakond, tel 4 5 4 653 l, ki hel konna(,ik i he t tqon na.neti.ee).

5. Koostamise korraldaja on Kihelkonna Vallavalitsus (Pargi 2,93401Kihelkonna alevik, Kihelkonna
vald, Saare maakond, tel 45 4 65 3 l, kihelkonna(ii)ki he I konna.neti.ee).

6. Koostaja on OU M.K. Konsultatsioonid, aadress Kaarli pst 9-2, 101 l9 Tallinn, tel +372 644 4413.

7. Kehtestaja on Kihelkonna Vallavalitsus (Pargi 2,93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare
maakon d, tel 4 5 4 6 53 1, kih e I l< onn a ({i)k ih e"[sq]rrqJreU$O.

8. Teatada detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskonnam6ju strateegilise hindamise
algatamata j?itmisest ajalehes ,,Meie Maa" ja Kihelkonna valla kodulehel wr,vw.kihelkonna.ee.

9' Keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamata jiitmise otsuse avaldamine toimub 14 paeva
jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus v[ljaandes Ametlikud Teadaanded.

10. Kiesoleva korralduse ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamatajiitmise otsusega on
vdimalik tutvuda valla kodulehel aadressil u,n'r.v.kihelkonna.ee ja t<idpdevadel Kihelkonna
Vallavalitsuses (Pargi 2, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond).

1 l. Korraldus j6ustub teatavakstegemisest.

12' Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada vaide Kihelkonna Vallavalitsusele (Pargi 2, 93401
Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond) haldusmenetluse seaduses siitestatud korras 30
p[eva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise piievast v6i ptievast, millal oleks pidanud korraldusest
teada saama vdi esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Piirnu Kohtumajale (Rtiiiili 19,80010 piirnu)
halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 pleva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.

Raimu Aardam
Vallavanem

.{"*ttf/,-: (_l or ./
Evelin Voksepp
Vallasekretiir
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DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LAHTESEISUKOHAD

Pargr 2, 93401 Kihelkonna alevik, tel 454 6531, fax 454 6992

DP NIMETUS
Kihelkonna vallas Kihelkonna alevikus Ravi tn 3 maaiiksuse detailplaneeringu
koostamine
PLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE ALUS: Tiit Bogdanovi avaldus
PLANEERINGU EESMARK:
Planeeritava ala suutus on circa lr4 ha. Planeeringu eesmiirk: Kihelkonna alevikus Ravi tn 3
maaiiksuse elamute ja abihoonete, juurdepiiiisuteede, tehnovOrkude, ehitiste ja -rajatiste
asukoha miiiiramine; halj astuse j a heakonastuse pdhimdtete mti2iramine.

DP KOOSTAMISE LAHTEMATERJALID
Saare maakonna iildplaneering ( 1 999).
Ala kohta puudub kehtestatud detailplaneering.
Kihelkonna valla iildplaneering 26.05.2010 ( hltpt//r,vwr,v.hendrikson.ee/etlavalikud-
clokumendld/saaremaa.html ).
Olemasolev maakasutus: Kihelkonna alevik Ravi tn 3 maaiiksusel (katastritunnus
3010:003:0378, suurus 12113 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).
Planeeritava ala suurus on circa 1,4 ha. Omanik: Tiit Bogdanov

Piirangud ja kitsendused: Maaiiksusel asub Kultuurimiilestiste riiklikkusse registrisse kuuluv
ausammas 1 9. sajandist (nr. 27 116).

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 - m[rkida planeeritavad sihtotstarbed.
Planeeringu pdhijoonis - miirkida hoonestatav ala, hoonestuse ja rajatiste asetused maa-alal
(hoonestus peab sobima kuju, konstruktsiooni, laadi ning v[limuse poolest planeeritava ala
looduskeskkonda), krundi tiiisehituse oA, mtirkida ehituskeelualad (5m kinnistu piirist,
Kultuurimiilestiste riiklikkusse registrisse kuuluv ausammas 19. sajandist (nr. 27116) 50 m,
ehitiste ehitusalased pinnad, ehitiste lubatud kdrgused (katuseharjakdrgus maapinnast kuni 6,5
m). Niiidata sZiilitatav, likvideeritav ja rajatav haljastus, olemasolevad ja planeeritavad teed
(niiidata jalgsi ja meh. transpordiga liikumise teed ning liitumine avaliku kasutusega teega,
planeerituga kavandatav maapinna absoluutk6rguste vahemik).
Tehnovdrkude joonis - niidata tehnov6rkude ja -rajatiste asukohad.
Ntiidata lahendamist vajavad vee- ja elektrivarustus. Lahendada vastavalt tehnovdrkude
valdaj atelt planeerij a poolt taotletavatele tehnilistele tingimustele.
Keskkonnakaitse abin6ud - lahendada j [iitmekiiitlus.



NOUDED KOOSTATAVA PLANEERINGU SELETUSKIRJALE
- Asend ja olemasoleva olukorra kirjeldus planeeringu alal.
- Kinnistu ehitus6igus (sihtotstarbed, ehitiste arv, tiiisehituse yo, ehitiste kdrgus,

korruselisus, ehitusalune pindala).
- Haljastuse ja heakorra p6himdtted.
- Liikluskorralduse p6himdtted ning krundilejuurdesdidud.
- Tehnovdrkude ja rajatiste asukohad ltihtudes kavandatud arvutuslikust

tarbimisv6imsuse kasvust ja kehtivatest normatiividest Keskkonnakaitse abinduded-
jii2itmemajanduse korraldamine ja reoveekaitlus, m6jud haljastusele ja leevendavad
meetmed halj astuse siiilitamiseks j a ehitustegevuse liibiviimi seks.

- Sotsiaalmajanduslikudm6jud.
- Kuritegevuse riskide ennetamine ja tingimuste seadmine.
- Servituutide ja naabrusdiguste seadmise vaiadus.
- Muud seadustest tulenevad piirangud (kaitsevcidndid, ehituskeelualad, tagatud peab

olema juurdepiiiis kallasrajale, tuleohutusnduded).
- Planeeringu rakendamise vOimalused.

DP koosseis peab vastama planeerimisseaduses ja ehitusseadustikus esitatud nduetele.
Detailplaneeringus tuleb planeerimispdhimdtted esitada graafilisel kujul selgelt loetavate
tingmiirkid e ga ja sel gitava tekstili se osaga.

DETAILPLANEERINGU KOOSKOLASTAMINE
Tiiiendavaid kooskdlastusi riigiasutustega taotleb Kihelkonna Vallavalitsus.

DP ESITADA
Kihelkonna Vallavalitsusele eskiisstaadiumis kooskdlastamiseks tihes eksemplaris koos 3D
vaadetega neljast kiilj est.
Kihelkonna Vallavalitsusele kehtestamiseks viies eksemplaris paberkandjal ja kahes
eksemplaris digitaalselt.

DP LAHTEULESANNE KOOSTATUD:

Tormis Lepik
Abivallavanem

Kfiesoleva DP l?ihtetilesanne on kehtiv kuni 30.09.2018


