
Kõrgessaare Vallavalitsus Sisse tulnud (täidab omavalitsus)  :

Kõpu tee 8 Kõrgessaare
Hiiumaa 92201

1. DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLEJA ANDMED
Füüsiline isik

Juriidiline isik Registrikood :

Nimi :

Aadress :

Telefon : E-post :

Juriidilise isiku esindaja andmed (volitatud isik) :

Nimi :

Amet :

Aadress :

Telefon : E-post :

2. ALGATATAVA DETAILPLANEERINGU MAA-ALA ANDMED
Aadress või asukoht :

Katastriüksuse tunnus :

Planeeringuala suurus : Kinnistu registriosa nr. :

Kinnistu omaniku andmed (nimi, postiaadress, telefon)  :

Planeeringualal asuvad hooned ja nende ehitusalused pinnad :

Olemasolev tehnovarustus (olemasolev joonida alla) : elektrivarustus / puurkaev / salvkaev /

ühisveevärk / kanalisatsioonimahuti / septik / filter- või imbväljak / ühiskanalisatsioon / side

Juurdepääs planeeringualale toimub valla- või riigi(maan)teelt nr.

3. ALGATATAVA DETAILPLANEERINGU EESMÄRGID
Ristiga märkida soovitud eesmärgid. Mitme nimistus välja toodud valiku korral joonida vajalik alla.

Maa-ala kruntideks jaotamine / kruntide liitmine / krundipiiride muutmine

Ehitusõiguse määramine

Maa sihtotstarbe muutmine

Kehtiva detailplaneeringu muutmine

Muu :

Tähelepanu! Lisaks algatamise taotleja poolt märgitud eesmärkidele võib Kõrgessaare Vallavalitsus

lähtuvalt märgitud eesmärkidest ja planeeringuala asukohast lisada lähteseisukohtadesse eesmärke

määramaks erinevaid keskkonda, haljastust, liikluskorraldust, ehitustegevust jne. puudutavaid sätteid.

TAOTLUS DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEKS



Säilivad hooned :

Lammutatavad hooned :

Renoveeritavad või rekonstrueeritavad hooned :

Planeeritavad uusehitised ja nende ehitusalused pinnad :

Planeeritav maakasutuse sihtotstarve (mitme sihtotstarbe korral %-ne osakaal 5% täpsusega)  :

Planeeritav tehnovarustus (planeeritav joonida alla)  : elektrivarustus / puurkaev / salvkaev /

ühisveevärk / kanalisatsioonimahuti / septik / filter- või imbväljak / ühiskanalisatsioon / side

Kas juurdepääsu tagamiseks on naaberkinnistule vajalik seada servituut?

Kas naaberkinnistu omanikuga on saavutatud kokkulepe servituudi seadmiseks?

4. TAOTLUSE LISAD
Taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia

Maakasutuse ja/või omandiõiguse dokumendi koopia

Planeeritava maa-ala plaan

Volikiri

5. MÄRKUSED
Käesoleva taotluse esitamisega kinnitab detailplaneeringu algatamise taotleja, et on
nõus pärast detailplaneeringu algatamist ja lähteseisukohtade kinnitamist vajadusel
sõlmima Kõrgessaare Vallavalitsusega Planeerimisseaduse § 10 lg 6 kohase
detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise lepingu.
Detailplaneeringu algatamise taotluse esitaja vastutab taotluses esitatud andmete
õigsuse eest.

Detailplaneeringu algatamise taotleja :

Nimi :

Allkiri :

Kuupäev :


