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Detailplaneeringu algatamine
Kungla kiilas Mere maaiiksusel ja
planeeringu liihteseisukohtade kinnitamine.

Minikopp OU esitas 28.07.2014 kuupiieval Valjala Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu
algatamiseks Valjala vallas Kungla ktilas Mere maar.iksusel (katastriiiksuse tunnus
85801:005:0317, maatulundusmaa 100%). Taotleja sooviks on detailplaneeringuga (edaspidi
nimetatud Mere DP) kavandada Mere maatiksusele puhkemaja, olemasolevate kiimpingute
lammutamist ja kuue uue kiimpingu ehitamist, telkimisala, spordiviiljakute ala ning hoonete
teenindamiseks vajalikke tehnorajatisi. Detailplaneeringu eesmiirkideks on ranna
ehituskeeluvdclndi viihendamine, maa sihtotstarbe muutmine, krundi ehitusdiguse miiiiramine,
krundi hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse ja parkimise m[iiramine, haljastuse ja
heakorrastuse p6himdtete miiiiramine, tehnovdrkude ja -rajatiste asukoha miiiiramine, hoonete
olulisemate arhitektuurin6uete seadmine ning servituutide vajaduse miiiiramine. Planeeritava ala
suuruseks on 10 649 m', puhkemaja maksimaalseks k6rguseks 8,5 m, krundi tiiisehitus ca3o/o,
hoonestus loodusliihedastest materjalidest, sobituv kiilamiljoosse ja olemasoleva
sadamahoonega. Mere mti kiilgneb Kungla sadamaga, mere poolt Mereranna maaiiksusega,
maismaalt Pflrna ja Oru maaiiksustega ning avalikult kasutatava teega, merepiir kinnistul
puudub.
Mere maai.iksus jiirib osaliselt ehituskeeluv<i<indisse .Uheks Mere DP eesmiirgiks on ranna

ehituskeeluv<i<indi viihendamine ning maa siht- ja juhtotstarbe muutmine 50o/o maatulundus- ja
50% iirimaaks. Valjala Vallavolikogu 07.06.2011 miiiirusega nr 6 kehtestati Valjala
iildplaneering (edaspidi nimetatud Valjala UP) ning Valjala UP-ga on Mere maatiksusel
ehituskeeluvd<indit vfiendatud 200 m-lt Mere maaiiksust liibiva kiviaiani, mis eraldab p6lde ja
mere pool asuvat kdrghaljastusega (pdhiliselt kadastik) maa-ala. Puhkemaja ja kdmpingud on
Mere DP-ga kavandatud kiviaiast mere poole kehtivasse ranna ehituskeeluvclcindisse
olemasolevate kiimpingute asemele. Mere maatiksusel seaduslikud ehitised puuduvad,
amortiseerunud kiimpingud ehitisregistris ei kajastu. Valjala UP kohaselt on Mere maaiiksus
reserveeritud kui (Valjala UP-s tahistatud kui T4-alad) sadamate ja paadisildade ning nende
laiendamiseks ja teenindamiseks vajalik ala" Mere DP-ga on eelpool nimetatud alale kavandatud
puhkemaja ja kdmpingud. Tulenevalt eelnevast on Mere DP tiheks eesmiirgiks Valjala UP
muutmine.
LKS $ 38 1g 3 alusel on ranna ehituskeeluvd<indis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
LKS $ 40 alusel on vSimalik ehituskeeluvcicindi viihendamine, kuid see on p6hjendatud erandi
tegemine ning otsuse tegemisel arvestatakse ranna kaitse eesmiirke ning liihtutakse taimestikust,
reljeefist, k6lvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovOrgust ning
viiljakujunenud asustusest. Ehituskeeluvoondi viihendamiseks esitab omavalitsus vastavalt LKS



$ 40 lg-le 4 Keskkonnaametile taotluse ja vastuv6etud (Valjala UP muutva) detailplaneeringu, et
otsustada ehituskeeluv<idndi viihendamise vajalikkuse tile. Keskkonnaameti info p6hjal
maatiksusel kaitsealuseid objekte ei esine. Kavandatud tegevus sadamaala kdrval olulist
keskkonnamSju ei avalda. Detailplaneeringu algatamise lisaks oleval p6hijoonisel heitvee
septiku ja imbvaljaku asemel kavandada biopuhasti vdi kogumismahuti. Mere kinnistut liibiv
pinnastee/jalgrada jiitta avalikuks kasutamiseks jalgsi liikujatele.Kavandatud planeeringuga
luuakse Sadama kdrvale turismi arengut ja sadama kasutust soodustavad tingimused.

Planeerimisseaduse $ 10 lOigete 7,5, ja 6, $ 12 l6igete 1ja 3r, Valjala vallavolikogu 11. oktoobri
2012maiirusnrll"Valjalavallaehitusmddrus"$2lg1p3ja$51g1-lTningMinikoppOU
28.07 .2014 esitatud avalduse alusel

Valjala Vallavolikogu o t s u t a s:

1. Algatada Kungla kiila, Mere kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitada
liihteseisukohad.
Detailplaneeringu eesmtirkideks on ranna ehituskeeluvd<indi viihendamine, maa sihtotstarbe
muutmine, krundi ehitus6iguse m[iiramine, krundi hoonestusalade piiritlemine,
liikluskorralduse ja parkimise miiiiramine, haljastuse ja heakorrastuse p6himdtete miliiramine,
tehnovSrkude ja -rajatiste asukoha mii?iramine, hoonete olulisemate arhitektuurin6uete
seadmine ning servituutide vaj aduse miiiiramine.

2. Kinnitada planeeritava maa-ala asukohaskeem fiuurde lisatud), mis on k?iesoleva otsuse
lahutamatu lisa.

3. Kiiesoleva detailplaneeringu koostamisega ei kaasne Valjala Vallavalitsusele kohustusi
teede ja tehnov6rkude viiljaehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise tellimine ja
rahastamine antakse halduslepinguga tile Minikopp OU' le.

4. Detailplaneeringu seletuskirja mahus esitada planeeringu elluviimise vdimalused,
kirjeldus vajalike toimingute ja tegevuskavade kohta (PlanS g 2 l6ige 4 p 3).

anda

5.

6.

7.

8.

Algatava detailplaneeringu koostamisel peab arvestama Kungla sadama
detailplaneeringut.

Detailplaneering koosk6lastada Keskkonnaameti, Liitine-Eesti Ptiiistekeskuse ja Elektrilevi
OU'ga. Vajadusel mtitirab tiiiendavad koosk6lastused Saare maavanem. Detailplaneeringu
koostamise kiiigus teha koost<irid planeeritava maa-ala kinnisasjade ja naaberkinnisasjade
omanikega, tehnov6rkude omanike v6i valdajatega.

Enne detailplaneeringu koostamise alustamist tuleb huvitatud isikul s6lmida Valjala
Vallavalitsusega leping detailplaneeringu koostamise rahastamise kohta.

Valjala Vallavalitsusel korraldada tihe kuu jooksul ptirast detailplaneeringu koostamise
algatamise otsuse tegemist detailplaneeringu algatamise teatise ilmumine ajalehes Saarte
HaiAl ja Valjala valla kodulehekiiljel ning detailplaneeringualale ndhtavale kohale
informatsioonitahvli v6i -teatise paigaldamine vEihemalt kuuks aj aks.

Kooskdlastatud detailplaneering tuleb esitada kahes eksemplaris paberkandjal koos kahe
lisamaterjalide kaustaga ja elektrooniliselt pdf ning dwg formaadis CD-l volikogule
vastuv6tmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu liihteiilesande kinnitamise
kuupiievast arvates. Volikogu v6ib detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse

9.



tunnistada kehtetuks, kui kahe aasta jooksul korralduse tegemisest ei ole detailplaneeringut
vastu v6etud. Enne kehtestamist tuleb planeering volikogule esitada vijhemalt neljas
eksemplaris paberkandjal, millest iiks on koosk6lastustega algeksemplar, lisaks flks
lisamaterjalidega toimik (tehnilised tingimused, eelkokkulepped, eelkoosk6lastused,
lepingud, liihtetilesanne, valla otsused, korraldused, protokollid, viiljav6tted registritest
jne) ja elektroonilisel kujul dwg ja pdf formaadis CD-I.

10. Otsus jOustub teatavakstegemisest detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegijale.

1 1. Ktiesoleva otsuse peale v6ib esitada vaide Valjala Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses siitestatud alustel ja korras v6i esitada kaebus Halduskohtule (Piirnu, Riiiitli 19, 80010)
30 piieva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Liilia Eensaar
Volikogu esimees
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Mere kinnistut
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