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Märjamaa Vallavolikogu  15.10.2018 määrusele nr 40  

 

Korraldatud jäätmeveo erisuse taotluse vorm    

 

 

MÄRJAMAA VALLAVALITSUSELE 

Kuupäev: __________ 

 

AVALDUS 

korraldatud jäätmeveo erisuse saamiseks 

 

 

 

  

Taotleja andmed  

Nimi   

Postiaadress   

Telefon,   
  

e-post 

Kontaktisik   

Korraldatud 

jäätmeveost 

vabastamise 

aadress  

  

Taotletav erisuse 

tähtaeg     
  

Erisuse 

põhjendus    
  

Taotleja nimi    
Taotleja allkiri 
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TAOTLUS 

Ühise jäätmemahuti kasutamiseks 

  

1. jäätmevaldaja andmed 

Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perenimi: 

Kinnistu nimi, kat. tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

  

2. jäätmevaldaja andmed 

Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perenimi: 

Kinnistu nimi, katastri tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

  

3. jäätmevaldaja andmed 

Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perenimi: 

Kinnistu nimi, kat tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

  

4. jäätmevaldaja andmed 

Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perenimi: 

Kinnistu nimi, kat. tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

   

Ühine jäätmemahuti paikneb aadressil:  

 

 



 

Põhjendus tühjendussageduse muutmiseks (täita juhul kui tühjendussagedus ületab 28 

päeva) 

 

 

 

 

 

 

  

Allkiri:     _____________________________  Kuupäev „____”________________  ___ a 
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TAOTLUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO GRAAFIKU MUUTMISEKS 

 

Taotleja (jäätmevaldaja) andmed 

Jäätmevaldaja ees- ja 

perekonnanimi 

 

Aadress (elukoha aadress, sh 

kinnistu aadress/talu nimi; 

linna/küla nimi, postiindeks) 

 

Kontakttelefon  

E-post (olemasolul)  

Avalduse sisu Palun võimaldada 

 

Taotletav periood korraldatud jäätmeveo graafiku hõrendamiseks 

Algus: Lõpp: 

Selgitus biolagunevate jäätmete käitlemise kohta: 

Kinnitan, et kompostin oma 

kinnistul biolagunevaid 

jäätmeid vastavalt 

jäätmehoolduseeskirja 

nõuetele 

 

Avalduse täitmise kuupäev:  

Taotleja allkiri  

Avalduse kõikide lahtrite täitmine on kohustuslik 
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EHITUSJÄÄTMETE ÕIEND nr ____  

 

„__” _____________  ___  

 

 

Koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Märjamaa 

Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 40 kinnitatud Märjamaa valla jäätmehoolduseeskirjale.  

 

Käesolev õiend kuulub kohustuslikult ehitisele kasutusloa saamiseks esitatavate 

dokumentide juurde. 

 

I ÜLDANDMED 

Ehitise nimetus ja aadress  

Ehitise omanik  

Peatöövõtja  

Ehitusjäätmete vedaja  Jäätmeloa nr  

Ehitusluba (nr, kuupäev)  

Ehituse alustamine (kuup.)  Ehituse lõpetamine (kuup.)  

Ehitusprojekti kooskõlastus  

(nr, kuupäev, jäätmealased 

tingimused): 

 

 

II JÄÄTMEKÄITLUS 

Jäätmeliik, 

jäätmekood 

Jäätmete kogus, t Taaskasutamine, t Ladestamine, t 

Projekt Tegelik  Kogus Tegevuse 

lühikirjeldus 

Kogus Ladestuskoht 

       

       

       

       

       

        

       

KOKKU:       

Jäätmeõiendi vormistamisel esitada Märjamaa Vallavalitsusele dokumendid, mis tõendavad 

jäätmete nõuetekohast üleandmist ladestamiseks või taaskasutamiseks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


