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Maaüksuse asukoht
Maakond

Saare maakond
Vald / linn

Saaremaa vald
Metskond

Kinnistu number
1516034

Kinnistu nimetus
KINGSEPA

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000508545 07.10.2021 34801:006:0056 1 3.09 lageraie 500 08.10.2021 JAH 07.10.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000508545, katastritunnus 34801:006:0056, eraldis nr .1

Lugupeetud metsateatise esitaja, Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise, tingimused ja soovitused.

Keskkonnaregistri andmetel asub planeeritud raieala I kaitsekategooria merikotka elupaigas (kood KLO9126309). 
Kaitsealuse liigi täpsed piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna sisse logides.

Keskkonnaamet seab merikotka pesitsuse häirimise vältimiseks tingimuse, et raiet (sh metsamaterjali kokku- ning 
väljavedu) planeeritud raiealal kaitsealuse liigi elupaigas võib teha enne 15. veebruari või alates 1. augustist, s.o 
väljaspool merikotka pesitsusaega.
Looduskaitseseaduse § 55 lõike 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine 
paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.
Keskkonnaamet esitab lageraieks järgmised soovitused:

1. raie käigus säilitada puistus vanad tammed ja kased (endised puisniidu puud, eriliste tüvekõverustega puud);
2. raidmed vedada ära või koondada kokkuveoteedele.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et Kingsepa kinnistu piirneb Mullutu-Loode looduskaitseala Laheääre ja Suurlahe 
sihtkaitsevöönditega, millest läbi ei ole lubatud metsamaterjali vedada.

Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast raie registreerimist metsaregistris ning metsamaterjali 
koondamist ja kokkuvedu ka hiljem kui 12 kuud pärast raie registreerimist metsaregistris (metsaseadus § 41 lõiked 
13 ja 13 primm 2).
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Katastritunnus 34801:006:0056



1:5000

Katastritunnus 34801:006:0056

Legend
Kaardikiht

Põhikaart: Maa-amet 17.01.2022

Metsaregister: Eraldised 17.01.2022

Maa-amet: Katastriüksused 17.01.2022

Metsaregister: Metsateatised 17.01.2022

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 17.01.2022

Metsaregister: Kahjustusteatised 17.01.2022

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

telefon: 662 5999
e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaamet.ee


