Puude ja põõsaste raieloa andmise kord

Kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2005.a. määrusega nr 34/85m

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse(RT I 1993, 37, 558; 1999,
82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313;
53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,
22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 6 lõike 3 punkti 2,
looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 22,152) § 45 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Puude ja põõsaste raielubade väljastamise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks
puude ja põõsaste raieks taotluse esitamise, raieloa vormistamise ja väljaandmise
tingimused Sillamäe linna haldusterritooriumil.
(2) Käesoleva korra kohaselt võib puude ja põõsaste raie (samuti puude võra kärpimine)
Sillamäe linnas toimuda raieloa alusel. Kord ei reguleeri linna territooriumi
teenindamiseks sõlmitud lepingute mahus ja linna tellimusel läbiviidavat raiet, samuti
viljapuude ja oma territooriumil ning aiamaal kuni 1,5 m kõrgusega puude raiet
kinnistute omanike poolt.
(3) Käesolev kord on kohustuslik täitmiseks kõikidele asutustele, juriidilistele ja
füüsilistele isikutele Sillamäe linna territooriumil.
§ 2. Taotlus, läbivaatamine ja raieloa väljastamine
(1) Kirjalik taotlus esitatakse Sillamäe Linnavalitsuse poolt volitatud linnavalitsuse
linnamajandusosakonna ametnikule (edaspidi “ametnik”). Taotluses näidatakse
järgmised andmed:
1) puu (puude) või põõsa (põõsaste) likvideerimise või kärpimise
põhjendus, milleks võib olla kinnitatud detailplaneering,
kooskõlastatud projekt, kompetentsete teenistuste kirjalik
kinnitus tervistkahjustava toime, hoonele kahju tekitamise,
teiste elutegevusele negatiivset toimet avaldavate oluliste
tegurite kohta;
2) andmed taotleja kohta (ees ja perekonnanimi, aadress,
isikukood või registrikood, esindaja volitus, kontakttelefon
jms)
3) puu, põõsa kasvukoha maa omaniku andmed.
(2) Üldjuhul esitab taotluse maa omanik.

(3) Mitmekorteriliste elamute puhul esitab taotluse:
1) korteriühistu esimees, kui elamus on moodustatud
korteriühistu, kusjuures taotluse aluseks on ühistu koosoleku
otsus;
2) elamu hooldaja, kui elamus ei ole moodustatud korteriühistut,
kusjuures taotluse aluseks on enamiku korteriomanike otsus.
(4)
(5)

Riigi ja munitsipaalomandis oleva maatüki korral esitab taotluse maad haldav asutus
või põhjendatult huvitatud juriidiline või füüsiline isik.
Ametnik:
1) registreerib taotluse, kontrollib taotluses esitatud andmete
õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja
selgitusi, vaatab taotluse läbi, võtab vastu loa väljaandmise
otsuse ühe kuu jooksul arvates taotluse saabumisest;
2) kui raieluba (ka puu(de), põõsaste kärpimiseks) on antud, siis
ametnik koos taotlejaga märgistab raiumisele kuuluva(d)
puu(d), põõsa(d);
3) raieluba vormistatakse käesolevale määrusele lisatud vormi
kohaselt kahes eksemplaris, millest üks antakse taotlejale, teine
jääb linnavalitsusse.
(6) Väljaantud raieloas peab olema märgitud:
1) kellele väljastatakse raieluba (ees ja perekonnanimi, aadress,
telefon);
3) raie eest vastutav isik (eesja perekonnanimi, aadress, telefon)
4) raiutava puu asukoha kirjeldus;
5) raiutava puu, põõsa liik;
6) kännu kõrgus;
7) raiejäätmete koristamise tähtaeg;
8) maharaiutavate puude (põõsaste) asenduspuude (põõsaste)
kogus ja liik, koos istutamise tähtaja ja koha äranäitamisega.
9) raieloa väljaandmise kuupäev, kehtivusaeg ja väljaandja.
(7) Puude ja põõsaste raiega või võra kärpimisega seotud kulud kannab üldjuhul maa
omanik (kaasomanik) või kinnisvara omanik. Väärtuslike ja elujõuliste puude
(põõsaste) raie korral rakendatakse sama liiki ja vastava arvu puude (põõsaste)
asendusistutamist. Raieloa taotleja loobumisel asendusistutamisest kompenseeritakse
asendusistutamise kulud (taastamistasu). Asendusistutamise tingimused ja
taastamistasu summa lepitakse kokku ametnikuga enne raieloa väljastamist ja
fikseeritakse raieloa punktis 7. Taastamistasu kantakse linna eelarvesse enne raieloa
väljastamist.
(8) Juhul kui keeldutakse raieluba väljastamast, peab keeldumine olema põhjendatud ja
kirjalikult vormistatud.
(9) Kehtivuse kaotanud raieloa alusel puude raiumine on keelatud.

§ 3. Lõppsätted
(1) Määrus jõustub 03.06.2005. aastal.
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