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miiZirusele nr 18

1. peatiikk

JAATMEHOOLDUSEESKIRJA iJLDNOUDED

1. jagu

Utds:itted

$ I Jii!itmehoolduseeskirja eesmfirk

( 1) .Tiiatmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmZirgiga rakendada Antsla vallas

(edaspidi vald) ,,Jiiiitmeseaduse" ja ,,Pakendiseaduse" ning nende rakendusaktide n6udeid, sAilitada

puhas ja tervislik elukeskkond, viihendada jiliitmete koguseid ning soodustada iAatmete

taaskasutamist.

(2) Eeskiri miiiirab kindlaks jaiitmehoolduse iildnduded, korraldatud jiiiltmeveo korra. ehitus-,

iemondi- ja lanmutustoodel tekkivate jaatmete (edaspidi ehitusjcicitmeQ ning tervishoiu-,

hoolekande- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jadtmete (edaspidi tervi,shoiuj ddtmecl)

kiiitlemise korra valla haldusterritooriumil. Eeskirja on kohustatud j iirgima k6ik juriidilised ja

fiitisilised isikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Eeskirja kohaldatakse kooskdlas valla

heakorra eeskirjaga (edaspidi heakorra eeskiri), valla avaliku korra eeskirja ja teiste valla

6igusaktidega.

(3) Jiiiitlrehooldust vallas konaldab ning kontrollib Antsla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

Vallavalitsus korraldab jiiiitmehooldust ja teostab jiirelevalvet j 2iiltmekiiitluse tile jiirgmiselt:

i ) n6ustab valla elanikke ja levitab j iiiitmeteavet;

2) korraldab j:iatmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et v6imaldada nende taaskasutamist

vdimalikult suures ulatuses;

3) kontrollib jaatmete kiiitlernist, sealhulgas liigiti kogumist elamumaa sihtotstarbega kimislutel;

4) konaldab valla haljasaladel tekkivate aia- ja pargijiiiitmete kogumist ning kompostinrist vallas

selleks raj atavatel kompostimisviilj akutel;

5) teostab kontrolli valla territooriumi prahistamise tile ja konaldab prahistatud alade

korrastamist;
6) kontrollib j iiiitmekiiitluslepingute olemasolu ja

sihtotstarbega kinnistutel;.

$ 2 Mdisted

jaatmekaitlustoiminguid elamumaa

(1) Eeskirjas on kasutatud m6isteid alljiirgnevas tiihenduses:

1) jiiiitmed on mis tahes ,,Jiiiitmeseaduse" paragrahv 2 lSikes 3 loetletud jiiiitmekategooriasse

kuuluv vallasasi, mille valdaja on:ira visanud, kavatseb seda teha vdi on kohustatud seda tegema;

2) ohtlikud jliiitmed on jaatmed, mis vilhemalt iihe ,,Jiiiitmeseaduse" paragrahvis 8 nimetatud



kahjuliku toime t6ttu vdivad olla ohtlikud tervisele, varale v6i keskkonnale;

3) tavajiiiitmed on k6ik j?iiitmed, mis ei kuulu ohtlike jiiiitmete hulka;

4) piisijnntmed on tavajiiiitmed, milles ei toimu olulisi fuiisikalisi, keemilisi ega bioloogilisi
muutusi;
5) biolagunevad j?iiitmed on anaeroobselt v6i aeroobselt lagunevad j ii?itmed nagu toidujii2itmed,

aia- ja pargij iiiitmed, paber ja papp;

6) olmejSiitmed on kodumajapidamisjiiiitmed ning kaubanduses, teeninduses v6i mujal tekkinud

oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed j iiiitmed;

7) aia- ja pargijiiiitmed on aedade j a haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad j iiatmed

nagu rohi, lehed, oksad jms;

8) suurjiiiitmed on j iititmed, mida kaalu v6i mahu t6ttu ei ole v6imalik paigutada mahutisse, nagu

mcicibliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. Suurj iiiitmetena ei

kiisitleta ehitusjaatmeid ning suurem66tmelisi probleemtooteid, nagu autoromud v6i nende osad

(sealhulgas vanarehvid), ning elektri- ja elektroonikaseadmeid v6i nende jiiiitmeid (sealhulgas

pesumasinad, telerid, ktilmkapid, elektripliidid) ja muid tootj avastutusega h6lmatud jiiiitmeid;

9) jiiiitmevaldaja on j iiiitmetekitaj a v6i muu isik v6i seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle

valduses on j iiiitmed;

10) j iiiitmetekitaja on isik vdi seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse kiiigus tekivad
jiiiitmed, v6i isik, kelle teger.use tulemusel j2i2itmete olemus v6i koostis muutub;

1 1) jiiiitmehooldus on j iiiitmekiiitlus, jZirelevalve jaatmekAitluse iile ja j ii2itmekaitluskohtade
jiirelhooldus;

12) jiiiitmeknitlus on jAAtmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja k6rvaldamine;

13) j iiiitmekiiitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis j iiiitmete kogumiseks, taaskasutamiseks v6i

k6rvaldamiseks;

14) jiiiitmete kogumine on jAiitmete kokkukorjamine, sodimine ja segukoostamine nende edasise

veo vdi tekkekohas taaskasutamise v6i k6rvaldamise eesmiirgil;

15) jnntmete taaskasutamine on jitiitmekiiitlustoiming, millega jaatmed v6i neis sisalduv aine v6i

materjal v6etakse kasutusele toodete valmistamisel, tcio tegemisel v6i energia tootmisel, v6i seda

ettevalmistav tegevus ;

16) j:i;itmekiitlusleping on jiiiitmevaldaja kui tellija ja jaatmek?iitlusettevdtte kui tddvdtja vahel

s6imitul,, kahepoolne kirjalik leping, millega tci6vdtja v6tab endale kohustuse jiiiitmete osaliseks

v6i tiiielikuks kiiitlemiseks ning millega tdovdtja muutub piirast tellija poolt j iiiitmete iileandmist
jiiiitmevaldajaks, kui leping ei n[e ette teisiti;

17) korraldatud jiilitmevedu on olmejaAtmete kogumine ja vedamine mZiiiratud piirkonnast

maaratud j iiatmekiiitluskohta v6i -kohtadesse konkursi korras valitud ettev6tja poolt;

18) pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni

vaimiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, k2isitsemiseks, kilttetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu

tsiikli viiltel tootjast tarbij ani. Pakendiks loetakse ka samal eesmiirgil kasutatavaid iihekorratooted;

19) pakendiettevotj a on isik, kes majandus- v6i kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse

v6i miiiib pakendatud kauPa;

20) segapakend on pakend v6i pakendijiiZitmed, mida ei koguta selle pakendi materjalist liihtuvalt

liigiti eraldi teistest pakendimaterj alidest. Segapakendi mahutisse v6ib panna sellistest

malterjalidest puhtaid pakendeid ja pakendijiiiitmeid, mille kogumine ei ole korraldatud liigiti eraldi

materjalina;

21) taaskasutusorganisatsioon on ,,Mittetulundustihingute seaduse" alusel pakendiettevdtj ate

poolt asutatud ja keskkormaministri poolt akrediteeritud mittetulundusiihing;



22) jiiiitmejaam on spetsiaalselt rajatud ja tehniliselt varustatud jiiiitmekZiitluskoht, kuhu on

paigutatud taaskasutatavate j:iAtmete kogumiseks ja esmaseks tootlemiseks kogumiskonteinerid, sh

ohtlike j iiiitmete kogumiskonteiner(id);.

2.jagu

,Iiiiitmeklitluse korraldamine

I 3 Jii2itmekiiitluse iildn6uded

(1). Iga tegevuse juures tuleb ptiiida j?i?itmeteket valtida v6i viihendada. Tekkinud jaAtmeid tuleb

taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt v6imalik ja ei ole muude kiiitlusmoodustega v6rreldes

iilemiiiira kulukas.

(2) Priigilasse vdib ladestada vaid neid jiiiitmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt
vdimalik vdi mdnel muul p6hjusel 6igustatud.

(3) Et v6imaldada olmejiiiitmete taaskasutamist vSimalikult suures ulatuses, tuleb j Ziiitmeid koguda

liigiti. Olmej iiiitmete sofiimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda ning segunenud olmejiiZitmete

sorlimisel jiiiitmekiiitluskohas tuleb viilja noppida viihemalt jZirgmised jZi?itmeliigid vastavalt

Vabariigi Valitsuse 6. aprill 2004 meiimse nr 102 ,,Jii?itmete, sealhulgas ohtlike jAAtmete nimistu"
(edaspidi j aatme nimi st u) jadtmeliikide v6i alaj aotiste koodidele:

I ) paberja kanong (20 0l 0l)l
2) pakendid (1s 01);

3) ohtlikud.iziatmed (Ziiitmenimistu alajaotises 20 01 tiimiga (*) fihistatud jaatmed);

4) biolagunevad aia- ja halj astusj ii?itmed (20 02 01);

5) biolagunevad kti<lgi- ja scidklajiiiitmed (20 01 08);

6) probleemtoodete j iiiitmed, sealhulgas romus6idukid ja nende osad (16 01) ning vanarehvid (16

01 03), elektroonikaromud ja nende osad (16 02), patareid ja akud (16 06);

7) pdlevjiiatmed, sealhulgas puit (20 01 38) ja plastid (20 01 39);

8) suuriiiiitmed (20 03 07);

9) metallid (20 01 a0);.

(4) JZiAtmete nouetekohast kiiitlemist kaitlemise erinevatel etappidel korraldab j ilZitmevaldaj a.

(5) Jii?itmevaldaj a on kohustatud kiiitlema tema valduses olevaid jiiiltmeid vastavalt eeskirjaga ja

teiste 6igusaktidega kehtestatud nduetele vdi andma need k2iitlemiseks iile selleks 6igust omava)e

isikule.

(6) Jii?itmevaldaja peab igas tegevuses viiltima ohtlike jaatmete segunemist v6i segamist omavahel

\ di tavajaAtmetega vdi mistahes ainega.

(7) Jaatmete k2iitlemine, sh p6letamine vziljaspool selleks etteniihtud kohti on keelatud.

Kiittekolletes v6i l6kkes v6ib loata pdletada ainult immutamata ja viirvimata puitu ning kiletamata

paberit v6i pappi.

(8) Jiiiitmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jaatmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi

mahutitesse v6i selleks etteniihtud kohtadesse.



(9) Jiiiitmete hoidmisel tuleb tagada jaAtmete ja mahutite siiilivus ning hoiukoha konasolek,

v6imalus jiiiitmete hilisemaks t6Otlemiseks v6i taaskasutamiseks.

(10) Ladestatavad jiiiitmed k6rvaldatakse selleks etlen2ihtud j a tehniliselt varustatud kohas.

(1 1) Jaatmekaitlusettev6tte tegevus peab olema suunatud j iiiitmete vzihendamisele, nende

taaskasutamisele v6i kahjutustamisele.

$ 4 Jiiiitmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused j iiiitmekiiitlusel

(1) Jiiiitmekaitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jiiiitmekiiitlust hoonestus6iguse alusel

kasutataval maal korraldab hoonestusdigust omav isik. JZiiitmekiiitlust ehitise kui vallasasja juurde

kuuluval ehitise teenindamiseks vaialikul maal korraldab ehitise omanik. Kinnisasja oma:rik,

hoonestus6igust omav isik ning ehitise kui vallasasja omanik kasutatakse edaspidises eeskirja

tekstis m6istet territooriumi haldai a.

(2) Jiiiitmevaldaja peab kasutama k6iki v6imalusi j liiitmete koguse ja ohtlikkuse viihendanriseks.

Ta peab jii?itmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama v6i andma need iile j2iiitmeluba omavale

jiiiitmekiiitlusettev6ttele eeskirjaga mZiiiratud korras.

(3) Jiiiitmevaldaja ei tohi s6lmida jli?itmekiiitluslepingut ega anda jiiatmeid iile isikule, kellel

puudub j iiittmeluba v6i kes ei ole registreeritud j iiZitmevedaj aks (kaitlejaks). Kui j iiiitmed antakse

iile selliieks kziitlemiseks, milleks jiiiitmeluba ei vajata, peab j2iiitmeid iileandev isik olema

veendunud, et vastuvdtja on piidev jii2itmeid kZiitlema ning tal on selleks asjakohased tehnilised ja

keskkonnakaitsevahendid.

(4) JZiiitmevaldajad peavad omama v6i rentima piisavas koguses jaatmemahuteid v6i kasutama

jaatmekiiitluslepingu alusel tihismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja

n6uetele.

(5) J2tiitmemahutid tuleb paigutada krundile v6i kinlristule, kus jaatmed on tekkinud, viilj a arvatud

juhul, kui jtiiitmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse iihismahutisse. Kofterelamutega

utud"l, t.,i elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib j iiiitmemahuteid

paigutada viiljapoole oma kinnistut ainult vallavalitsuse loal ja tingimustel.

(5) Jiiiitmemahutid peavad paiknema naaberkinnistul asuvast kaer-r.rst viihemalt 10 m kaugusel.

(6) Mahutid peavad olema terved ja puhtad, neid tuleb regulaarselt pesta. Mahutite korrashoiu ja

puhtuse eest vastutab nende jiiiitmete valdaja kui jiiatmekiiitlusleping ei siitesta teisiti. JaAtmete

valdajana on elanike tilesanne tekkivate j ii?itmete hulga vilhendamine kiittesaadavate vahenditegaja

nad on kohustatud kiiitlema jiiiitmeid v6i andma need tile jAatmekiiitlej ale eeskirj aga mdZiratud

korras.

(7) Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettev6tted jajuriidilisest isikust
j iiiitmevaldaj ad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke v6i oma ettev6tete

tocltajaid vallas toimivast j Ziiitmehooldussiisteemist ning eeskirja nduetest.

(8) Valla haldustenitooriumil tegutsevatel ettev6tjatel iiriseadustiku tiihenduses, mitte-

tuiundusiihingutel, sihtasutustel ja seaduse alusel asutatud muudel asutustel on kohustus liituda

olmejiiAtmeveoga v6i vajadusel teist liiki (vastavalt tegevusalale) jaatmeveoga ning 's6lmida

veoleping j:iatmeluba omava ettev6tjaga. Samuti on kohustuslik koostada jiiiitmekava ja anda

vallavaliGuse poolt miiiiratud tahtaj al kirjalikku selgitust oma jaatmete kiiitluse kohta.



3. jagu
Jeetmete kogumine ja sortimine

$ 5 Jiiiitmete kogumise iildn6uded

(1) Jiiiitmete kogumise, taaskasutamise v6i l6pliku k6rvaldamise konaldab jiiiitmevaldaja, vlilja
arvatud korraldatud olmej iiiitmeveo korral.

(2) Kinnistul v6i krundil tekkivad j iiiitmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada

selle jii2itmeliigi kogumiseks ettenahtud mahutitesse. Suurjiiiitmed, mida ei ole vdimalik nende

m66tude v6i kaalu tdttu paigutada mahutisse, v6ib paigutada ajutiselt mahutite vahetusse

liihedusse, korraldades nende draveo hiljemalt l0 piievajooksul.

(3) Olmejzutmete mahutisse ei vdi pa:rna:

1) jaaheid, mille liigiti kogumine on korraldatud vastavalt eeskirja n6uetele;

2) tule- ja plahvatusohtlikke jiiiitmeid;

3) vedelaid jziiitmeid;

4) ohtlikke jiiiitmeid;

5) biolagunevaid aia- ja haljastusj ii?itmeid;

6) kiiimlajaatmeid,

7) suurjii?itmeid;

8) kogumiskaevude setteid;

9) aineid ja esemeid, mis vdivad ohustada jiiAtmemahutite hooldajat v6i jaatmekiiitlejat;

10) aineidia esemeid, mis oma kaalu, m66tmete v6i kuju t6ttu v6i muul p6hjusel vdivad

kahjustada mahuteid v6i jiiiitmeveokeid v6i raskendavad miirkimisvziiirselt jaatmete

kokkupressimist;

1 1 ) ehitus- ja lammutusjiiiitmeid.

(4) Liiva, tuhkaja piihkmeid vdib paigutada mahutitesse ja vedada priigilasse, kui need vastavad

jiiiitmekilitlusettevdtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.

(5) Segunenud olmejiiiitmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti l6hnavad j 2iiitmed tuleb

paigutada mahutitesse paberi- vdi kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks l6hna, ei

p6hjustaks ohtu inimestele ega miiiiriks mahuteid.

(6) Taaskasutatavaid j Ziiitmeid tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse:

1) elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriiihistutes, ridaelamutes, korlerelamutes jne)

vanapaberit ja pappi, kui kimistul on viihemalt 6 korterit;

2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel vanapaberit j a pappi, kui seda tekib kinnistul

eraldivdetuna tile 50 kg niidalas;

3) teisi taaskasutatavaid j iiiitmeid tuleb koguda eraldi ja anda iile Antsla j iiiitmej aama.

(7) Biolagunevad j Zi?itmed on soovitatav vZiikeelamute puhul kompostida oma kinnistul.

(8) Elektri- ja elektroonikatooted, sh kiilmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid, iile anda

Antsla j iiiitmej aama.

(9) Vanad autorehvid tuleb iile anda rehviettevdtete juules loodavatesse kogumispunktidesse vdi

Antsla j iiiitmej aama.

( 10) Taaskasutatavaid j iiiitmeid, mille liigiti kogumine on koraldatud, tohib panna ainult selleks

ettenzihtud muhutitesse. Liigiti kogutud jiiiitmeid ei tohi nende kogumise ja veo erinevatel etappidel



teiste j ii?itmeliikidega iihte kallata.

' (1 1) Ohtlike jaatmete kogumise pdhimdtted:

1) ohtlikud.iiiatmed tuleb koguda muudest jiiiitmetest eraldi;

2) ohtlikke jaatmeid v6ib kiiidelda jiiiitmeloa alusel keskkoruraministri viiljastatud ohtlike jaatmete

k?iitlemise litsentsi omav isik;

3) mahutid ohtlike j 2i?itmete kogumiseks peavad olema suletavad ja valvatavad;

4) ohtlikud jiidtmed, vZilja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jaatmed, peab jii?itmevaldaja enne

iileandmist jii?itmekiiitlejale miirgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud konale;

5) ohtlike .jaatmete kogumist korraldav isik peab paigutama nende kogumist reguleerivad juhised

kogumispunktis niihtavasse kohta;

6) vedelaid ohtlikke jiiiitmeid peab siiilitama kindlalt suletavates mahutites, mis viilistab nende

sattumise maapinnale vdi kanalisatsiooni;

7) koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jAiitmed, nagu kasutusk6lbmatuks muutunud patareid,

akumulaatorid, 5lid, 6lifiltrid, ravimid, viirvid, lakid ja lahustid ning elavh6bedalambid ja

-kraadiklaasid, tuleb viia j iiZitmej aama. Avalikes kogumispunktides v6etakse ohtlikke jaiitmeid

vastu ainult elanikelt. Avalikud kogumispunktide asukohad on toodud eeskirja lisas 3;

8) juriidilised isikud peavad oma ohtlikud j iiZitmed iile andma j iiiitmeluba ja ohtlike jiiiitmete

litsentsi omavale j iiiitmekiiitlusettevdttele ;

9) ohtlike jii?itmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni j iiiitmete iileandmiseni
jaalmekaitl usertevdttele:

10) juriidiline isik, kelle valduses on ohtlikud jaatmed, on kohustatud andma
jiirelevalveametnikule informatsiooni ohtlike jii[tmete hoidmise ja k2litlemise kohta;

1 1) apteekidel on kohustus ravimijiiZike vastu vdtta tasuta.

,1. jagu

Pakendite ja pakendij iiiitmete kogumine

$ 6 Pakendite ja pakendijiiiitmete kogumise n6uded

(1) Pakendid ja pakendij iiiltmed tuleb koguda muudest jAiitmetest eraldi ja anda iile selleks

etteniihtud kogumispunktidesse. Uleantavad pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni

kehtestatud n6uetele.

(2) Pakendite ja pakendij iiiitmete kogumise j a taaskasutamise konaldavad pakendiettevdtj ad vdi

nende volitusel taaskasutusorganisatsioon.

(3) Uleantavad pakendid ja pakendij iiiitmed peavad olema puhtad ning tiihj ad ja vastama

pakendiettev6tj a v6i taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nduetele. Uleantavad pakendid ja

pakendijAatmed ei tohi levitada haisu ega miiiirida teisi kogumismahutis olevaid pakendeid ja
pakendijiiiirmeid

(4) Pakendiettev6tja on kohustatud ldppkasutajalt v6i tarbij alt tasuta tagasi v6tma miiiidud kauba

miiiigipakendi ja -pakendijiiiitmed miitigikohas v6i miiiigikoha kimistu vdi teenindusmaa piires

olevas kogumispunktis.

(5) Tagatisrahaga pakendi vastuvdtmine peab olema konaldatud vahetult miiiigikohas vdi selle

teenindusmaa piires ja see paikneb tiheasustusalal Tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa

miiriv isik ei pea tagatisrahaga pakendit tagasi v6tma, kui miiiigikoha suums on alla2j m2.

(6) Pakendipunktil v6i -mahutil peab olema kasutajale nfitavas kohas selgelt loetav suurte



t,ihtedega kiri v6i miirk, mis vastab kogutavale pakendiliigile, ning mahuti valdaja vdi seda

teenindava j 2iiitmekiiitlej a sidevahendite numbrid.

(7) Miiridud kauba mtiiigipakendi ja -pakendijAatmete tagasiv6tmise n6ue h61mab vaid pakendit,

mille tiiiip, kuju ja suurus vastavad selles miiigikohas miiiidava kauba pakendile ja selle kauba
miiiija poolt Oleantava kauba pakendile. Tagasiv6tmise kohast teavitatakse miiiigikohas nfitavale
kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega.

(8) Kui mingil p6hjusel ei ole vdimalik miiiigipakendi ja -pakendijiiiitmete vastuv6tmist konaldada
miiiigikoha kinnistu vdi teenindusmaa piires, v6ib selle korraldada kinnistu vdi teenindusmaa
vahetus naabruses vallavalitsuse loal ja tingimustel. Erand ei kehti tagatisrahaga pakendite kohta.

(9) Pakendiettevotj a v6ib kiiesoleva paragrahvi 16igetes 1 ja 3 nimetatud kohustused lepingu alusel

delegeerida taaskasutusorganisatsioonile.

(10) Pakendijaatmete veo vastuvdtupunktist kaitluskohta korraldab pakendiettev6tj a vdi
taaskasutusorganisatsioon ise v6i iihineb valla korraldatud jaatmeveoga. Kui pakendiettev6tja ei

ole tihinenud taaskasutusorganisatsiooniga, peab ta vedama kogutud pakendijiiiltmed kilitluskohta
ise v6i kasutama selles piirkonr-ras korraldatud jiiiitmeveoluba omava ettev6tj a veoteenust.

(1 1) Pakendiettev6tj a on kohustatud valtima liigiti kogutud v6i pakendimaterjalide kaupa sorditud

tagasiv6etava pakendi ja pakendijiiiitmete segunemist teiste j iiiitmete v6i pakendimaterj alidega.

(12) Vallavalitsus korraldab oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijiliitmete kogumise ja
taaskasutuse korraldamise.

$ 7 Paberi ja kartongi ning biolagunevate jiiiitmete kogumine

(1) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb paberitja kartongi ning biolagunevaid jaatmeid

koguda liigiti. Liihtuvalt korterite arr.ust peavad kinnistul olema jZirgmised mahutid:

1) paberi- ja karlongi mahuti, kui kimistul on viihemalt 1 0 korterit;

2) biolagunevate k6ogi- ja scioklaj:iAtmete mahuti alates 2013 a, kui kinnistul on viihemalt 10

korterit;

3) kui lepingu alusel kasutatakse iihismahutit, rakenduvad kiiesoleva paragrahvi l6ikes 1 v6i 2
nimetatud kohustused juhul, kui vastava jiiiitmeliigi iihismahutit kasutavate kofierite arv kokku on

suurem kui kiiesoleva paragrahvi l6ikes 1 v6i 2 satestatud korterite arv ning kui iihismahuti
kasutamise lepingus ei ole siitestatud teisiti.

(2) Vahem kui 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb paberit j a kartongi koguda

liigiti ning viia need jiiatmejaama v6i kogumispunkti.

(3) Vzihem kui 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul ei rakendata biolagunevate j Aatmete

eraldi mahutisse liigiti kogumise kohustust elanikele juhul, kui:

1) kinnistul tekkivad biolagunevad jii2itmed kompostitakse eeskirja $ 9 kohaselt samal kinnistul;

2) segaolmei:iatmete mahutit tiihjendatakse vZihemalt iiks kord niidalas, sealjurues biolagunevad

aia- ja halj astuj iiiitmed kogutakse liigiti ja antakse lepingu alusel iile j iiiitmeknitlej ale.

(4) Kui mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul tekib paberit ja kartongi, immutamata puitu ja

biolagunevaid j iiiitmeid eraldivdetuna iile 25 kg niidalas, tuleb seda liiki jiiiitmed eraldi koguda.

Kiiesoleva l6ike tiihenduses ei loeta paberi ja kartongi hulka kuuluvaks dokumente, mis tuleb

havitada 6igusaktides siitestatud juhtudel.



5. Jagu

Jiiiitmete vedamine j a kdrvaldamine

$ 8 Jiiiitmete veo ja kdrwaldamise nduded

(1) Konaldatud jaatmeveoga liitunud j ii2itrnevaldaj a jaatmete veo j iiiitmekiiitluskohta korraldab

vedaja. Korraldatud jiiAtmeveoga hdlmamata vOi konaldatud jZiiltmeveoga mitteliitunud
jii.iitmevaldaja jaiitmete veo j iiiitmekiiitluskohta konaldab j iiZitmevaldaja.

(2) Isikul, kes veab jiiiitmeid majandus- v6i kutsetegevusena, peab olema j[iitmeseaduse

tiihenduses j?iiitmeluba v6i ta peab olema registreeritud j aatmevedajana.

(3) Segaolmejiiatmete mahuteid peab tiihjendama sagedusega, mis vildib mahutite iiletiiitumist,

haisuja kahjurite teket ning iimbruskonna reostust, kuid iildjuhul mitte harvemini, kui iiks kord

kuu jooksul. Juhul, kui on korraldatud oma biolagunevate jaatmete kompostimine vastavali

eeskirja n6uetele ning mahutitesse ei panda toidujiiZitmeid, on lubatud mahuteid ttihj endada

tiheasustusaladel kord kuusja haj aasustusaladel kord kvartalis tingimusel, et oleks viilditud nende

iiletiiitumine, haisu ja kahjurite teke ning iimbruskonna reostus.

(4) Liigiti kogutud taaskasutatavate jaAtmete mahureid v6ib tthjendada vastavalt vajadusele- Kui

seda tingib oluline avalik huvi, v6idakse konaldatud jiiiitmeveo puhul rakendada nende

jaatmeliikide mahutitele kindlaid tilhjendussagedusi.

(5) Jaiatmed tuleb vedada jiiiitmeloas margitud jaiatmekiiitluskohta. Kui territooriumi haldaja veab

ise oma jaatmeid, tuleb need vedada liihimasse nSuetekohasesse jiliitmekiitluskohta.

(6) Jiiiitmete vedu elurajoonidest ei tohi hairida dcirahu.

(7) Jaatmed, mille siiilitamine kinnistul v6i krundil kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele,

tuleb iira vedada koheselt.

(8) Kui kinnistul vdi krundil tekkinud jiiZitmeid ei saa nende kuju v6i muude omaduste tdttu

vedada koos teiste jaatmetega ja need ei ole haaratud korraldatud olmej?iiitmeveoga, korraldab

nende veo kaitluskohta j aatmete valdaja, kinnisvarahalduse v6i -hoolduse ettevdte v6i

territooriumi haldaja vastavalt eeskirja n6uetele.

(9) J2iAtmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult v6i muul asjakohasel viisil ndnda, et

j:;;itmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikudja n6rgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal

keskkonda.

6. jagu

Biolagunevate j 2iiitmete kompostimine

$ 9 Biolagunevate jiiStmete kompostimise nduded

(1) Liigiti kogutud biolagunevad j iiiitmed tuleb vedada kompostimiseks l?ihimale

kompoitimisviilj akule (vt.lisa 4) v6i muusse vastava jiiiitmeloaga jiiiitmekiiitluskohta vdi

kompostida kohapeal vastavalt eeskirja n6uetele.

(2) Elamumaa sihtotstarbega kindstul tekkivaid biolagunevaid jZiatmeid on lubatud kompostida

oma kinnistu piirides. Viiljaspool oma kinnistut on biolagunevaid jaiitmeid lubatud kompostida

ainult j 2i?itmeloaga j iiiitmekiiitluskohas.

(3) Kompostitav materjal tuleb paigutada. ladustada ja kiiidelda tervisele j a iimbruskonnale

kahjutult ning selliselt, et see ei p6hjustaks kahjurite ja haisu levikut.

(4) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujiiiitmeid vSib kohapeal kompostida ainult

kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisn6us. Aia- ja halj astuj 2iiitmeid v6ib kompostida

lahtiselt aunas.



(5) Kompostimisndu ja -aun peab paiknema naaberkimistust viihemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

ei lepi kokku teisiti.

(6) Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning kiiimlajZiiitmeid ei tohi kasutada komposti

valmistamiseks ega laotada territooriumile.

7. jagu

Jiiiitmekiiitluse tehnilised n6uded

$ 10 N6uded jiiiitmemahutitete ja nende paiknemiskohale ja juurdepiiiisuteele

(1) Jii?itmemahutid peavad olema korras. Need peavad olema terved, kuuma veega pestavad ning

ei tohi p6hjustada terviseohtu ega keskkorurareostust.

(2) Olmejiiiitmete kogumiseks v6ib mahutitena kasutada:

1) p6hiliselt 140,240,370, 600 v6i 800 liitriseid kaanega ning haaratavaid vziikekonteinereid,

.- mida on v6imalik tdstemehhanismiga tiihj endada priigi kokkupressivatesse j iiiitmeautodesse;

2) kaanega varustatud 2,5 ja 4,5m3 konteinereid, mida on vdimalik mehhaanilisel teel tiihj endada

prtgi kokkupressivatesse jiiiitmeautodesse v6i toimetada kiiitluskohta.

(3) Kinnistutel v6ib kokkuleppel jaatmekaitlejaga kasutada ka teistsuguseid mahuteid, mis ei

p6hjusta ohtu keskkonnale ning vastavad kiiesoleva eeskirja nbuetele.

(6) Jiiiitmemahutil peab olema kasutajale nZihtavas kohas kiri v6i m2irk, mis vastab mahutiga

ko gutavale j iiiitmeliigile.

(7) J:iAtmeid tohib paigutada viiikekonteineritesse ja konteineritesse vastavalt j aatmeveolepingule.

(8) Mahutite lukustamise konal peab jiiiitmevaldaja kindlustama nende avamise tiihjenduspiieval.

(9) Mahutid, mis ei ole kiisitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid vdiks tiihj endada

priigiveoautosse vahetult paiknemiskohast.

(10) Kuni 800 liitrised viiikekonteinerid tuleb paigutada neid tiihjendava jZiiitmeveokiga samal

tasandil paiknevale k6va kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jiiiitmeveoki

l2ihimasf v6imalikust peatumiskohast iildjuhul kaugemal kui 4 meetrit. Kasitsi teisaldatava ratastel

viiikekonteineri korral miiiiratakse see vahemaa jiiiitmeveolepinguga.

(1 1) Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse jiiiitmeveokiga samal tasandil paiknevale

kdva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jii?itmeveoki vahetu

j uurdepiiiis konteineri tiihj endusktilj e1t.

(12) Vajaduse koffal tuleb mahutid varjata nZiiteks aia vdi hekiga. Koht, kus mahutid paiknevad,

peab olema kiillaldaselt valgustatud.

(13) Mahutid on soovitatav v6imaluse korral paigutada vastavatesse jaetmemajadesse,

katusealustesse v6i aedikutesse, t6kestamata vaba j uurdepiiiisu mahutitele lukustatud ukse, 
-

kiinnise, trepiastmete v6i muude takistustega. Kui jaatmemaja v6i katusealune tahetakse lukustada,

tuleb kindlustada priigivedaj atele vaba sissepiiiis vastavalt j2liitmekiiitluslepingule. Jiiiitmemaja vdi

katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks.

(14) Ligipiiasuteed mahutitele peavad olema piisava kandevdimegaja tasased. Need peavad

v6imaldama mahutite hdlpsat teisaldamist kasitsi. Teed peavad olema puhastatud lumest ja j iiiist,

nende kalle ei tohi iiletada 1 : 10.

(15) Mahutite paiknemiskohtade j a j uurdesoiduteede korrashoiu eest tenitooriurnil vastutab

territooriumi haldaja.



2.peatiikk

KORRALDATUD JAATMEVEDU

1 jagu

tJldnouded

$ 11 Korraldatud jdiitmeveo ulatus

(1)Valla haldusterritoorium on ilks veopiirkond, mis koosneb kolmest tiheasustusega alast.

1) Antsla linn;

2) Kobela alevik;

3) Vana-Antsla alevik;.

(2) Liitumine korraldatud jiizitmeveoga on j datmevaldaj atele kohustuslik. Korraldatud jii2itmevedu

h6lmab segaolmej iiiitmeid, paberit ja karlongi. Korraldatud jiiiitmeveoga vdidakse hdlmata ka teisi
jZl2itmeliike, kui seda tingib oluline avalik huvi.

(3) Konaldatud jiiiitmeveoga ei ole hOlmatud:

1) 1ihistranspordipeatustes, tiinavatel, avalikes randades, parkides, kalmistutel ning haljasaladel

paiknevate ivalike j ?iiitmemahutite tiihj endamine ja nendes j iiiitmemahutites asuvad jitiitmed;

2) avaliku iirituse korraldamise luba vajavatel iiritustel tekkivad j iiiitmed;

3) jii?itmekiiitluse lisateenused ning j il:itmemahutite iiiirimine v6i miiiimine.

(4) Korraldatud jii?itmeveoga liitumise kohustusest on jaatmeseaduse alusel vabastatud isikud,

kellel on jiiiitmeluba v6i kompleksluba.

2. jagu

Avalik konkurss

$ 12 Avalik konkurss

(1) Avaliku konkursi korraldatud jiiiitmeveo ainu6iguse andmiseks konaldab vallavalitsus,
juhindudes jiiiitmeseadusest, konkurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse maiirusest "Eri- vdi

ainu6iguse andmiseks avaliku konkursi konaldamise kord". Vallavalitsus annab avalikul konkursil

edukaks tunnistatud pakkumise esitanud ettev6tj ale ainudiguse teostada konaldatud j aatmeveoga

hdlmatud olmejiiiitmete vedamist piirkonnas.

(2) Avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena avatud kirjalikku pakkumist. Avalik
konkurss kuulutatakse viilj a iileriigilise levikuga ajalehes.

$ 13 Avalikkuse teavitamine

Avaliku konkursi tulemusena velja selgitatud vedajast ning jiiiitmeveo teenustasudest, kus vedaja

omab ainudigust konaldatud jiiiitmeveoga h6lmatud jiiiitmete vedamiseks, teavitab vallavalitsus

avalikkust viilj aande Ametlikud Teadaandedja kohaliku ajalehe kaudu.

$ 14 Valla ja vedaja vaheline leping

Valla ja vedaj a vaheline leping sOlmitakse hiljemalt kolmekiimne piieva jooksul alates vedajale

ainu6iguse andmise piievale jifgnevast todpAevast.



3. jagu

Korraldatud jiiiitmeveoga liitumine

$ 15 Vedaja ja jiiiitmevaldaja vaheline leping

(1) Korraldatud jZiiitmeveoga liitumine on kohustuslik kdikidele olmejaatmete valdajatele valla
kolmes tiheasustusega ala piires. Olmejaatmete valdajaks loetakse ka suvila, elu- v6i iiriruumina
kasutatava ehitise v6i korleri kui vallasasja omanik.

(2) Vedaja on kohustatud s6lmima kirjalikud j ii?itmekiiitluslepingud kOigi jaatmevaldaj atega, kes

on selleks soovi avaldanud.

(3) Jzi?itmevaldaj a loetakse konaldatud jiiiitmeveoga liitunuks jiiiitmeseaduse $ 69 l6ike 1 alusel.

Asjaolu, kas jaatmevaldaja on s6lminud vedajaga j Ziiitmekiiitluslepingu v6i mitte, ei avalda m6iu
jiiiitmevaldaja konaldatud jiiiitmeveoga liitunuks lugemisele.

(4) Jaatmekaitluslepinguga tiipsustatakse korraldatud jiiiitmeveoga seonduvat. Kui kirjalikku
jiiiitmekiiitluslepingut ei ole sdlmitud, juhinduvad vedaja ja j Ziiitmevaldaj a vastastikuste Siguste ja
kohustuste kindlaksmiiiiramisel konaldatud jiiiitmevedu reguleerivatest 6igusaktidest.
JiiAtmemahutitena kasutatakse sel juhul 140-,240-,37 0-, 600- v6i 80O-liitriseid standardseid
jiiZitmemahuteid janende tiihjendamisel liihtutakse eeskirjas satestatud jaatmemahutite

tiitrj endamise sagedustest.

(5) Jiiatmevaldaja, kes kasutab eeskirja $ 10 l6ike 2 punktides 1 ja 2 ning kiiesoleva paragrahvi

ldikes 4 nimetatust erinevat j iiiitmemahutit v6i kelle jiiZitmemahutit tiihjendatakse harvemini, kui
on sZitestatud eeskirjas, on kohustatud s6lmima vedajaga jii?itmekiiitluslepingu.

(6) Jiiiitmevaldaja, kes kasutab lepingu alusel teise jaatmevaldajaga iihismahutit, on kohustatlrd

s6lmima vedajaga j iiiitmekiiitluslepingu ning teavitama vallavalitsust tihismahuti kasutamisest.

Uhismahuti kasutaja loetakse konaldatud jZiiitmeveoga liitturuks.

(7) JeatmekAitluslepingu mittes6lmimisel juhinduvad vedaja ja j2iiitmevaldaja vastastikuste 6iguste
ja kohustuste kindlaksmiiiiramisel konaldatud jaAtmevedu reguleerivatest 6igusaktidest. Pilrast

kahe kuu mciridumist korraldatud jaatmeveoga liitumisest esitab jaiitmevedaja igakuuliselt arved

miinimumpaketi (kiiesoleva korra alusel miiiiratud minimaalne j iiiitmemahuti ja minimaalne
lubatud tiihjendamissagedus) alusel j iiiitmevaldajale, kes eirab korraldatud j?iiitmeveo korda v6i
pole saanud vabastust korraldatud jiiiitmeveost.

$ 16 Jiiiitmevaldaja korraldatud jiiiitmeveoga mitteliitunuks lugemine

(1) Jiiiitmevaldajal on 6igus esitada vallavalitsusele avaldus enda tiihtajaliseks ja erandkorras

korraldatud jii.?itmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

(2) Vallavalitsusel v6i tema volitatud isikul on 6igus lugeda jiiiitmevaldaja tema p6hjendatud

avalduse alusel korraldatud jiiiitmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks kuni kolmeks aastaks.

(3) Konaldatud jiiiitmeveoga mitteliitunuks loetud jiiiitmevaldaja esitab iiks kord aastas (1.

veebruariks) vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jaetmete kiiitlemise kohta. Jaatmevaldaja, kes

on loetud korraldatud jtiiitmeveoga mitteliitunuks ning jiiiitmevaldaja kimisasjal puuduvad ehitised

v6i elu- v6i iiritegevus v6i muu tegevus, mille kiiigus vdib tekkida jaiitmeid, ei ole ta kohustatud

selgitust esitama.

(4) Konaldatud jAatmeveoga mitteliitunuks loetud j iiiitmevaldaj a on kohustatud teavitama

vallavalitsust tema mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolude muutumisest v6i
iiralangemisest hiljemalt 30 piieva jooksul alates nende asjaolude j ii[tmevaldajale

teatavakssaamisest.



$ 17 Mitteliitumise 16ppemine ja ennetiihtaegne 16petamine

(1) Jiiatmevaldaja mitteliitunuks lugemine l6peb vallavalitsuse korralduses miirgitud mitteliitunuks

lugem ise tiihtaj a mciodumisel.

(2) Jiiiitmevaldajal on Sigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tiihtaja moodumist

vallavalitsusele uus avaldus, millega taotletakse jiiatmevaldaja lugemist mitteliitunuks.

(3) Vallavalitsusel v6i tema volitatud isikul on 6igus l6petada jSiitmevaldaja korraldatud
jii?itmeveoga mitteliitunuks lugemine enne tiihtaja 16ppu, kui:

1) j ziatmevaldaj a on esitanud konaldatud j2iiitmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduses

valeandmeid;

2) jiiiitmevaldaja avaldab selleks soovi vallavalitsusele;

3) mitteliitunuks lugemise aluseks olnud mdjuvad p6hjused on iira langenud;

4) j aatmevaldaj a ei esita 6igel aj al eeskirja $ 16 lSikes 3 nimetatud kirjalikku selgitust v6i sisaldab

j iiiitmevaldaj a esitatud selgitus valeandmeid;

5) mitteliitunuks loetud j iizitmevaldaj a ei suuda nduetekohaselt korraldada oma olmejZiiitmete

jii.Zitmekiiitlust.

4. jagu

Korraldatud .lii5tmeveoga hOlmatud jiiiitmete kogumine ja vedamine

$ 18 Korraldatud j?iiitmeveoga h6lmatud olmejiiiitmete kogumine

(1) J?iiitmevaldaj ad koguvad korraldatud j?iAtmeveoga holmatud j iiiitmeid liigiti vastavalt eeskirja

$-de 5 ja 6 nduetele.

(2) Kui paberi ja kartongi mahutis olevad jiiiitmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale

jiiiitmeliigile, siis on vedajal Sigus rakendada tasu tiihisdidu eest ning jiiiitmeveo teenustasu sama

suurusega mahutist segaolmejiiiitmete vedamise eest. Kdesolevas l6ikes nimetatud tasu tiihis6idu

eest on vedajal 6igus rakendada iiksnes siis, kui vedajal ei ole v6imalik mahutis asuvaid j2iiitmeid

vedada sama jiiatmeveokiga, millega veetakse liigiti kogutavaid paberitja kartongi, ning vedaja on

taitnud kiiesoleva paragrahvi l6ikes 5 nimetatud tingimuse.

(3) Kui j iiAtmevaldaj a ei ole vedajale v6imaldanud juurdepiiiisu mahutile, siis on vedajal 6igus

iai<enda-da tasu tiihis6idu eest. Tiihisdit on v6rdsustatav jAatmekiiitluslepingus satestatud suurusega

mahuti tiihjendamise 300% teenustasuga. J?iiitmekiiitluslepingu puudumisel loetakse tiihisdit

vdrdseks j2iiitmete vedamisega k6ige viliksemast mahutist.

(4) Teenustasu tiihis6idu eest ei rakendata erandlike ilmaolude korral'

(5) Kiiesoleva paragrahvi loigetes 2 ja 3 nimetatud asjaolude ilmnemisel on vedaja kohustatud

j'aitmevaldajaga kokkulepitud viisil j ii?itmevaldaj at teavitama hiljemalt iihe oopiieva jooksul

asjaoludest,'mis ei v6imaldanud jiiiitmemahutit ttihjendada, ning kokkuleppel jiiiitmevaldajaga

tagama tiihj endamata j ?iiinud mahuti tiihjendamise kolme piieva jooksul.

$ 19 Jiiiitmemahutite tiihjendamine

(1) Jiiiitmemahutite tiihjendamise sagedus kehtestatakse eraldi Antsla Vallavolikogu (edaspidi

vallavol ikogu) maiArusega.

(2) Kui eeskirjas siitestatud j iiiitmemahutite tiihjendamise sagedusele vaatamata on j iiiitmemahuti

tiletaitunud v6i levitab tugevat haisu v6i kui on suurenenud kahjurite tekke v6i iimbruskonna

feostuse oht, tuleb iziiitmemahutit tiihj endada eeskirjas setestatust sagedamini.



(3) Jaatmevaldaja on kohustatud hoidma j iiZitmemahutite iimbruse puhtana ning kokkuleppel

vedajaga reguleerima j aatmemahutite tiihjendamise sagedust selliselt, et oleks valditud
j aatmemahutite iiletiiitumine ja nende iimbruse reostumine.

(4) Uksikelamute jiiiitmemahutid tuleb v6imaluse korral jiiiitmeveo lihtsustamiseks liikata
jii.iitmeveo piieval viiljapoole kinnistu piire tiinavaga kiilgnevale alale tingimusel, et jii?itmemahutid

ei takista liiklust ega jalakaijaid.

$ 20 Lisateenused

(1) Vedaja vdib konaldatud j iiZitmeveo teostamisel osutada jiiiitmevaldaj a1e lisateenuseid ainult
j iiiitmevaldaj a n6usolekul ja jiiiitmekiiitluslepingu olemasolul, milles on j iiiitmevaldaj at teavitatud

osutatavate iisateenuste tingimustest ja hinnakirjast. Vedaja ei tohi lisatasusid arvestada mahutite

laialipaigutamise eest ainudiguse alguses ega nende araveo eest ainu6iguse l6ppemisel.

(2) Lisateenuste osutamise tingimused peavad olema koosk6las kehtivate 6igusaktidega ning ei

tohi seada j iiiitmevaldaj ale piiranguid teenuse tarbimisele seadusega etteniihtud korras.

5. jagu

Ainudiguse iirav6tmine

$ 21 Ainudiguse ennetfihtaegse iirav6tmise kord

(1) Vallavalitsusel on 6igus v6tta vedajalt enne tiihtaja 16ppu zira ainu6igus olmejiizitmete

vedamiseks konkreetses piirkonnas, kui esineb v?ihemalt iiks allnimetatud asjaolu:

1) vedaja ei ole pcicirdunud eeskirja $-s 14 nimetatud tiihtajajooksul valla poole valla ja vedaja

vahelise lepingu sdlmim iseks:

2) vedataei ole alustanud piirkonnas olmejiiiitmete vedamist seitsme piieva jooksul alates valla ja

vedaja vahelises lepingus satestatud tahtpaevast;

3) vedaj a ei ole varustanud j 2iiitmemahuteid iiiirida v6i osta soovivaid j iiiitmevaldaj aid

j iiiitmemahutitega valla ja vedaja vahelises lepingus stitestatud olmejiiiitmete vedamise alustamise

t:ihtpaevale eelnevaks piievaks ;

4) vedaja on kolmel konal j iitnud jaatmemahutid 6igel ajal tiihjendamata;

5) vedaj a on kolmel korral v6i olulisel mZi2iral rikkunud jiiiitmekiiitlust reguleerivate v6i muude

6igusaktide ndudeid v6i linna ja vedaja vahelist lepingut;

6) vedajat on karistatud korraldatud j iiiitmeveo loa tingimuste rikkumise eest j iiiitmeseaduse $ 120

l6ige 1 alusel.

(2) Kui esineb kiiesoleva paragrahvi ldikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab vallavalitsus sellest kohe

vedajat ning n6uab temalt kirjalikku ja p6hjendatud selgitust. Vedaja peab selgituse esitama kolme

t66paeva jooksul alates vastavasisulise n6ude saamisest.

(3) Vedaja ainu6igus olmej iiiitmete vedamiseks konkreetses piirkonnas loetakse ennetiihtaegselt

?iravdetuks alates paevast, millal avaliku konkursi tulemusena selgunud uus vedaja vastavai

piirkonnas alustab konaldatud j iiiitmeveoga hdlmatud jiiiitmete vedamist'



3. peatiikk

Jiiiitmekiiitluskohtade jiirelhoolduse nduded

$ 22 J?iiitmeknitluskohad

(1) Jriatmekaitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jiiiitmete kogumiseks, taaskasutamiseks vOi

k6rwaldamiseks.

(2) Jii?itmekaitluskohaks ei loeta jZiiitmekogumisn6u vdi -konteinerit v0i muud j iiiitmemahutrt, mis
on ette niihtud vaid iihte liiki tava- v6i ohtlike j iiiitmete esmakogumiseks jiiiitmetekitajalt, samuti

ehitisi v6i rajatisi v6i teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavaj:iatmete

kogumiseks on paigutatud v6i ehitisi, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijiiiitmete
esmakogumiseks.

$ 23 Jiiiitmek?iitluskoha jiirelhoolduse n6uded

(1) JiiiitnrekZiitluskoha jZirelhooldus orr sulelud jliiitmekAitluskoha kesklionnascire ning r'6imalikLr

negatiivse kcskkor.rnanrSiu. scalhulgas l<cskltonnalriiiringu t6rie.

(2) Teger.use lSpctanud.jiiiirmckiiitluskoirt ja sellc val.retu iirnbrus luleb korzrstacla, puhast3da scal

leidur.atest jiiiitn-retest ning taastada j iiiilmeliiiitluse eelne oluhord.

(3 ) Jiirelhoolduse kulud kannab sulerud i iiiitmekiiithrskoha endire kiiita.ja v6i selle puudumrsel
j iliitmckiii tluskoha maaomanik.

(4) .Tiiiihrekiiitluskoha jiirelhoolcluse tuiemusena peab olema vilistatud j iiatmekeitluskohast tulcnerr

vdimalik negatiivne kesitkoirnamdj u.

4. peatiikk

VASTUTUS

$ 24 Ldppsiitted

(1) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jaatmete k6rvaldamine ja nendest p6hjustatud

keskkonnareostuse likvideerimine toimub vastavalt j iiiitmeseadusele.

(2) J2irelvalve eeskirja nduete taitmise iile toimub keskkonnajZirelevalve seaduses sdtestatud korras.

(3) Saastaja hiivitab reostusega pdhjustatud kahju Uies ulatuses.

(4) Kui saastaj a ei tiiida eeskirjas toodud kohustust, korraldab jiiiitmete ja neist p6hjustatud saaste

likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole vdimalik kindlaks

teha, konaldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.

(5) Kiiesoleva eeskirjaga siitestatud nduete rikkumise viiiirtegude kohtuviiline menetleja on

keskkonnainspektsioon, politseiprefeltuur v6i vallavalitsuse ehitus- ja keskkorutaspetsialist.

$ 25 Rakendussiitted

(1) Kiiesolev miiiirus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

(2) Miiiirus j6ustub 1. augustil 2010. a.

Kurmet Miitirsepp
volikogu esimees




