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Sirgu kiilas Laane maaiiksuse detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku
arutelu korraldamine
Luunja vallavolikogu on 29. mai 2014. a otsusega nr 3 1 algatanud detailplaneeringu Sirgu kiilas
Laane maaiiksusele ning kinnitanud liihteseisukohad. Tartu Maakorralduse osatihingul on
valminud Laane maaiiksuse detailplaneeringu eskiislahendus. Planeeringu eesmiirk on kaaluda
Laane maatiksuse maa-alaIe elamukrundi moodustamist ning ehitus6iguse seadmist iiksikelamu
j a abihoonete proj ekteerimiseks ning piistitamiseks.
Planeeritav ala suurusega 2 ha paikneb Sirgu ktila hajaasustuspiirkonnas. Laane maatiksuse
olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa, tegemist on pdllumaaga.
Planeeringu eskiislahendusega niihakse ette Laane maatiksusest elamukrundi moodustamine ja
ehitus6iguse andmine tihe tiksikelamu ja kuni kahe abihoone ptistitamiseks. Lubatud suurim
ehitusalune pindala on 400 m2, elamu suurim lubatud kdrgus on 8,5 m, abihoonel 5 m.

Kiiesolev detailplaneering teeb ettepaneku kehtiva Luunja valla iildplaneeringu lahenduse
muutmiseks. Laane maaiiksuse maa-aIa on iildplaneeringus kujutatud viiiirtusliku pdllumaana ja
vtiiirtusliku maastikuna hajaasustuses. Uldplaneering ei niie planeeringublale ette hoonestust.
Planeeritav hoonestus on kavandatud maaiiksuse idaosasse juurdepiifisutee liihedusse
viiiirtusliku pOllumajandusmaa serva ja ei viihenda oluliselt olemasoleva p6llumaa massiivi
suurust ja kompa}1sust. Oueala ja hoonestuse kavandamisel on jiirgitud kontaktvddndi
kinnistute struktuuri, sealhulgas duealade paiknemist juurdepiiiisutee ja haritava maa suhtes
ning ehitusmahtusid. Hoonetele miitiratud arhitektuurinduded tuginevad kontaktvddndis
viiljakujunenud hoonestusele, uued hooned sobituvad iimbritsevasse keskkonda kahjustamata
haj aasustatud ala viifirfusi.
Aluseks vdttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 1g I ja $ 30 lg I p 2,
planeerimisseaduse $ 16 lg 3, Luunja valla iildplaneeringu ja Tartu Maakonalduse osathingu
poolt koostatud Laane maaiiksuse detailplaneeringu eskiisi, tri<i nr DP-0145
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Kiita heaks Laane maaiiksuse detailplaneeringu eskiislahendus.
2. M?iiirata planeeringu liihteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava arutelu ajaks
kell 14:00 ja kohaks Luunja vallamaja.
1.

1. detsember

Teatada planeeringu l?ihteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava arutelu aeg ja asukoht
valla infolehes ,,Kodu Uudised", ajalehes ,,Postimees" ja Luunja valla veebilehel viihemalt
niidal aega enne arutelu toimumist.
4. Konaldus jdustub teatavakstegemisest.
3.

). Kiiesoleva korralduse peale vdib esitada Luunja vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses s?itestatud korras 30 piieva jooksul teatavakstegemisest v6i esitada kaebuse Tarhr
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus stitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
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