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Seisukoha vööntoe Pölva valla
üldplaneeringu ja keskkonminiüju
strateegilise hindamisc aruanric avaliku
viiljapancku jooksul esitatud cttepanekute
ja vastuväidete oaas

Pölva Vallavolikogu 5. mai 2014. a ülsusega nr 1-3/21 "Pölva linna ja Pölva valla
üldplanccringute ülcvaalamise lulcmusle kinnitamine" algatati Pölva valla Üldplaneeringu
koostamine ning keskkonnatnöju strateegilise hindamine.
Uue üldplaneeringu koostamine on vajalik. kuna kehtiv Pölva linna ja Pölva valla üldplaneering

vajab ajakohastamist. Pölva valla iildplaneeringu cesmärgiks on ruumilise arengu pöhirnölete
edasine kujundamine, maa-ja veealade üldiste kasutamis- ja ehiiustingimuste. sh maakasutuse
juhtotstarvete

ning

hoonestuse

körguslike-

ja

kauguslike

piiranguie

määmmino.

Üldplaneeringuga määraiakse valla arcnguks olulistc sotsiaalobjcktidc ja üldkasutatavatc maadc

asukohad. asustuse ja cltcvötkisc arengu suunaminc. dclailplanceringu koostamise kohustusega
alad ja juhud. miljöövääriuslikud hooncstusalad. maastike kaiise- ja kasutamistingimused,

pÖhiliste

tccde

ja

tehnorajalistc

asukohad.

puhkc-

ja

virgcstusalad.

Üldplanecringuga

läpsustatakse kalda piiranguvöönd ja ehituskccluvöond. Samuti luleb üldplaneering siduda Pölva
maakonnaplaneeringuga 2030+.

Pölva
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29.

juuni

vasluvötminc. üldplaneeringu

2017.

a

oisusega

1-3/22

"Pölva

valla

iildplaneeringu

ja keskkonnamöju straieegilise hindamise aruande avalikule

väljapanekule ja aruielulc simnamine" \röeti

Pölva vaUa üldplaneering \rastu ning suunati

avalikule \äljapanckule.

Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 24.07.2017-21.08.2017. Avaliku väljapaneku ajal esilali
ettepanckuid ja vastuväiteid 13 adrcssaadilt.

[Ihitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 löike 1 kohascit menetletakse
enne

01.07.2015

algalatud

planecringud

löpuni.

lähtudes

kuni

30.06.2015

kehtiniul

planccrimisseaduses sätestatud nöuelest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 löike 1 punkli 2. planeerimisseaduse § 20 löike
2. ehitusseadusüku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 löike 1 ja Pölva
Vallavolikogu 13 apriüi 2016. a otsuse nr 1-3/23 "Planeerimisseaduscst ning ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seadusest lulene\pate iilesannete delegcerimine" punkti 1 alusel
ning an'eslades lackunud etiepanekuid. annab Pölva Valla\alitsus
korralduse:

1.

VÖlta

seisukoliad

Pölva

Valla

iildplaneeringule

ettepanekute ja vastuväidete osaa vastavalt lisale.

avaliku

väljapaneku jooksul

esitatud

2. Korraldusjöustub tcatavakstegemisest.
3.

Korraldusc

peale

vöib

esitada

PÖlva

Vallavalitsusele

vaide

haldusmenetluse

seaduscs

sätestatud korras 30 päevajooksul arvates korralduscst teadasaamisc päcvast vöi päevasi, millal
oleks

pidanud

konaldusest

teada

saama.

vöi

esitada

kaebus

Tartu

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimuslel ja korras.
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