
Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 36 «Maavara
kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele,
seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud
nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja
ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad
ja kaevandamisloa vorm»
lisa 1

MAAVARA KAEVANDAMISE LOA TAOTLUS

1
Taotleja

1.1. Ettevõtja nimi

1.2. Äriregistrikood (isikukood) 1.3. Aadress
 

1.4. Majandustegevuse registri number
ja registrisse kandmise kuupäev

1.5. Taotluse koostaja

2
Kaevandaja

2.1. Ettevõtja nimi

2.2. Äriregistrikood (isikukood) 2.3. Aadress
 

2.4. Majandustegevuse registri number
ja registrisse kandmise kuupäev

 

3
Maardla

3.1. Maardla nimetus
 

3.2. Maardlaosa nimetus

3.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number 3.4. Maardla põhimaavara

3.5. Maardla tähtsus:

üleriigilise tähtsusega [ ]         kohaliku tähtsusega [ ]

4
Mäeeraldis

4.1. Mäeeraldise nimetus

4.2. Mäeeraldise liik

uus mäeeraldis [ ]                   ümbervormistamine või

olemasoleva laiendus [ ]          ümberregistreerimine [ ]

 4.3. Mäeeraldise asukoht

maakond                               vald

4.4. Mäeeraldise pindala, ha

5
Mäeeraldise

teenindusmaa

5.1. Pindala, ha

5.2. Kinnisasja omanike või valdajate ja nendele kuuluvate kinnisasjade katastritunnuste ning pindalade loetelu

5.3. Täiendavate nõusolekute loetelu
(vastavalt «Maapõueseaduse» §-le 33)

6
Geoloogiline uuring

6.1. Geoloogilise uuringu loa omanik

6.2. Geoloogilise uuringu luba:

loa väljaandja    registreerimise number   loa kehtivuse aeg

6.3. Geoloogilise uuringu tegija

6.4. Geoloogilise uuringu aruanne:

nimetus

fondi number

varude kinnitamise otsus ja kuupäev

7 Maavaravarud 7.1. Aktiivne varu:



maavara nimetus          tarbevaru       reservvaru      ühik

7.2. Passiivne varu:

maavara nimetus          varu               ühik

7.3. Kaevandatav varu:

maavara nimetus          varu               ühik

8
Maavaravaru
kasutamine

8.1. Maavara kasutusala

8.2. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär:

kogus                           ühik

8.3. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud

aastamäär                     kogus            ühik

8.4 Taotletav loa kehtivusaeg

9
Lisade loetelu

9.1. [ ] Seletuskiri koos graafiliste lisadega

9.2. [ ] Maavara varude kinnitamise dokumendi ärakiri

9.3. [ ] «Maapõueseaduse» §-s 33 nimetatud täiendavate nõusolekute ärakirjad

9.4.[ ] Eaõigusliku isiku omandis oleva maavara korral maakasutusõigust tõendav dokument

9.5. [ ] Eraõigusliku isiku omandis oleva maavara korral maavara omaniku kirjalik nõusolek maavara kaevandamisloa andmiseks, kui maavara omanik
ei ole kaevandamisloa taotleja

Loa taotleja ...................................................................................................................

nimi ja amet allkiri pitser kuupäev


