Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade
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Rae
Vallavalitsus
avaldab
teadaande keskkonnamõju
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

hindamise

ja

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 28.11.2017 korraldusega nr 1600 Aaviku küla
Ühistu tee 14 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud
algatamata sama korraldusega (28.11.2017 korraldus nr 1600) kõnealuse dokumendi
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012
otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala. Aaviku küla Ühistu tee 14 katastriüksuse ja
lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega
katastriüksus kaheks elamumaa krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
KSH jäeti algatamata ,kuna detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha
planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega
ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus,
jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid
muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu ega vara. Seega keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik ning
arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu ei ole vajalik anda detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,
75301, Harjumaa, info@rae.ee, telefon 605 6750)
Koostamise korraldaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae
vald, 75301, Harjumaa, info@rae.ee, telefon 605 6750)
Koost aj a E-Service Projekt osaühing (registrikood 11307776; Pärnu mnt 388, Tallinn,
11612, Harjumaa, e-post: info@esprojekt.ee, telefon 5518761)
Kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301,
Harjumaa, info@rae.ee, telefon 605 6750)
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega
on võimalik tutvuda tööpäeviti Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Rae vald, 75301 Harjumaa.
Digitaalselt on dokument kättesaadav Rae valla kodulehel www.rae.ee.
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