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ÜKSIKPUUDE RAIELOA ANDMISE KORD

I. Üldsätted

1. Puude raieloa andmise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks puude raieks loa taotlemise ja raieloa vormistamise ning väljastamise tingimused Vaivara
valla haldusterritooriumi tiheasustusalal.

2. Käesoleva korra kohaselt toimub puude raie Vaivara valla tiheasustusalal raieloa alusel. Kord ei reguleeri valla haljasaladel hoolduskava kohaselt
tehtavat puude raiet ja viljapuude ning eramute juures asuvate kuni 1,7 m kõrgusega, rinnasdiameetriga üle 8 cm üksikpuude raiet kinnistu omaniku
poolt oma territooriumil.

3. Käesolev kord on kohustuslik täitmiseks kõikidele Vaivara valla asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

II. Puude raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine.

4. Vaivara vallavalitsusele esitatakse kirjalik taotlus, kus on ära näidatud järgmised andmed:
4.1. põhjendus puude likvideerimiseks;
4.2. andmed taotleja kohta (nimi, aadress, asukoht, isikukood või registreerimisnumber, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
4.3. omandisuhe puu kasvukohaga (väljavõte kinnistusraamatust, krundiplaan, millel on ära näidatud raiutav puu);

5. Eravalduse või erastatava maa korral esitab taotluse maa omanik või maa erastaja. Korteri-, aiandus-, suvila- ja garaažiühistute (jms) puhul esimees,
kusjuures taotluse aluseks on ühistu koosoleku otsus.

6. Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab taotluse maad haldav asutus, juriidiline või füüsiline isik.

7. Vaivara vallavalitsuse volitatud isik (keskkonnakaitseinspektor):
7.1. kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning registreerib taotluse, vaatab taotluse
läbi ja otsustab raieloa andmise ühe kuu jooksul selle taotlemisest;
7.2. vajadusel märgistab raieloa andmise korral puud looduses;
7.3. vormistab raieloa kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsuse keskkonnakaitseinspektori kausta.
7.4. väljaantud raieloas peab olema märgitud:
7.4.1. kellele väljastatakse raieluba (nimi, registri- või isikukood, taotleja aadress, kontakttelefon);
7.4.2. raiutava puu asukoha kirjeldus;
7.4.3. raiutava puu liik;
7.4.4. kännu kõrgus;
7.4.5. raiejäätmete koristamise tähtaeg;
7.4.6. raiejäätmete ladustamise koht;
7.4.7. raieloa väljaandmise kuupäev, kehtivusaeg ja väljaandja.

III. Lõppsätted

8. Raieloa väljaandja määrab kindlaks raieloa kehtivuse. Kehtivuse kaotanud raieloa alusel on puude raiumine keelatud.

9. Käesoleva korra rikkujate karistamisel kohaldatakse väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590;
2004, 46, 329; 54, 387 ja 390) sätteid.

10. Vaivara vallas kasvava puu ebaseadusliku raide eest karistatakse looduskaitseseaduses § 73 toodud rahatrahvi määradega.

11. Kasvavate puude tahtliku kahjustamise eest, mis viib puude kuivamiseni (hävimiseni) karistatakse süüdlast kohaldades väärteomenetluse seadustiku
sätteid või looduskaitseseaduse § 73 toodud rahatrahvi määrasid.


