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Pihtla Vallavolikogu oma 13.12.2013 a. otsusega nr. 18 algatas Lahekiila kiila Saadu kii
(59201:005:0704) detailplaneeringu. Planeeringu eesmiirk on maakasutuse sihtotstarbe

muutmine elamumaaks, maa-alal ehituskeeluv<j<jndi vlihendamine 120 m-le,

ehitusdiguse ja liikluskorralduse miiiiramine, iiksikelamu ning kuni 2 abihoone

raj amine, keskkonnatingimuste seadmine j a tehnovdrkude planeerimine.

Planeeringu tellija esitas 25.02.2014 a. Pihtla Vallavalitsusele Lahekiila kiila Saadu kti

detailplaneeringu (t<io nr. DP 1709ll3) planeerimislahenduse, mis on koostatud ning

vormistatud nduetekohaselt ning sisaldab ltihtetilesandes tiiheldatud informatiivset

materjali.

Planeerimislahenduses esitati i.ihe iiksikelamu ning kahe abihoone paigutuse ning

vajalike insenervdrkude planeerimise lahendus. Planeerimislahendus kasitleb maa-ala

viilj aspool loodushoiu ala. Loodushoiuala planeeringus ei kAsitleta.

Planeerimislahendusest selgub, et lahenduse realiseerimisel ei teki olulist

keskkonnamdju ega piiriiilest m6ju. Planeerimislahendus on kooskdlas Pihtla valla

rannalade tildplaneeringu tildise kontseptsiooniga ning kehtiva seadusandlusega.

Planeerimislahendus vastab sellele ja jAtkab Pihtla valla rannaala i.ildplaneeringus

kehtestatud seisukohta piirkonna tiiisehituses. Planeerimislahendus ei tekita mdju

kinnistul asuvale loodushoiu alale. Menetletud planeeringuga muudetakse kehtivat

Pihtla valla rannaala iildplaneeringut mitteolulises ulatuses. Muutus seisneb viihendatud

ehituskeeluvcidndi ala pikendamises iihe kinnistu v6rra. Nimetatud ehituskeeluvciondi

viihendamise on heaks kiitnud ka Keskkonnaamet.

Pihtla Vallavalitsus oma I7.12.2013 korraldusega nr. 30 otsustas mitte algatada

strateegilist keskkonnamdju hindamist, kuna kavandatav tegel'us ei oma olulist

keskkonnamdju, puudub piiriiilene m6ju. Eelnimetatud seisukoha kooskdlastas

Keskkonnaamet.

Planeerimislahenduse on tingimusteta kooskdlastanud:

1. Keskkonnaamet ( Kiri nr. HLS6-5/1411811-2 14.02.2014 a.)



2. Piiiisteamet ( Kiri m.7.2-3-411862 20.02.2014 a.)
3. OU plektrilevi ( Nr. 8962785085 14.01 .20104 a.)
4. Elion Ettevdtted AS ( Nr. 22073410 21.02.2014 a.

Ehituskeeluv<i<indi viihendamise kooskdlastas Keskkonnaamet oma seisukohaga, mille
edastas kirj aga nr. I 4-9 I I 419852-4 I 5 .07 .20104 a.

Detailplaneeringu avalikul viiljapanekul ning sellele jiirgnenud avalikul arutelul ei

esitatud iihtegi kiisimust.

V6ttes aluseks eelpool kirjeldatu ja planeerimisseaduse $ 18, Pihtla Vallavolikogu

otsustab:

1. Kehtestada Pihtla vald Lahektila kiila Saadu kii (59201:005:0704)

detailplaneering (t<i6 nr. DP I709lI3).
2. Kehtestav detailplaneering muudab kehtivat Pihtla valla rannaala iildplaneeringut

oluliselt viiheses mddras, piirkonna territoriaalses kaardistuses. Edaspidises

tildplaneeringu kiisitluses arvestada kiiesoleva detailplaneeringu lahendus e ga.

3. Kiiesolev otsus jdustub teatavakstegemisest.
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