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LAHTESETsuKoHAD DETAILpLANEERINGU Koosrnmd'fts.]
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Saare maakonnas Torgu vallas Miiebe kiilas
Ranniku kinnistul

1. LAHTEANDMED
1 . I . Saare maakonnaplaneering.
1.2. Torgu vallarawraalade osaiildplaneering (kehtestatud Torgu Vallavolikogu 30.01.2006.a

miiiirusega nr l-ll2).
1.3. Torgu valla ehitusmiiiirus.
1 .4. Planeerimisseadus.
1.5. Katastriiiksuse plaan.
2, DETAILPLAIIEERINGU UT,NSN.NNN
2.l.Detailplaneeringu koostamise tilesanne on Ranniku kinnistu ehitus6iguse miiiiramine

iiksikelamu ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, tehnovdrkude ja -rqa1ste asukoha
ning servituutide vajaduse miiiiramine ning ettepaneku tegemine ehituskeeluv<itlndi
viihendamiseks-

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
3.1. Ranniku kinnistu, mille kohta on avatud kinnistusregistri registriosa number 1009134,

pindala on 4,46 ha, sihtotstarve maaltulundusmaa (100%) ning katastritunnus
80701:002:0266.

3.2.Torgu valla ranna-alade osatildplaneeringu kohaselt asub planeeritav Ranniku kinnistu
M[ebe kiilas hajaasustusega alal Ladnemere iiiires ning kogu ulatuses ranna 200 m
laiuses piirangu-- ja ehituskeeluvcicindis. Planeeritaval alal asub veel 5,30 n] ulatuses
Kura kurgu hoiuala, mis on agaveeala (meri) ja arendustegevust seal ei planeerita.

3.3. LKS $ 38 l6ike 3 kohaselt on ranna ehituskeeluv0dndis uute hoonete ja rajatiste
ehitamine keelatud. Erandid, mille puhul ehituskeeld ei laiene, on toodud LKS $ 38
ldigetes 4 ja 5.

3.4. Detailplaneering sisaldab iildplaneeringu muutmise ettepanekut.
3.5. Planeeritav kinnistu piirneb Vabuaia (80701:002:0258), Allinga (80701:002:0269),

Koskla (30701:002:0412)ja Mereranna (80701:002:0265) katastritiksustega.
3.6. Ranniku kinnistule puudub juurdepiiiis avalikult kasutatavalt teelt, kinnistu on

hoonestamata ja uusehituseks vajaminevad kommunikatsioonid puuduvad. Kinnistul
asub endise Ranna talu hoone vundament.

4. NOUDED KOOSTATAVALE DETAILPLANEERINGULE
4.1. Esitada situatsiooniskeem (M 1:10 000 vdi M 1:5000).
4.2.Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks v6tta aktuaalne digitaalselt m66distatud

geodeetiline alusplaan, millele on kantud ka minimaalselt 20 m ulatuses viiljaspool
planeeritava kinnistu piire olemasolevate katastriiiksuse piirid, k6rghaljastus,
juurdepiiiisuteed, k6ik kitsendatavad objektid ja piiranguvddndid ning naabruses olevad
hooned. M66tkava valida selline, et planeeringulahendus oleks arusaadav (l:500 v6i
1:1000). Kdrgused anda Balti stisteemis.

4.3. Detailplaneeringu vormistamisel kasutada Keskkonnaministeeriumi poolt 2002. a valja
antud "Planeeringute leppem?irgid" esitatud leppemtirke ja liihtuda trtikisest
,,S oovitused detailplaneeringu koostamiseks"

4.4.Detailplaneeringuga mddrata krundi hoonestusala ja ehitus6igus (maakasutuse
sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurimad lubatud ehitusalused
pinnad, hoonete komrselisus ja suurimad lubatud kdrgused so katuseharja maksimaalne
kdrgus maapinnast); ehitiste olulisemad arhitektuurin6uded; nduetekohased
sanitaarkaitse- ja tulet6rjekujad, liikluskonalduse p6himdtted; krundile piiiis ja
parkimine; haljastuse ja heakona pdhim6tted, piirete lahendus; servituutide vajadused;
muudest seadustest ja Oigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatus planeeritavalmaa-alal.



4.5. Detailplaneeringus kajastada planeeritava hoonestuse ehitusliku situatsiooni selgitamise
eesmtirgil allj iirgnevad arhitektuurin6uded:

4.5.1. hoonete paiknemine krundil (hoonestusviis, hoonete arv ja paigutus jm);
4.5.2. kitsendused hoonetele (komrselisus ja suurimad lubatud k6rgused maapinnast);
4.5.3. hoonete v?ilisviimistlus (laudis, tellis, betoon, krohv, palk jm);
4.5.4. krundi piirded.
4.6. Detailplaneeringu koosseisus anda ehitiste tehnovdrkudega (elekter, vesi, reovesi, side)

varustamise lahendus.
4.7 . Lahendada tuletdrjeveega varustamine ja niiidata tuletdrje veevdtukoht.
4. 8. Seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
4.9. Esitada kuritegevuse riske viihendavad n6uded ja tingimused.

5. NOUON,N PLANEERINGU KOOSKOLASTAMISEKS JA KEHTESTAMISEKS
5.1. Planeeringu koostaja kaasab koost<iciks planeeringu koostamisse ka planeeringuala

naabrid ja teised huvitatud isikud, kelle maakasutust planeeritava tegevuse elluviimine
vdib m6jutada.

5.2. Detailplaneering kooskdlastada Piiiisteameti ja Keskkonnaametiga (PlanS $17 lg 3) ning
olemasolevate v6i kavandatavate tehnovdrkude omanike v6i valdajatega. Teiste kohalike
omavalitsuste vdi riigiasutustega koosk6lastamise vajaduse miiiirab iildplaneeringu
pdhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule maavanem.

5.3. Originaalkooskdlastused vdtta iihe eksemplari joonistele. Joonistel peavad olema
ldplikud originaalkooskdlastused, st koosk6lastajad on koosk6lastanud kehtestatava
lahenduse.

5.4. Planeeringu koosseisus esitada tugiplaan geodeetilisel plaanil ja viiljavdte kehtivast
Torgu valla ranna-alade osaiildplaneeringust, kus on miirgitud planeeritava ala tdpne
paiknemine ja antud leppemiirkide seletused.

5.5. Kuna detailplaneering sisaldab kehtestatud tildplaneeringu pdhilahenduse muutmise
ettepanekut, kuulub detailplaneeringu koosseisu tildplaneeringu teksti ja jooniste vastava
osa muudatuste ettepanek.

5.6. Planeeringu kausta lisada koopiad kdigist detailplaneeringu menetlemise digusaktidest.
5.7. Planeeringu kausta lisada koopiad ajalehtede kuulutustest, millistes on avalikkust

informeeritud detailplaneeringu koostamise korraldamisest.
5.8. Planeeringu avalik arutelu toimub Torgu vallamajas ja viiakse liibi koos planeeringu

koostajaga.
5.9. Detailplaneeringu kaustas eristada kehtestamisele kuuluv dokumentatsioon (oonised ja

tekstiline osa) ning lisad (teave planeeringu koostamise kiiigus tehtud
menetlustoimingute ja koost66 kohta; liihteandmed, olemasoleva olukona analtii.is ja
liihteseisukohad, planeeringu koostamise kiiigus tehtud otsused ja muud koostatud
dokumendid; planeeringu elluviimise tegevuskava ja planeeringu elluviimiseks vajalikud
kokkulepped ning muu planeeringuga seotud ning siiilitamist vajav teave).

5.10. Detailplaneeringu kaustas kasutada jiirjekorda: 1) tekstiline osa, 2) joonised, 3) lisad.
5.11. Planeering esitada Torgu Vallavalitsusele menetlemiseks kahes eksemplaris.
5.12. Enne detailplaneeringu vastuv6tmist esitada Torgu Vallavalitsusele detailplaneeringu

pdhij oonis j a seletuskiri digitaalselt.
5.13. Ehituskeeluvcicindi v?ihendamine on eraldiseisev

ehituskeeluv<icindi vfiendamise vdimalikkuse osas
detailplaneeringu PlanS $ 18 kohast vastuv6tmist ning

menetlusprotsess ja seisukoha
vdtab Keskkonnaamet piirast

Keskkonnaametile esitamist LKS

$ a 0 l g 4 p 2 a l u s e l .
5.14. Detailp esitada orsu Vallavalitsusele enne kehtestamise otsuse

kolmes

koostas

Tiia Kluge
Torgu valla
telefon 45

tus-ja A^u

I al j a tihes eksemplaris elektronkandj al (CD-l).
tegemist


