
 

LIITUMISTAOTLUS 
 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks 
 

1. Liituva kinnistu andmed 

Katastritunnus:   

Aadress:   

2. Liitumistingimuste taotleja või volitatud isik 

Ees- ja perekonnanimi/ärinimi:   

Isikukood/registrikood:   

Postiaadress:   

Kontakttelefon:  E-post:   

2.1.Taotleja on 

omanik/kaasomanik
 

valdaja/kasutaja
 

projekteerija
 

detailplaneeringu koostaja
 

2.2.Liitumistingimused ja arve saata  

e-postiga kirja teel
 

3. Liitumistingimuste taotlemise eesmärk 

Ehitusprojekti koostamine
 

Detailplaneeringu koostamine
 

Ehitusprojekti koostamine arendusalale 
 

    Kehtestatud detailplaneeringu nimetus 

4. Ehitise tüüp 

Üksikelamu Paariselamu Ridaelamu Korterelamu
 

Ärihoone 
 

(palume täpsustada) 

Muu
 

(palume täpsustada) 

Korterite arv   

Korruste arv  /    
  maa pealseid      maa-aluseid 

5. Liitumise tüüp 

Uus liitumine Täiendav liitumine Rekonstueerimine Juurdeehitus
 

Liitumine ühisveevõrguga
 

Liitumine reoveekanalisatsiooniga
 

Liitumine sademeveekanalisatsiooniga
 



6. Planeeritav tarbimine 
(6.1. ja 6.2. andmeid ei ole vaja täita üksikelamute ja paariselamute liitumistingimuste taotlejal) 

6.1.Veevarustus 

Olme ja tehniline vesi   
m3/d        l/s       m3/hmax      

Sisemine tulekustutusvesi l/s 

Väline tulekustutusvesi  l/s 

6.2.Reoveekanalisatsioon 

Reoveekanalisatsioon   
     m3/d        l/s       m3/hmax     

6.3.Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon l/s 

Drenaaž   l/s 

Kinnistu pindala/sellest kõvakattega    /    
    m2   m2 

7. Täiendavad andmed 

 
 

8. Taotlusele lisada 

1.  Kinnistu plaan, millel on näidatud kõik olemasolevad rajatised, nende ühendused 
tänavavõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine. 

2.  Detailplaneeringu tehniliste tingimuste taotlusele lisada eskiis kavandatava krundijaotuse, 
teedevõrgu, hoonestusega.  

3.  Arendusala tehniliste tingimuste taotlusele lisada kehtestatud detailplaneeringu 
tehnovõrkude joonis ning kruntidele kavandatavate hoonete tehnilised näitajad 
(sihtotstarbed, korruselisus, korterite arv, tarbimisandmed).   

4. Vajadusel täpsustamiseks nõutavad dokumendid (küsitakse kirja või telefoni teel). 
 
 
 
 
 

     
Taotluse esitamise kuupäev      Allkiri 

              
(allkirjastatud digitaalselt)
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