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KUNDA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

 

I   Üldsätted 

 

1.  Kunda jäätmevaldajate registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on tagada 

     arvestus Kunda linnas korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud  

     jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja 

     tekkekohtade üle ning kehtestada jäätmevaldajate registripidamise kord. 

2.  Registri ametlik nimi on Kunda jäätmevaldajate register. 

3.  Registrit peetakse digitaalse andmekoguna. Andmete töötlemisel kasutatakse nii 

    andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist. 

4. Registri koosseisu kuuluvad: 

4.1 digitaalne andmebaas; 

4.2 registritoimikud; 

4.3 arhiveeritud registriandmed. 

 

II   Registrisse kantavad andmed ja nende kasutamine 

 

5. Registrisse kantakse kõigi olmejäätmete ja olmejäätmelaadsete jäätmete valdajate andmed 

(sh eraisikutest, korteriühistutest, suvilakooperatiividest, äriettevõtetest, korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunud ja tervishoiu teenuse osutajatest jäätmevaldajad).   

6. Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed: 

6.1 järjekorranumber; 

6.2 jäätmevaldaja nimi, isiku- või registrikood, postiaadress; 

6.3 ainuõiguse saanud jäätmevedaja nimi, registrikood, postiaadress ja ainuõiguse 

ajavahemik; 

6.4 jäätmevaldaja kontaktisiku andmed (nimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress); 

6.5 jäätmetekkekoha postiaadress ja katastritunnus; 

6.6 elanike või töötajate arv jäätmetekke kohas; 

6.7 jäätmekäitluslepingu andmed (jäätmevedaja nimi, lepingu kehtivuse aeg) 

6.8 korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise ajavahemik; 

6.9 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu jäätmekäitluse lühikirjeldus; 

6.10 jäätmekäitlusettevõtte nimi ja aadress, kellele tervishoiuteenuse osutaja tekkinud 

jäätmed üle annab; 

6.11 jäätmemahutite arv, omandivorm ja maht; 

6.12 jäätmemahuti tühjenduskordade arv aastas ; 

6.13 käitlemiseks üleantud jäätmekogused kvartalis; 

6.14 märkused jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumise kohta. 

7. Registriandmetel on informatiivne tähendus.  

 

 

 

 



III   Andmete esitamine ja muudatuste tegemine registrisse 

 

8. Registrile esitavad andmeid Kunda linnavalitsus, jäätmevedaja ja kõik jäätmevaldajad (s h 

kinnisasja omanikud, korteriühistud, asutused/ettevõtted,  korraldatud olmejäätmeveoga 

mitteliitunud jäätmevaldajad ning tervishoiuteenuse osutajad)  tasuta. 

9. Registrisse andmete esitaja kogutud andmete registreerimise aluseks olevad 

alusdokumendid on: 

9.1 Kunda linnavolikogu-  ja valitsuse haldusaktid; 

9.2 jäätmekäitluslepingud; 

9.3 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja avaldus; 

9.4 andmete esitaja avaldus. 

10. Registrisse esitatakse andmeid järgnevalt: 

10.1 Kunda linnavalitsus vastavalt tekkinud vajadusele – 

kinnisturaamatu/rahvastikuregistri ja ehitusregistri muudatuste alusel; 

10.2 jäätmevedajad üks kord kvartalis – andmed jäätmekoguste kohta, mis on üle 

antud jäätmeluba omavatesse prügilatesse jäätmevaldajate lõikes; 

10.3 korteriühistud, korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad ning 

tervishoiuteenust osutavad jäätmevaldajad kaks korda aastas seisuga 1. jaanuar ja 

1. juuli. 

11. Registri volitatud töötleja teeb 5 tööpäeva jooksul registrikande esitatud andmete alusel. 

 

IV  Registriandmete väljastamine 

 

12. Registri andmeid väljastatakse elektrooniliselt või paberkandjal. 

13. Registrist väljastatakse andmeid registri vastutavale või volitatud töötlejale esitatud 

kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema märgitud andmete saaja ja tema 

kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk. 

14. Registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta peab andmete 

väljastaja arvestust. 

15. Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-

õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides 

sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.  

16. Kõigil registrisse kantud jäätmevaldajatel on õigus saada andmeid nende kohta tehtud 

kannetest.  

17. Registriandmed väljastatakse viie tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse 

esitamist.  

18. Registrist või registri kohta ei väljastata andmeid, mis käsitlevad andmekaitset ja andmete 

tehnilist töötlemist andmekogus. 

19. Registriandmete väljastamine on tasuta. 

 

V  Järelevalve 

 

20. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus 

ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires. 

 

VI  Lõppsätted 

 

21. Registri pidamist finantseeritakse Kunda linna eelarvest. 

22. Registri likvideerimise otsustab Kunda Linnavolikogu. Registri likvideerimine toimub 

kooskõlas «Andmekogude seaduse» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.  


