



NELJANDA KOOSSEISU 

KOMMUNAALKOMISJONI KOOSOLEKU  P R O T O K O L L

Haapsalus, linnavalitsuses					  		27. jaanuar 2003 nr 2


Algus kell 17.00,  lõpp kell 19.30

Juhatas			komisjoni esimees Toivo Hein
Võtsid osa 	Kalju Aigro, Kaido Antsve, Toivo Hein, Arder Väli
Puudus	Vello Luts

Kutsutud	linnavalitsuse mittekoosseisuline linna arengu, planeeringu ja ehituse osakonna juhataja Heino Tamm, arhitektuuri- ja ehitusosakonna juhataja Ksana Fuks, AS Haapsalu Veevärk juhataja Rein Romet, maakonna arhitekt Tõnis Padu


P ä e v a k o r d:
Linnavolikogu jaanuarikuu istungile esitatud ja kommunaalkomisjoni menetlusse suunatud eelnõude läbivaatamine ja seisukoha võtmine.


Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava teine lugemine
KUULATI komisjoni esimeest Toivo Heina, kes tutvustas laekunud muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanekud esitas volikogu liige Sulev Vare (protokolli juures) ja kommunaalkomisjon (protokolli juures).
Oma seisukoha muudatusettepanekutele esitas Haapsalu Veevärk juhataja Rein Romet (protokolli juures).

Juhtivkomisjoni arvamuse andmiseks koostati muudatusettepanekute tabel (protokolli juures).

OTSUSTATI:
	Peale ettekande, kaasettekande ja sõnavõttude ärakuulamist ning muudatusettepanekute läbivaatamist lõpetada teine lugemine.

Teha volikogule ettepanek panna eelnõu vastuvõtmiseks lõpphääletamisele.


2. “Haljastuse likvideerimise korra” ja “Haljastuse taastamistasu määramise ja arvutamise korra” kinnitamine

OTSUSTATI:
	teha volikogule ettepanek viia 31.01.2003 istungil läbi eelnõu esimene lugemine. 

Muudatusettepanekud esitada reedeks, 14.veebruariks 2003.


3. Heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine

OTSUSTATI:
Teha linnavalitsusele ettepanek eelnõu tagasi võtta.


4. Haapsalu Linnavolikogu 30.05.1997 otsusega nr 42 kinnitatud aktsiaseltsi Haapsalu Haljastus põhikirja muutmine

OTSUSTATI:
Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja võtta vastu otsusena.


5. Detailplaneeringu kehtestamine (Väike-Lossi 3)

OTSUSTATI:
Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja võtta vastu otsusena.


6. Detailplaneeringu kehtestamine (Holmi-Kallas 18)

OTSUSTATI:
Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja võtta vastu otsusena.


7. Detailplaneeringu kehtestamine (Mihkli 4)

OTSUSTATI:
Teha volikogule ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja võtta vastu otsusena.




Toivo Hein
Juhataja ja protokollija














									Lisa
Haapsalu Linnavolikogu
kommunaalkomisjoni 27.01.2003 protokollile nr 2


Muudatusettepanekud “Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava teine lugemine” eelnõule


Muudatusettepanekute  esitaja kommunaalkomisjon

Muudatusettepanek nr 1
Esitada volikogule alternatiivne määruse eelnõu.



HAAPSALU LINNAVOLIKOGU
NELJANDA KOOSSEISU

M Ä Ä R U S

Haapsalu							2003 nr
                                                                                                EELNÕU


Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava kinnitamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 37, § 23, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja lg 2, haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavolikogu 
m ä ä r a b:

1.	Kinnitada “Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava” aastateks 2003-2015 vastavalt lisale. 
2.	Määrata arengukava ajakohastamissageduseks valitud volikogu uue koosseisu valitsemisperioodi I poolaasta.
3.	Määrata arengukavas toodud investeerimisskeemide ülevaatamise perioodiks 1 aasta.
4.	Haapsalu Linnavalitsusel koostöös Ridala Vallavalitsusega algatada Haapsalu linna ning Uuemõisa ja Paralepa alevike ning Kiltsi ja Valgevälja külade üldplaneering, planeerides 2003. a linna eelarvesse vajalikud vahendid üldplaneeringu koostamiseks.
5.	Määrus jõustub vastuvõtmisest.
Andres Ammas, Volikogu esimees

Linnavalitsuse seisukoht:

