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Luunja vallavalitsuse 20.06.2013 korralduse nr 123 ,rluunja alevikus asuva
Talli maaiiksuse (432022004:0083) ja liihiala detailplaneeringu algatamine66
kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse ldpetamine ning uue
detailplaneeringu algatamine Luunja alevikus Talli maaiiksusele ja liihialale
ning detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegilise hindamise algatamata
jlitmine

Luunja alevikus asuva Talli maatiksuse ja liihiala detailplaneeringu koostamine
algatati Luunja Vallavalitsuse 20. juuni 2013. a korraldusega nr 123, eesmiirgiga
kaaluda vdimalusi Talli maaiiksuse jagamiseks kruntideks ja kruntidele ehitusdiguse
seadmist iiksikelamute projekteerimiseks ja piistitamiseks. Planeeringu algatamine oli
kooskdlas Luunj a valla iildplaneeringuga.
Planeeringu menetlus jili2015. a eskiislahenduse koostamise etapis seisma. Vallale ei
ole esitatud l?ihteseisukohtadele vastavat eskiislahendust.
Planeeringuala juhtotstarve on iildplaneeringu kohaselt reserveeritud elamumaa, kuhu
vdib paigutada iiksnes tihepere- vdi kahepere elamuid, mille komrselisus on kuni 2 ja
krundi minimaalsuurus 1500 m2. Maa-ala jaab maakondliku tfitsusega viiiirtusliku
maastiku koosseisu.

Talliteenuste

OU on esitanud taotluse Talli maaiiksusel uue

detailplaneeringu

koostamise algatamiseks, eesmlirgiga Talli maaiiksusele ridaelamute ja
iihepereelamute ning kuni 3-komrseliste korterelamute rajamiseks. Krundi
minimaalsuuruseks soovitakse I 000 m2.

Vastavalt planeerimisseadusele g I42lg I on iildplaneeringuga miiinatava maa-aIa
kasutamise valdava otstarbe ulatuslik muutmine, tildplaneeringuga miiiiratud
hoonestuse k6rguspiirangu iiletamine ja krundi minimaalsuuruse vfiendamine
ktisitletavad iildplaneeringu pdhilahenduse muutmisena.

Vastavat planeerimisseadusele g 142 lg 6 tuleb iildplaneeringu pohilahenduse
muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja
kaaluda keskkonnam6ju strateegilist hindamist (KSH), liihtudes keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse $ 33 ldigetes 4 ja 5 siitestatud
kriteeriumidest ning $ 33 l6ike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.
Keskkonnamdju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu voi kaudne
mdju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripiirandile v6i varale.
Keskkonnamdju peetakse oluliseks, kui see v6ib eeldatavalt iiletada tegevuskoha
keskkonnataluvust, pdhjustada keskkonnas pddrdumatuid muutusi v6i seada ohtu
inimese tervise ja heaolu, kultuuripiirandi v6i vara.
Detailplaneeringuga kavandatavale tegevusele on koostatud AB Artes Tenae OU
poolt KSH eelhinnang. Eelhinnangu kiiigus jduti j?ireldusele, planeeringu elluviimisel
ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamdju kaasnemist, kui planeeringu

koostamisel arvestatakse eelhinnangus toodud soovitusi detailplaneeringu
koostamiseks.

KSH algatamise vajalikkuse iile otsustamiseks on Luunja vallavalitsus kiisinud
seisukohta asjaomastelt asutustelt, kes on n6us KSH eelhinnanguga ning ei pea KSH
algatamist vaj alikuks.

ei ole KSH algatamine detailplaneeringule vajalik.
Planeeringumenetluse kiiigus on vajalik arvestada keskkonnatingimustega

Eeltoodust liihtudes

planeerimisseaduse kohaselt.

I

Vastavalt planeerimisseadusele $ 129 lg p 3 vdib detailplaneeringu koostamise
ldpetada, kui planeeringu koostamise eesmiirk muutub oluliselt koostamise kiiigus.

$ 63 lg 2 siitestab, et haldusakti kehtetuks tunnistamise
piidevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks
kelle
otsustab haldusorgan,

Haldusmenetluse seadus

tunnistamise ajal. Haldusmenetluse seaduse $ 6a 1g 2 alusel otsustab haldusorgan
haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusdiguse kohaselt, kui seadus ei keela
haldusakti kehtetuks tunnistada v6i ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama.
L?ihtudes asjaolust, et Talli maatiksuse detailplaneeringu koostamise eesmtirk on
koostamise kiiigus oluliselt muutnud on otstarbekas tunnistada Luunja Vallavalitsuse
20. ju,roi 2013. a korraldus nr 123 kehtetuks ning ldpetada detailplaneeringu
menetlus.

V6ttes arvesse planeeringuala soodsat asukohta elamuarenduseks, sealhulgas rida- ja
piirneb
planeeringuala asub valla keskuses
korterelamute rajamiseks
tiheasustusega aladega, piirkonnas on olemas elamuarenduseks vajalik tehniline ja
sotsiaalne taristu ning arvestades detailplaneeringu KSH eelhinnangut, on otstarbekas
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Talli

maaiiksusel iildplaneeringu muutmisettepanekut

sisaldava
kiiigus
planeeringu
koostamise
detailplaneeringu koostamine. Planeeringualasse tuleb
liihialana kaasata vajadusel juurdepiiiisuteeks vajalik maa-alakuni avalikult kasutatava
teeni.

algatada

Planeeringu liihteseisukohtade eelndu on esitatud selle kohta ettepanekute saamiseks
planeerimisseaduses 5 127 lOigetes I ja2 nimetatud isikutele ja asutustele. Laekunud
ettepanekute alusel on liihteseisukohtasid tiiiendatud.
Arvestades eeltoodut ja vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6
lg 1, haldusmenetluse seaduse $ 6a 1g 2 ja3, $ 68 lg 2,$701g l, ehitusseadustiku ja
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Muinsuskaitseameti kirja 09.03.2017 nr l.l-71599-1, Keskkonnaameti kirja
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Vallavolikogu otsustab

:

Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavalitsuse 20. juuni 2013. a korraldus rr 123
ldpetada eelnimetatud korraldusega algatatud Talli maaiiksuse
(43202:00 4: 00 8 3 ) j a liihiala detailplaneeringu menetlus.
2. Algatada Luunja alevikus Talli maaiiksuse ja liihiala detailplaneeringu
koostamine eesmiirgiga kaaluda voimalusi maatiksusele korter- rida- ja
iihepereelamute raj amiseks.
a
J. Kinnitada detailplaneeringu liihteseisukohad ja piir vastavalt lisale 1*.
4. Planeeringu koostamise algatamisega ei kaasne vallale kohustust avalikult
1.

ja

kasutatava

tee ja

tildkasutatava haljastuse, viilisvalgustuse ja

sademeveekanalisatsiooni viiljaehitamiseks/ rekonstrueerimiseks vdi vastavate
kulude kandmiseks. Detailplaneeringuga kavandatava ehitusdiguse
realiseerimiseks vajalike krundiviiliste taristute rajamise v6i iimberehituse
m6istlikud kulud detailplaneeringuga miiiiratavates mahtudes kannab
planeeringuala kinnistute igakordne omanik.
5. Jatta algatarrata detailplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine
tingimusel, et planeeringu koostamisel jrirgitakse eelhinnangus esitatud
soovitusi.

7.

Vallavalitsusel korraldada otsusest teavitamine Ametlikes Teadaannetes,
ajalehes Postimees, valla infolehes Kodu Uudised, Luunja valla veebilehel
ning teavitada koostOri tegijaid ja kaasatavaid.
otsusega saab tutwda Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning

8.

tddptievadel Luunja vallavalitsuses, asukohaga Puiestee 14 Luunja alevik.
Otsus jdustub teatavaks tegemisest.

9.

Ktiesoleva otsuse peale vdib esitada Luunja vallavolikogule vaide
haldusmenetluse seaduses stitestatud korras 30 piieva jooksul
teatavakstegemisest voi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemise st.

* Luunja alevikus Talli maaiiksuse ja ltihiala detailplaneeringu liihteseisukohad (6 lk)
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