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Detailplaneeringu al gatamine

Pihtla Vallavalitsusele on esitatud 20.01.2014 OU galtic Wind Energy poolt taotlus
Haeska kiila Jdhvika mti (59201:001:0155) ja Sinika mii ( 59201:001:0045)
detailplaneeringu algatamiseks.
Planeeringu eesmiirk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks,
planeeringualal kuni 2 (kahe) tuugeni planeerimine ja paigaldamine, liikluskonalduse
miiiiramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovdrkude lahendamine.
Planeeringualuste maaiiksuste suurus kokku on 33,38 ha.

Kogu planeeringu m6juala suuruse miiiiramisel on vdetud arvesse EV Sotsiaalministri
04.03.2002.a. vastuvdetud miiiiruse ff. 42 ,,M:Jira normtasemed elu- ja puhkealal,

elamutes ning tihiskasutusega hoonetes ja miirataseme m66tmise meetodid" $ 3 lg. 4
ja $ 5 1g. 4 siitestatud mi.irataseme piimormid. Planeeringu mdjuala asetseb Pihtla vald
Haeska k{ila Jdhvika mii (59201:001:0155), Sinika mti (59201:001:0045), Mustika
mti (59201:001:0277),Muraka mti (59201:001:0126), Leesika mii (59201:001:0055),

Pihlaka mii (59201:001:0542), Pohla mii (59201:001:0157), Maadelepa mti
(59201:001:0196), Koordisoo mii (59201:001:0162), Jaani-Tooma mii
(59201:001:0215), Kase mii (59201:001:0532)Annisoo mti (59201:001:0297) ja
Mihklisoo mii (59201:001:0580) maadel kogupinnaga 187,53 ha.
Algatatav detailplaneering on koosk6las Saare Maavanema 20J22A13 korraldusega
nr 1lDA8l530 kehtestatud Saare Maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringuga. Eelpool nimetatud planeeringu alal maaparanduslikud,
kuivendatud alad. Kooskdlas Planeerimisseaduse $ 10 1g. 61 detailplaneeringu
koostamist ja koostamise tellimist korraldab Pihtla Vallavalitsus.
Planeeringu nimetus on Pihtla vald Haeska ktila J6hvika mii ja Sinika mti
detailplaneering tuugenite paigaldamiseks.
Liihtudes eeltoodust ja vdttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6
lg 1, $ 22lg I p 33 jaPlaneerimisseaduse $ 10, Pihtla Vallavolikogu

otsustab:

1. Algatada Haeska kiilas J6hvika mii (59201:001 :01 55) ja Sinika mti

(5920 I : 00 1 : 0045) detailplaneering.

2. Detailplaneeringu nimetus on ,,Pihtla vald Haeska kiila Jdhvika mti ja
Sinika mii detailplaneering tuugenite paigaldamiseks".



3. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegija on OU Baltic Wind Energy.

4. Detailplaneeringu koostamist korraldab ja koostamise tellib Pihtla

Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on OU Hartal Projekt.

5. Maarata planeeringu m6j uala ca I 87,53 ha suuruses vastavalt plaani lisale I .

6. Kiiesoleva otsuse lisa 2 on detailplaneeringu koostamiseks liihteseisukohad.

7. Kiiesolevat otsust vdib vaidlustada Haldusmenetluse seaduses $ 7I-77 vdi
Halduskohtumenetluse seadustikus $ 46 siitestatud korras ja tiihtaegadel.

8. Otsus j6ustub teatavaks tegemisest.
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