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Pihtla 25 jaantar 2017.a. nr.2

Vanam6isa ktila Kiti maaiiksuse
detailplaneeringu algatamine

Pihtla Vallavalitsusele on esitatud 12.01.2017 Ain Tarkin poolt taotlus Vanam6isa ki.ila Kiti mii
(5 920 1 : 005 : 0 1 04) detailplaneeringu algatamiseks.
Planeeringu eesmdrk on maaiiksuse jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse

sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule I (iiks) elamu ja kuni 2 (kaks) abihoone
planeerimine ja paigaldamine, liikluskonalduse mddramine, keskkonnatingimuste seadmine ja
tehnovdrkude lahendamine. Planeeringualuse maaiiksuse suurus on 7,65 ha.
Kogu planeeringu m6juala suuruse miiZiramisel on vdetud arvesse naaberkinnistutel ehitus6iguse
mittekitsendamist. Planeeringu mdjuala asetseb Pihtla vald Vanamdisa ktila Sireli mii
(59201:005:0158), Saare mii (59201:001:0894), Viirava mii (5920i:001:0868) ning Tamsalu mii
(5 920 1 : 00 1 : 08 69) kinnistutel kogupinnaga ca 29,3 ha.
Algatatav detailplaneering on koosk6las Pihtl a va l la ran rr aala ti ld p l a neeri n gu ga.

Planeeringu ala piirneb l6unapoolsest kiil.iest eelpool nimetatud kinrristutega nirrg pdlrjapoolt
Vaivere-Viitta maanteega (21136). Koosk6las Planeerimisseaduse $ 125 lg. 3 detailplaneeringu
koostamist korraldab Pihtla Vallavalitsus.
Planeeringu nimetus on Pihtla vald Vanamdisa kiila Kiti mi.i (59201:005:0104) detailplaneering
maaiiksuse jagamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks, elamu ja abihoonete rajamiseks.
Liihtudes eeltoodust ja vdttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 lg 1, $ 22lg
1 p 33ja Planeerimisseaduse $ 10, Pihtla Vallavolikogu

otsustab:

1. Algatada Vanam6isa kiilas Kiti mti (59201:005:0104) detailplaneering.

2. Detailplaneeringu nimetus on ,,Vanam6isa kiila Kiti mii (59201:005:0104)

detailplaneering maaiiksuse jagamisekso maaksutuse sihtostarbe miiiiramiseks, elamu
ja abihoonete rajamiseks".

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegija on kinnistu omanik Ain Tarkin.

Detailplaneeringu koostamist korraldab Pihtla Vallavalitsus.

Mdarata planeeringu m6juala ca29,3 ha suuruses vastavalt plaani lisale 1.

Kiiesoleva otsuse lisa 2 on detailplaneeringu koostamiseks lbhteseisukohad.

Kiiesolevat otsust v6ib vaidlustada Haldusmenetluse seaduses g 7l-77 vdi

Halduskohtumenetluse seadustikus $ 46 siitestatud korras ja tiihtaegadel.

b teptavaks tegemisest.
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