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Lahetaguse 27. juuni 2011

Lomala sadamaala laienduse detailplaneeringu
kehtestamine

OU M.K. Konsultatsioonid on koostanud Salme vallas Lomala sadamaala laienduse
detailplaneeringu, mis holmab Lomala kulas Kaluri kinnistut, katastriiiksuse tunnus
72101:001:1076, suurus 0,5 ha.
Lomala sadamaala holmab Mihkli ja Kaluri maaiiksusi. Lomala sadama kiilastus-
keskuse hoone ja vaatetorn asuvad Mihkli maauksusel. Kaluri maauksusega, mis on
tootmismaa sihtotstarbega, on iihendatud sadama muul ja kaid ning seal asub vee-
soidukite teenindamiseks vajalik infrastruktuur.
Planeeringu eesmargiks on sadama juurde vaikelaevade hoidmis- ja hooldus-
tingimuste loomine. Detailplaneeringu iilesandeks on Kaluri maaiiksusele ehitus-
oiguse maaramine hoone (paadikuuri) ehitamiseks ja vajalike kommunikatsioonide
lahendamine.
Planeeritav ala Kaluri maauksusest paikneb Riksu ranniku hoiualal ja uhtlasi Natura
2000 vorgustikku arvatud Riksu ranniku loodusalal ja linnualal.
OU Consultare on koostanud planeeringuala kohta keskkonnamoju eelhinnangu (too
nr 02/11), millest lahtudes Keskkonnaamet leidis (seisukoht Lomala sadamaala
laienduse detailplaneeringu keskkonnamoju strateegilise hindamise vajalikkuse osas
19.04.2011 nr HLS 6-5/11/10706-2), et keskkonnamoju strateegilise hindamise
algatamine ei ole vajalik.
Planeeringulahenduse on kooskolastanud Keskkonnaamet ja Laane-Eesti Paaste-
keskus.
1.-15. juunini 2011 toimunud avalikul valjapanekul detailplaneeringu lahenduse
kohta ettepanekuid ja vastuvaiteid ei esitatud.
Lahtudes planeerimisseaduse § 24 Ig 3 ja § 25 Ig 4 ja 5, haldusmenetluse seaduse
§ 4 Ig 1 ja 2 § 56 Ig 3

Salme Vallavolikogu

o t s u s t a b :

1. Kehtestada Salme vallas Lomala kiilas Lomala sadamaala laienduse detail-
planeering.
2. Esitada detailplaneeringu kehtestamise otsuse arakiri ja kehtestatud planeering

maavanemale ning informatsioon detailplaneeringu kehtestamisega joustunud
maakasutus- ja ehitustingimuste ning kitsenduste kohta ja kehtestatud detail-
planeering riigi maakatastripidajale.

3. Otsus joustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on voimalik vaidlustada 30 paeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest,

esitades vaide Salme Vallavolikogule (Salme Vallavalitsus, Sorve mnt 3, Salme



alevik, 93201 Saare maakond) Haldusmenetluse seaduses satestatud korras voi
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Parnu Kohtumajale (Ruiitli 19, 80010
Parnu) Halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras.
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