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Detailplaneeringu kehtestamine

Pihtla Vallavolikogu oma 24.09.2015 a. otsusega nr.43 algatas Lahekiila kiila Lagle kii
(59201:005:0684) detailplaneeringu. Planeeringu eesmiirk on maakasutuse sihtotstarbe

muutmine elamumaaks, ehitusdiguse ja liikluskorralduse miiiiramine, iiksikelamu ning

kuni 2 abihoone rajamine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnov6rkude

planeerimine.

Planeeringu tellija esitas 02.05.2016 a. esitas Pihtla Vallavalitsusele Lahektila ktila Lagle

kii detailplaneeringu (tcici nr. T-15089) planeerimislahenduse, mis on koostatud ning

vormistatud nduetekohaselt ning sisaldab ltihteiilesandes tiiheldatud informatiivset

materjali.

Planeerimislahenduses esitati iihe i.iksikelamu ning kahe abihoone paigutuse ning

vaj alike insenervdrkude planeerimise lahendus. Planeerimislahendusest selgub, et

lahenduse realiseerimisel ei teki olulist keskkonnamdju ega piiritilest mdju.

Planeerimislahendus on koosk6las Pihtla valla rannalade tildplaneeringu tildise

kontseptsiooniga ning kehtiva seadusandlusega. Planeerimislahendus vastab sellele ja
jatkab Pihtla valla rannaala iildplaneeringus kehtestatud seisukohta piirkonna

t2iisehituses. Menetletud planeeringuga ei muudeta kehtivat Pihtla valla rannaala

iildplaneeringut.

Pihtla Vallavalitsus oma 05.10.2015 a. korraldusega nr. 22I otsustas mitte algatada

strateegilist keskkonnamdju hindamist, kuna kavandatav tegevus ei oma olulist
keskkonnamdju, puudub piiritilene m6ju. Eelnimetatud seisukoha kooskdlastas

Keskkonnaamet.

Kiiesoleva detailplaneeringu kehtestamisega ei v6ta Pihtla Vallavolikogu ja Pihtla

Vallavalitsus endale kohustust liibipiiiisu tagamiseks planeeringualasele kinnistule

mci<ida era6iguslikke kinnistuid kulgevat erateed. Juurdepiiiisu tagamine

planeeringualasele kinnistule saab toimuda ainult era6iguslike kinnistute omanike

omavaheliste nduetekohaste kokkulepete kaudu.



Planeerimislahenduse on kooskdlastanud:

1. Keskkonnaamet ( Kiri nr. 7-911616519-2 02.06.2016a.)

2. Piiiisteamet ( Kiri nr.28.06.2016 nr 7.2-3.4110536-3a.)

Detailplaneeringu avalikul viiljapanekul ning sellele jiirgnenud avalikul arutelul ei

esitatud tihtegi ktisimust.

Vottes aluseks eelpool kirjeldatu, planeerimisseaduse $ 139 PihtlaVallavolikogu

otsustab:

1. Kehtestada Pihtla vald Lahekiila kiila Lagle kii (59201:005:0684)

detailplaneering (toti nr. T- I 5089).

2. Kehtestatav detailplaneering ei muuda kehtivat Pihtla valla rannaala

tildplaneeringut. Edaspidises rildplaneeringu kiisitluses arvestada kiiesoleva

detailplaneeringu lahendusega.

3. Kiiesolev detailplaneering kehtib viis (5) aastat. Kui detailplaneeringut ei ole viie

(5) aasta jooksul ellu viima hakatud, kaotab detailplaneering kehtiruse.

4. Kiiesolev otsus jdustub teatavakstegemisest.
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