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Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneeringu
vastuvõtmine
Vastavalt Planeerimisseaduse § 18 lõikele 1 teeb kohalik omavalitsus planeeringu
vastuvõtmise otsuse ja korraldab planeeringu avaliku väljapaneku. Planeeringu
vastuvõtmisega kinnitab kohalik omavalitsus, et planeering vastab valla või linna ruumilise
arengu eesmärkidele ja et ta on kontrollinud, et planeering vastab seadustele ja muudele
õigusaktidele.
Paldiski Linnavalitsuse 01.10.2012.a korraldusega nr 297 algatatud Paldiski LNG terminali
mandriosa detailplaneering (SWECO Projekt AS töö nr 12410-0034) on koostatud kooskõlas
Paldiski Linnavolikogu 27. septembri 2012.a. otsusega nr 51 kehtestatud «Paldiski LNG
terminali teemaplaneering", samuti vastavuses Keskkonnaameti poolt 19.07.2012.a kirjaga nr
6-8/12/30779-47 heakskiidetud KSH arudega (E-Konsult OÜ töö nr E 1177) ning Paldiski
Linnavalitsuse 01.10.2012.a korraldusega nr 297 kinnitatud lähteseisukohtadega.
2.11.2012-a on ajalehes „Harju Elu" avaldatud teade Paldiski LNG terminali mandriosa
detailplaneeringu lähteseisukohtade ning eskiislahenduse avaliku väljapaneku ning avaliku
arutelu kohta. 20.11.2012.a on korraldatud detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade
avalik arutelu. Eskiislahenduse avalikustamise ajal ega avalikul arutelul ettepanekuid ega
vastuväiteid ei esitatud.
KooskÕlastamismenetluses esitatud vastuväited (Planeerimisseaduse § 17 lõike 4 tähenduses)
on arvesse võetud ning planeeringudokumente
on vastavalt
täiendatud.
Planeeringudokumentatsioon on läbinud Planeerimisseaduse §-s 16 sätestatud koostöö- ja
kaasamisetapi. Kooskõlastatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel on kõigil isikutel
võimalik täiendavalt esitada planeeringu osas oma arvamused ja ettepanekud.
Tulenevalt eeltoodust ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1
punktist 2, planeerimisseaduse § 18 lõigetest 1 ja 6 ning Paldiski Linnavolikogu 11.11.2008.a
määruse „Paldiski linna ehitusmäärus" § 4 lõike 1 punktidest 8 ja 12:
1. Võtta vastu Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneering (SWECO Projekt AS
töö nr 12410-0034).
2. Korraldada punktis 1 nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek 04. novembrist
2013.a kuni 04. detsembrini 2013.a. Teatada avaliku väljapaneku toimumisest ajalehes
„Harju Elu" ja Paldiski linna kodulehel.

3. Teatada punktis 1 nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht
puudutatud isikutele.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korralduse peale võib esitada Paldiski Linnavalitsusele väide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast
või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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