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Ringtee ja Pikk tiinavate vahelise ala detailplaneeringuga, mis on kehtestatud Kuressaare
Linnavalitsuse 8. juuni 1999. akorraldusegarr 443, mddratud krundid on enamuses moodustatud ja
maad eraomandisse vormistatud. Moodustamata on P6hja tiinava pikenduse krunt suurusega cd
6500 m'z ja tootmismaa krunt nr 2766 suurusega ca 5883 m2, mis ei piirne avalikult kasutatava
teega. Kiiesoleval ajal ei ole linnaplaneerimise seisukohalt vajadust ehitada viilja Pdhja tiinava
pikendust, millelt oleks pii6s iihele tootmismaa krundile. Linnal on vaja Pikk tn 77a kinnistu
omanikelt osta kasutusel oleva juurdepddsutee alune maa kaheksale katastritiksusele pdiiserniseks
samas Sikassaare tddstuspiirkonnas. Kuressaare Linnavalitsus soovib Ringtee ja Pikk tiinavate
vahelise ala detailplaneeringust kehtestatud kujul loobuda ning detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamist Pdhja tdnava maa osas, mis ei takista tilejtiiinud planeeringu elluviimist.
Planeerimisseaduse $ 1401g I ja lg 2 kohaselt v6ib kehtestatud detailplaneeringu v6i selle osa
tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on moddunud viihemalt viis aastat ja
detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima v6i kui planeeringu koostamise korraldaja v6i
planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kuressaare Linnavalitsus ei
soovi detailplaneeringut ellu viia eelnimetatud detailplaneeringu alal planeeritud tiinavamaa krundi
osas. Ka Maa-amet ei ole huvitatud avalikult kasutatava tiinava rajamisest. 18. veebruari 2016. a
kirjas nr 6.2-1011264 tegS Maa-amet Kuressaare Linnavalitsusele ettepaneku tunnistada
8. juuni 1999. a korralduseganr 443 kehtestatud Ringtee ja Pikk tiinavate vahelise ala
detailplaneering osaliselt kehtetuks perspektiivse P6hja tdnavamaa osas. Detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamisega ei katrjustata avalikku huvi ega piirata kolmandate isikute 6igusi.
Tulenevalt eelmiirgitud asjaoludest ja vdttes aluseks planeerimisseaduse $ 140 lgl jalg2,
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l. Tunnistada osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 8. juuni 1999. a korraldusegarc 443
kehtestatud Ringtee ja Pikk t?inavate vahelise ala detailplaneering perspektiivse Pdhja tiinava maa
osas, mille asukoht on ndhtav detailplaneeringu joonisel (Lisa).
2. Kuressaare Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnal informeerida avalikkust planeeringu
osaliselt kehtetuks tunnistamisest ajalehes Meie Maa ja esitada vastavad materjalid maavanernale ja
riigi maakatastri pidaj ale.
3. Otsus j6ustub teatavakstegemisest ja seda on vdimalik vaidlustada Pdrnu Halduskohtus (Riiiitli
19, 80090 Piimu) 30 piieva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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