EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

07.03.2019 nr 1-4/29

Määruste kehtetuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks:
1) Põlva Linnavolikogu 6. oktoobri 2004. a määrus nr 25 "Puu raiumiseks loa andmise kord";
2) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 26. mai 2005. a määrus nr 19 "Vastse-Kuuste valla puude
raie-eeskirja kinnitamine".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. mail.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 07.03.2019 määruse eelnõu nr 1-4/29 "Määruste kehtetuks
tunnistamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel kehtib määrus, kuni selle tunnistab kehtetuks
haldusorgan või Riigikohus või kehtivusaja lõppemiseni või volitusnormi kehtetuks
tunnistamiseni.
Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva
valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"
alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja VastseKuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Põlva vald.
Valdade ühinemisega seoses korrastatakse valla määrusandlust. Põlva Vallavolikogu delegeeris
Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1-2/1 "Põlva valla heakorraeeskiri" § 9
alusel üksikpuude raiumise loa andmise tingimuste ja korra kehtestamise vallavalitsusele. Põlva
Vallavalitsus kavandab uue korra jõustada 2019. aasta 1. mail.
Sellest tulenevalt on vajalik kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
1) Põlva Linnavolikogu 6. oktoobri 2004. a määrus nr 25 "Puu raiumiseks loa andmise kord";
2) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 26. mai 2005. a määrus nr 19 "Vastse-Kuuste valla puude
raie-eeskirja kinnitamine".
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse jõustumine
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 1. mail 2019.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 13.03.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Määrus edastatakse avaldamiseks Riigi Teatajale
Teadmiseks Delta kaudu Reelika Raig
Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

