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PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS  

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL 

 

   ehitise püstitamiseks või rajamiseks   ehitise laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust 

     

 

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja2       

eesnimi   perekonnanimi   

isikukood   riik   

isikukoodi puudumisel sünnipäev   sünnikuu   sünniaasta    

isikut tõendava dokumendi nr isikukoodita välismaalase puhul       

kontaktaadress   

telefon   

e-post   

        

2. Juriidilisest isikust taotluse 

esitaja3       

nimi      

registrikood   riik      

kontaktisik      

kontaktaadress   

telefon   

e-post   

        
 

3. Ehitise ja ehitamise andmed        

ehitisregistri kood4    

ehitise liik     hoone      

    olulise avaliku huviga rajatis   

   tee   

ehitise kasutamise otstarve   

   

   

                                                           
1 Märgitakse taotluse esitamise päev, kuu ja aasta. 
2 Täidetakse, kui teatise esitaja on füüsiline isik. 
3 Täidetakse, kui teatise esitaja on juriidiline isik. 
4 Täidetakse, kui ehitisel on ehitisregistri kood olemas. 
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ehitise ja ehitustegevuse    

kirjeldus5   

   

   

   

 

4. Ehitise asukoha andmed    

katastritunnus   _  _  _  _  _  :  _  _  _  :  _  _  _  _ 

katastriüksuse koha-aadress6   
   

  

ehitise koha-aadress7   
   

  

Vajadusel täiendav asukoha    

kirjeldus, sealhulgas võimalik   

asukoht  kinnisasjal  

 

5. Muud vajalikud andmed 

5.1 Täiendav selgitus:8 

   

    

    

    

    

 
 

   

5.2. Esitatavad dokumendid olemasolul 

           

   Eskiis  

   Asendiskeem 

   Muinsuskaitse eritingimused 

   Võrguvaldajate tehnilised tingimused 

   Fotod  

   Muu   

 

                                                           
5 Märgitakse ehitist iseloomustavad andmed, näiteks ehitise kasutamise otstarve, ehitisealune pind, pikkus, laius, kõrgus, 

sügavus, ehitise arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus või muud asjakohased ning kavandatavat ehitustegevust täpsustavad 

andmed. 
6 Märgitakse maakond, omavalitsus, asula/linnaosa, väikekoht, tänav, nimi ja number vastavalt andmete olemasolule. 
7 Täidetakse, kui erineb katastriüksuse koha-aadressist. 
8 Asjakohasel juhul esitatakse andmed katastriüksusel teadaolevalt paiknevate tehnovõrkude või nende rajamise kohta, 

olemasoleva või kavandatava haljastuse kohta, liikluskorralduse ja juurdepääsu või muu taolise kohta. 



6. Andmed riigilõivu tasumise kohta9 

maksekorralduse number (olemasolul)   

konto number, millele riigilõiv maksti   

makse kuupäev   kuu   aasta   

maksja nimi   

tasutud riigilõivu suurus   

selgitus   

   

 

7. Projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis: 

   elektrooniliselt e-posti aadress10:   

   paberkandjal   
 

   

 

 

  Allkiri  

     

 

                                                           
9 Täidetakse, kui riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti pole teatisele eraldi lisatud. 
10 Märgitakse, kui erineb taotluses märgitud e-posti aadressist. 


