Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi ajakava

ÜP ja KSH etapid

Toimumise
aeg/täitmine

ÜP ja KSH algatamine
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12.09.2018

Lepingu sõlmimine Töö teostamiseks
Töö teostamise ajagraafiku koostamine
Avakoosolek Saku vallamajas.

2017

Töö teostamise ajagraafiku, edasise tööprotsessi ja –
korralduse läbiarutamine. ÜP lähteseisukohtade (LS)
ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) eelnõude
täpsustamise
vajaduse
läbiarutamine.
Planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
isikutelt ja asutustelt laekunud ettepanekute
läbiarutamine. Laekunud põhjendatud ettepanekute
sisseviimine.
Planeeringuga lahendatavate ülesannete ja nende
lahendamise täpsusastme (hetketeadmise põhjal)
läbiarutamine.
Mürakaardi koostamine
September - detsember
2018
I
arenguseminar
(töögrupp+
külavanemad+ 16.
oktoober 2018
võtmeisikud) valla väärtuste kaardistamine ja Kiisa
rahvamajas.
ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamine (sh Algus kell 14.00
asustuse suunamine)
II arenguseminar – I arenguseminari kokkuvõte, November 2018
maakasutuse kavandamine
ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine (ÜP ja Oktoober 2018 – aprill
KSH aruande eelnõude koostamine, millele järgneb 2019
tutvustamine
volikogus,
sellele
järgnevalt
avalikustamine).
Maakasutusplaani/teemakaartide/selgitavate
skeemkaartide koostamine ja vormistamine (toimub
jooksvalt materjalide välja töötamine, täpsustamine
ja
täiendamine
vastavalt
toimunud
tööseminaridele/koosolekutele)
ÜP ja KSH aruande eelnõu tutvustamine Mai 2019
volikogus
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikustamine (kestab Juuni – august 2019
vähemalt 30 päeva; sellele eelneb avalikust
väljapanekust teatamine planeerimisseaduse § 76
lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele
hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust)
ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku August-september 2019
tulemuste avalikud arutelud Sakus ja Kiisal

ÜP ja KSH etapid
(avalikust
arutelust
teavitatakse
eelnevalt
planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku
arutelu algust)
ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine vastavalt
eelnõude avaliku väljapaneku tulemustele
ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja
arvamuse andmine (esitatakse kooskõlastamiseks
planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud
asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud
isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu
ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust)
ÜP ja KSH aruande eelnõude kooskõlastamise
tulemuste analüüs, täiendamine kooskõlastamise ja
arvamuste andmise tulemustele vastavalt, vajadusel
uuesti kooskõlastamiseks esitamine
ÜP vastuvõtmine vallavolikogu poolt
ÜP avalik väljapanek (kestab vähemalt 30 päeva;
avalikust
väljapanekust
teavitatakse
planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku
väljapaneku algust) ja ÜP avaliku väljapaneku
tulemuste avalikud arutelud Sakus ja Kiisal
(avalikust arutelust teavitatakse käesoleva seaduse §
76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi
hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu algust). Kui
ettepanekuid ei esitata, on võimalik arutelust
loobuda, kuid see ei ole soovitav.
ÜP täiendamine avaliku väljapaneku tulemustele
vastavalt
ÜP esitamine heakskiitmiseks (järelevalvaja kiidab
üldplaneeringu heaks või keeldub üldplaneeringu
heakskiitmisest 60 päeva jooksul selle maavanemale
esitamisest arvates. Põhjendatud juhul võib
järelevalvaja tähtaega pikendada 90 päevani)
ÜP heakskiitmine ja kehtestamine

Toimumise
aeg/täitmine

Oktoober-november
2019
Detsember
2019
jaanuar 2020

–

Jaanuar – märts 2020

Aprill - mai 2020
Mai - juuli 2020

August - detsember
2020
Jaanuar 2021

2021

