EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

04.02.2019 nr 1-4/22

Tööstusheite seaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Delegeerida tööstusheite seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesanded Põlva Vallavalitsusele.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 04.02.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/22 "Tööstusheite seaduses
sätestatud ülesannete delegeerimine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt otsustab õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Keskkonnakompleksluba taotletakse tööstusheite seaduse1 (edaspidi THS) alusel. THS § 7
lõigete 1 ja 2 kohaselt on keskkonnakompleksluba dokument, mis annab õiguse käitise,
põletusseadme, jäätmepõletus- või koospõletustehase või nende osa käitamiseks viisil, mis tagab
määratud tegevusvaldkonnas toimuva tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese
tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile.
Tulenevalt THS § 31 lõikest 2 esitab kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku arvamuse
kompleksloa taotluse kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Arvamuse esitamine ei
piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid
seisukohti.
Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt annab kohaliku omavalitsuse üksus arvamuse kompleksloa
taotluse kohta 21 päeva jooksul kavandatava tegevuse heakskiidetud keskkonnamõju hindamise
aruande kättesaamisest arvates, kui kompleksloa andmise otsustamiseks viiakse läbi kavandatud
tegevuse keskkonnamõju hindamise menetlus.
Põhjusel, et volikogu ülesanne ei ole tegeleda igapäevaste kohaliku omavalitsuse pädevusse
kuuluvate ülesannete lahendamisega teeb Põlva Vallavalitsus ettepaneku delegeerida Põlva
Vallavalitsusele tööstusheite seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 märgitud omavalitsuse ülesanded.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse vastuvõtmisega ei kaasne täiendavaid kulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 07.02.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Delta kaudu teadmiseks: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja
keskkonnaspetsialist Reelika Raig
Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist
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