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Detailplaneeringu algatamine
Vastavalt Räpina valla arengukavale aastani 2020 on ette nähtud 2016 aasta jooksul ehitada välja
Ruusa puhkeala. Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Võhandu jõe äärde supluskoht ja sellele
juurdepääs. Puhastada setetest harujõgi ja rajada sellele paatide veeskamiskoht ja slipp. Planeering
näeb ette kalda piirangu- ja ehituskeeluvööndisse mitme ehitise püstitamist mis vastavalt
looduskaitseseaduse § 38 lõikele 5 on lubatud ainult läbi kehtestatud detailplaneeringu. Läbi
kehtestatud detailplaneeringu on võimalik taotleda riigilt maad planeeringus kavandatud tegevuste
elluviimiseks. Räpina vallavalitsuse 27.10.2015 korraldusega nr 594 on kinnitatud
detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad ning jäetud algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine kuna keskkonnamõju hindamine planeeringuga kavandatud tegevuste
puhul pole nõutav. Planeerimisseaduse § 4 lõike 1 ja lõike 2, § 124 lõike 10, § 128 lõike 1 ja
Räpina valla arengukava aastani 2020 alusel
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o t s u s t a b:
1. Algatada Ruusa puhkeala detailplaneering. Planeeringuala asub Ruusa Põhikoolist kirde suunal
asuval riigi reservmaaal ( EHAK kood 7151) Võhandu jõe harujõe ja Ruusa biotiikide vahelisel
alal. Planeeringuala suurus on ligikadu 2 ha, täpne pindala selgub planeeringu koostamise
käigus.
2. Räpina Vallavalitsuse kantseleil avaldada 30 päeva jooksul algatamisest arvates teade
planeeringu algatamise kohta ajalehes Koit ja Räpina Rahvaleht. Kui teavitamine ei ole
vallalehe ilmumissageduse tõttu 30 päeva jooksul võimalik, avaldatakse teade vallalehes
esimesel võimalusel.
3. Räpina Vallavalitsuse kantseleil avaldada 14 päeva jooksul algatamisest arvates teade
detailplaneeringu algatamise kohta Ametlikes Teadaannetes ja Räpina valla kodulehel.
4. Räpina valla kantseleil teavitada detailplaneeringu algatamisest Põlva maavanemat ja
Keskkonnametit (Räpina kontor) 30 päeva jooksul selle algatamisest arvates.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib
esitada halduskohtumenetluse seadustiku alusel 30 päeva jooksul kaebuse Tartu Halduskohtule. Kaebuse esitamise
tähtaeg algab päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud saama.
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