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ALUTAGUSE VALLAVALITSUSELE
RAIELOA TAOTLUS
Andmed loa taotleja kohta:
Nimi või ärinimi: .………………………………………………………………………………………………………………………………….
Isikukood või registrikood: …………………………………………………………………………………………………………………..
Elu- või asukoha aadress: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakttelefon, e-post: …………………………..……………………………………………………………………………………………
Esindaja nimi: ….……………………………………………………………………………………………………..……………………………
Esindaja isikukood: …….…………………………………………………..……………………………………………………………………
Raiutava(te) puu(de) kasvukoha andmed:
Kinnistu aadress: ………………………………………………….……………………………………………………………………………..
Kinnistu nimi ja katastritunnus: ……………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kinnistu omaniku nimi ja isikukood või registrikood:
..…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Taotleja omandisuhe kinnistuga: …………………………………………………………………………………………………………
/omanik, volitatud esindaja, omaniku seadusjärgne esindaja, rentnik, jms/

Puu(de) andmed (vajadusel lisage või kustutage ridu):
Jrk nr

Puu liik

Rinnasdiameeter
(cm)

Arv

Põhjendus puu
raieks

1.
2.
3.
Raietööd teostatakse ajavahemikul: ……………………………………..……… kuni …………….……………………………….
Raiesaaduste käitlemisviis ja -koht: ……………………………………………………………………………………………………..
Raie korraldamise ja ohutu teostamise eest vastutab: …………………………………………………………………………..
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Taotluse lisad (märkida ristiga):
Raiutava puu asukoha skeem (väljavõte kinnistu plaanist, millel on näidatud raiutava puu
asukoht)
Foto(d) raiutavast puust
Omaniku seadusjärgse esindamise korral esindamisõigust tõendav dokument
Omaniku volituse alusel esindamise korral esindamisõigust tõendav volikiri
Korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse
ühistu territooriumil kasvavale puule
Kaitstaval loodusobjektil asuva puu puhul kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek puu
raiumiseks, kui see on nõutav vastava loodusobjekti kaitse-eeskirja kohaselt
Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis asuva puu puhul
Muinsuskaitseameti nõusolek puu raiumiseks
Veekaitsevööndis
(välja
arvatud
raie
maaparandussüsteemi
eesvoolul
maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raiumiseks Keskkonnaameti nõusolek
Kooskõlastus töötsoonis asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini, tee vms omanikuga
Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks heakorrastamise eest
vastutab raieloa saaja.

Käesolevaga kinnitan, et:
1) vastutan raietööde teostamisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagan
puude raiel/hoolduslõikusel heakorra ning vastutan täies ulatuses töö käigus
kolmandatele isikutele tekitatud võimaliku kahju eest;
2) kohustun säilitama kõrghaljastuse, millele ei ole raieõigust antud;
3) nimetatud puude raieks nende asukohas ei ole kehtivate seadustega, kehtestatud
planeeringutega ja sõlmitud lepingutega seatud kitsendusi ning raiutavate puude hulgas ei
ole kaitsealuseid liike;
4) olen tutvunud ja aru saanud Alutaguse Vallavolikogu 27.09.2018. a määrusest nr 72
„Alutaguse vallas kompaktse asustusega aladel üksikpuude raiumiseks loa andmise
tingimused ja kord“.

Kuupäev: „ … “ …………………….. 20.. a.

Allkiri: ……………..………………………….

