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1.

juuni 2012 nr I-1.219

6ru valla korraldatud
jdfltmeveo rakendamise kord
Mtitirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 22 l6ige 1 punkt 366,
jiiiitmeseaduse $ 66 l6ige 4 ja volikogu 16. miirtsi 2072 maaruse nr I-1.216 "6ru valla
jiiiitmehoolduseeskirja" $ 16 l6ike 6 alusel.

S

1.

Reguleerimisala

Korraldatud j iiiitmeveo rakendami s e korraga s dtestataks e :
1) jiiiitmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jiiritmevedu;
2) korraldatud j tiiitmeveo piirkond (edaspidi v e opiirko nd);
3) korraldatud jiidtmeveoga h6lmatud jiiiitmete vedamise sagedus ja tingimused;
4) jiiiitmeveo teenustasu suuruse miidramise tingimused;
5) jtiiitmevaldaja korraldatud jziiitmeveoga liitumisest erandkomas vabastamise tingimused;
6) korraldatud jtititmeveo teenuse osutajalt (edaspidi vedaja) jiiiitmeveo 6iguse ennetdhtaegse
dravdtmise tingimused.

2.

Jiiiitmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jiiiitmevedu
Korraldatud jdiitmevedu kohaldatakse jiirgmistele jiiiitmevaldaja kinnistult kogutavatele
S

olmej eidtmete liikidele

1)
2)
3)
4)
S

:

segaolmejiiiitmed - jiiiitmekoodiga 20 03 0I;
paber ja karlong - jiiiitmekoodiga 20 01 01;
biolagundatavad koogi- ja sooklajii2itmed - jiiiitmekoodiga 20 01 08;
suurjiititmed - jiiiitmekoodiga 20 03 01.

3.

Q)

Veopiirkond
6ru valla (edaspidi omavalitsus) moodustatakse korraldatud jiiiitrneveoks i.iks veopiirkond,

gt o m av a I i t s u s e hal dusterrito oriumi.
(2) Veopiirkond moodustab 'koos teiste Yalga maakonna kohalikes omavalitsuse

mis hdlmab ko

tiksustes

moodustatud veopiirkondadega iihise veopiirkonna.

!i 4. Korraldatud jiiiitmeveoga hdlmatud jiiiitmete vedamise sagedus ja tingimused
(1) Jiiiitmekoti kasutamisel on minimaalne tiihjendamissagedus vtihemalt ilks kord nelja ntidala
jooksul.

(2) Segaolmejziiitmete ning paberi ja karlongi kogumismahuti minimaalne tiihjendamissagedus
* on tihe- ja kompaktse asustusega alal vrihemalt iiks kord nelja nddala jooksul ja
hajaasustusalal vrihemalt i.iks kord 12 niidala jooksul.
(3) Biolagundatavate koogi- ja sooklajiidtmete kogumismahuti minimaalne tiihjendamissagedus
on vdhemalt iiks kord 14 piieva jooksul.
(4) Vedamise tiipne sagedus mddratakse vedaja ja jiiiitmevaldaja vahelises jtiritmekiiitluslepingus.
(5) Suurjiiiitmete vedu teostatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui viie toopiieva
j ooksul j iiiitmevaldaj a poolt vedaj ale esitatud tellimusest.
(6) Jiiiitmevaldajal on lubatud jtiritmeveo lihtsustamiseks paigutada jriiitmeveo piieval
kogumismahuti viiljapoole oma kinnistu piiri teega kiilgnevale alale tingimusel, et see ei
takista liiklust.
(7) Jiiiitmevaldajad, kes soovivad kasutada iihist kogumismahutit, peavad esitama 6ru
vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) iihise kogumismahuti kasutajate vahel sdlmitud
lepingu. Yallavalitszs hindab tihise kogumismahuti kasutamise lubatar,.ust ja selle vasta'uusel
jiiiitmehoolduseeskirja nduetele, kooskdlastab iihise kogumismahuti asukoha.
(8) Vedaja on kohustatud sdlmima veopiirkonnas korraldatud jriritmeveo jiiiitmekiiitluslepingud
k6igi j iiiitmevaldaj atega.
(9) Jiititmevaldaja keeldumisel kirjaliku jiiiitmekiiitluslepingu sdlmimisest toimub korraldatud
jriiitmeveoga liitumine vastavalt jriritmeseaduse $-1e 69 16ige 1. Sel juhul on jiiiitmevaldaja
kohustatud jiiiitmete kogumiseks kasutama standardset 80 liitrist kogumismahutit, mida

vedaja ttihjendab vastavalt kriesoleva paragrahvi lOigetes 2

ja 3

siitestatud

miinimumsagedusele.

(10)

Vedaja v6ib korraldatud jdtitmeveo teostamisel osutada jiiiitmevaldajale lisateenuseid
ainult jiiiitmevaldaja n6usolekul ja jtiiitmekiiitluslepingu olemasolul, milles on sdtestatud

lisateenuste

5.

o

sutamise tingimused j a maksumus.

Jflf,tmeveo teenustasu suuruse mflflramine
(1) Jiiiitmeveo teenustasu on tasu iihekordse, vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate
segaolmejiidtmete, paberi ja karlongi, biolagund atavate koogi- ja sooklajriiitmete jalv6i 1 m3
suurj iiiitmete kiiitlemise eest.
(2) Jaatmeveo teenustasu sisaldab kdiki vedaja poolseid kulusid kogumismahutite ti.ihjendamise
ja jiiiitmete vedamise teenuse osutamisel.
(3) Jziiitmeveo teenustasu ei sisalda kogumismahuti iiiiri- ja paigaldushinda.
(4) Jiiiitmeveo teenustasu suuruse mddrab vallavalitsus vedajale jdiitmeveo 6iguse andmisel
(5) Vedajal puudub 6igus iihepoolselt muuta jriritmeveo teenustasu.
(6) Vedaja vdib taotleda iihe vdi mitme jiiiitmeliigi osas jiiiitmeveo teenustasu muutmist v6i k6igi
jiiiitmeliikide osas iiheaegset muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt
muudavad jtititmete kogumise, vedamise vdi ktiitlemise kulusid.
(7) Vedaja esitatav jiiiitmeveo teenustasu muutmise taotlus peab sisaldama:
1) taotletava teenustasu kalkulatsiooni;
2) asjaolusid, mille t6ttu soovib vedaja teenustasu muuta;
3) vedaja poolt soovitavat teenustasu suurust;
4) jooksva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust kehtivas teenustasus;
5) jooksva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust taotletavas teenustasus.
(8) Jiiiitmeveo teenustasu muudetakse vedaja pdhjendatud taotluse alusel mitte rohkem kui iiks
kord aastas.
(9) Taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes vaatab taotluse lAbi 60 prieva jooksul ja teeb otsuse
jdiitmeveo teenustasu muutmiseks v6i mittemuutmiseks.
(lO)Jiiiitmeveo teenustasu muutmine avalikustatakse vrihemalt 30 piieva enne selle kehtima
hakkamist.
S

6.

Vedaja valimine
"(1) Korraldatud jZiiitmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab omavalitsus iseseisvalt vdi
koostoos teiste kohaliku omavalitsuse iiksustega teenuste kontsessiooni ltihtuvalt
S

j 66tmeseadus e j a rii

gihangete seadus es s6testatust.

(2) Omavalitsus annab jdiitmeveo diguse ja sdlmib konaldatud jziiitmeveo riigihankel edukaks
tunnistatud pakkumuse esitanud isikuga hankelepingu kuni viieks aastaks.
$ 7. Jifltmevaldaja korraldatud jddtmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine
(1) Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata vdi kinnistut ei kasutata, v6ib ta
jiiiitmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tiihtajaks korraldatud
j iiiitmeveo ga liitumisest.
(2) Taotluses miirgitakse:
1) p6hjused, miks soovib jiiiitmevaldaja enda korraldatud jiiritmeveoga liitumisest vabastamist;
2) tiihtaeg, mille jooksul soovib jiiiitmevaldaja olla korraldatud jiiiitmeveoga liitumisest
vabastatud, kuid mitte kauemaks kui vedajale antud jiiiitmeveo Oiguse ldppemiseni.
(3) Jiiiitmevaldaja kor:raldatud jddtmeveoga liitumisest vabastamise v6i tema taotluse
rahuldamata jtitmise otsustab vallavalitsus 30 piieva jooksul.
(4) Vallavalitsus teavitab vedajat jiiiitmevaldaja korraldatud jiiiitmeveoga liitumisest
vabastamisest ja selle tiihtajast kolme toopdeva jooksul vastava otsuse tegemisest.
(5) I(onaldatud jrititmeveoga liitumisest vabastatud isikute jiiiitmekiiitluse iile teostatakse
jiirelevalvet vastavalt seadusele.
(6) Konaldatud jzizitmeveoga liitumisest vabastatud jiiiitmevaldaja on kohustatud teavitama
linna/vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest v6i
iiralangemisest hiljemalt 30 prieva jooksul alates jiiiitmevaldajale nende asjaolude teatavaks
saamisest

(7) Vallavalitsusel on 6igus jiiiitmevaldaja korraldatud jiiiitmeveoga liitumisest

vabastamine

kehtetuks tunnistada, kui:

1) jiiiitmevaldaja on esitanud konaldatud jiiiitmeveoga liitumisest vabastamise

taotluses

valeandmeid;

2) jiiiitmevaldaja konaldatud jddtmeveoga liitumisest
3)

vabastamise aluseks olnud p6hjused on

iira langenud;
jiiiitmevaldaja avaldab selleks soovi.

$ 8. Vedajalt jiiiitmeveo diguse ennetdhtaegne iiravdtmine
(1) Omavalitsus v6ib vedajalt jriritmeveo Oiguse ennetdhtaegselt ara v6tta seaduses vdi
hankelepingus etteniihtud juhul v6i juhul, kui esineb viihemalt iiks alljiirgnevalt nimetatud
asjaolu:

1) vedaja ei ole poordunud korraldatud jddtmeveo hankedokumentides

esitatud tiihtaja jooksul

hankelepingu sdlmimiseks omavalitsus e poole;

2) vedaja ei ole alustanud

veopiirkonnas jiiiitmete vedamist

viie

piieva jooksul

alates

hankelepingus sdtestatud tiihtpiievast;

3) vedaja ei ole varustanud kogumismahuteid iiririda v6i osta soovivaid

jiiiitmevaldajaid

kogumismahutitega hiljemalt hankelepingus siitestatud jiiiitmete vedamise alustamise
ttihtpiievale eelnevaks piievaks ;
4) vedaja ei s6lmi korraldatud jddtmeveo hankedokumentides szitestatud tingimustele vastavat
tegevuskindlustuse lepingut.
(2) Juhul, kui esineb vrihemalt iiks kriesoleva paragrahvi lOikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab
omavalitsus sellest koheselt vedajat ning n6uab temalt kirjalikku selgitust, mis tuleb esitada
kolme toopiieva jooksul vastava ndude esitamisest.
(3) Juhul, kui vedaja ei esita pdhjendatud selgitust v6i ei ole selgitusest ndhtuvad asjaolud nii
kaalukad, et need digustaksid vedaja poolset rikkumist, otsustab omavalitsus vedajalt
j riritmeveo 6 i gus e ennetrihtae gs e drav6tmi s e.

(4) Vedaja jiiiitmeveo 6igus jiiiitmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetrihtaegselt
, dravdetuks alates pdevast, millal riigihanke tulemusena viiljaselgitatud uus vedaja alustab
korraldatud j iiiitmeveo ga hdlmatud j iiiitmete vedamist.

$e.
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