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Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks volituse andmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 sätestab küsimused, mille otsustamine on
volikogu ainupädevuses. Sama paragrahvi lõike 2 järgi otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused
omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või
linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele,
asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
1. Volitada Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit lahendama keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
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Seletuskiri vallavolikogu otsuse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks volituse andmine“ eelnõule
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 „Volikogu pädevus“ lõige 1 sätestab
tegevused ja küsimused, mis kuuluvad volikogu ainupädevusse. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab
omavalitsusüksuse nimel volikogu.
KOKS § 22 lõike 2 kohaselt võib volikogu lõikes 1 nimetamata ülesannete ja küsimuste lahendamise
volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule juhul, kui vastav õigusakt ei sätesta ise
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ainupädevust ülesande lahendamisel.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS) ei määra üheselt volikogu
ainupädevusse ühtegi ülesannet.
KeHJS sätestab kohaliku omavalitsuse rolli (juhul kui ta ei ole ise otsustaja) asjaomase asutusena ja
informeeritavana.
KeHJS § 23 määrab asjaomased asutused. Asjaomased asutused on asutused, keda strateegilise
planeerimisdokumendi või kavandatava tegevuse rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
tõenäoliselt puudutab või kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju
vastu. Eelmises lauses nimetatud asutuste hulka võivad olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi
või kavandatava tegevuse iseloomust kuuluda Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium,
Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium,
Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ja nende valitsemisalas tegutsevad
valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse üksus ning teised asjaomased asutused.
KeHJS mõistes on otsustaja mistahes keskkonda puudutava tegevusloa andja.
Keskkonnamõju hindamise otsustaja korraldab vähemalt 14-päevase kestusega keskkonnamõju
hindamise programmi avaliku väljapaneku. Seejärel korraldab arendaja koostöös otsustajaga
keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu. Otsustaja teavitab keskkonnamõju hindamise
programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust 14 päeva jooksul käesoleva seaduse § 151
lõike 7 kohase kontrolli tulemuste selgumisest arvates neid kohalike omavalitsuste üksusi, kelle
territooriumi piiresse võib ulatuda kavandatavast tegevusest lähtuv keskkonnamõju.
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