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Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus

Taotluse esitamise kuupäev: ………………………..
1. Registreeringu
taotleja

2.Kavandatava
tegevuse asukoht

1.1. Ärinimi/nimi

Eesnimi Perenimi

1.2. Registrikood/isikukood

000000000

1.3. Postiaadress

Tänava 2, Salumetsa küla, Nimeta
maakond

1.4. e-posti aadress (üld- ja
kontaktisiku)

Eesnimi.perenimi@epost.ee

1.5. Telefoninumber (üld- ja
kontaktisiku)

00 000 000

2.2. Aadress

Tänava 2, Salumetsa küla, Nimeta
maakond

2.3. Kinnistu registriosanumber
2.4. Kinnistu katastritunnus

0000:000:0000

2.5. Tegevuskoha asukoha
koordinaadid

X=…
Y=…

2.6. Mõjutatav veekogu/mereosa/ Siia kirjutada veekogu millel paisutus
põhjaveekiht
asub, nt Penijõgi

3. Kavandatav
tegevus

2.7. Mõjutatava
veekogu/mereosa/põhjaveekihi
keskkonnaregistrikood

Siia kirjutada paisutatud veekogu
keskkonnaregistrikood. Selle leiab
http://register.keskkonnainfo.ee, avalehelt
valida veekogud ja nime järgi otsida
kood.

3.1. Tegevuse kirjeldus

Paisutuse likvideerimine

3.2. Tegevuse iseloomustus ja tehniline kirjeldus koos mahtudega
3.2.1. Süvenduspinnase/tahkete
ainete uputamise maht (m3)
3.2.2. Süvenduspinnase/tahkete
aine liik
3.2.3. Vesiviljeluses
kasvatatavate kalade liik
3.2.4. Vesiviljelus toodangu
juurdekasv (t)

3.2.5. Vesiviljeluses veekogust
võetava pinnavee kogus
(m3/ööp)
3.2.6. Vesiviljeluses suublasse
juhitava vee kogus (m3/ööp)
3.2.7. Maasoojussüsteemi
paigaldamise sügavus veekogus
(m)
3.2.8. Soojuspumbast tuleneva
temperatuuri muutus (C) ja
kontrollarvutus
3.2.9. Maasoojussüsteemis
kasutatava lahuse nimetus
3.2.10. Avatud
maasoojussüsteemist välja
pumbatav põhjavee kogus (m3)
3.2.11. Likvideeritava paisu
nimetus

Igal paisul on Eesti looduse infosüsteemis
nimi, mis tuleks siia lisada

3.2.12. Normaalpaisutustase,
milleni veetase alandatakse (m
abs)

Täita juhul kui taotletakse veetaseme
alandamist. Likvideerimise korral ei pea
täitma. Veetase tuleb märkida
absoluutkõrgusena

3.2.13. Põhjavees/
veekaitsevööndis kasutatava aine
nimetus
3.2.14. Põhjavees/
veekaitsevööndis kasutatava aine
kogus (l)
3.2.15. Veealuse kultuuriväärtuse
uputamisel planeeringu ala
nimetus
3.2.16. Uputatav kultuuriväärtus
3.3. Tegevuse eesmärk ja
põhjendus

Vabas vormis kirjeldada mismoodi
kavandatakse paisutust alandada või
likvideerida.

3.4. Pinnavee või põhjavee
Kirjeldada kas ja milliseid negatiivseid
omadustele, vee-elustikule või
mõjusid võib kaasneda.
veega seotud elustikule avalduva
võimaliku ebasoodsa mõju
kirjeldus
3.5.Tegevusega kaasneva
ebasoodsa mõju
leevendusmeetmed

Kirjeldada kuidas negatiivseid mõjusid
leevendatakse.

3.6. Olemasolev
Milline on praegune olemasolev veetase
normaalpaisutustase, kui
paisul. Veetase tuleb märkida
taotletakse veetaseme alandamist absoluutkõrgusena.
3.7. Tegevuse elluviimise
Millal kavandatakse veetaset alandada
kavandatav aeg
või paisutust likvideerida.
4. Registreeringu kätte toimetamise viis: Märkida kas soovite vastust paberkandjal või
elektrooniliselt.

Lisad:
1. Kui taotletakse paisutuse likvideerimise või veetaseme alandamise
registreerimist, lisada taotlusele kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoht.
2. Olemasolu korral lisada taotlusele kavandatava tegevusega seotud ehitise või tööde
ehitusprojekt.

…………………………………………
Allkiri

