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Tori valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine
Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 6 “Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla
osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159
„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” alusel moodustus
11.11.2017 Tori vald.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 11 kohaselt algatab haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning
kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates.
Tori valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise
arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maa- ja veealade üldiste kasutus- ning
ehitustingimuste määramine, planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 alusel on volikogu
ainupädevuses üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine. Planeerimisseaduse § 77 lõike 1
alusel algatab kohalik omavalitsus üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
volikogu otsusega.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2
kohaselt tuleb samaaegselt üldplaneeringu koostamisega läbi viia planeeringu elluviimisega
kaasnevate mõjude osas keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeerimisseaduse § 55 lõike 2 järgi on üldplaneeringu aluseks 29.03.2018 kehtestatud Pärnu
maakonnaplaneering.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 11, planeerimisseaduse § 4 lõike 1, § 77 lõike
1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2,
Tori Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada Tori valla üldplaneeringu koostamine.
2. Algatada Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
3. Tori valla üldplaneeringu koostamise korraldaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamise korraldaja on Tori Vallavalitsus.

4. Otsusega on võimalik tutvuda Tori valla kodulehel https://www.torivald.ee/ ning Tori
vallavalitsuses Sindis Pärnu mnt 12, teenuskeskustes Are alevikus Pärivere tee 17, Sauga
alevikus Selja tee 1a ja Tori alevikus Selja mnt 2.
5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Tori
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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