Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord
Kanepi Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti
366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1)
1)
2)
3)
4)
5)

Määrusega kehtestatakse Kanepi vallas korraldatud jäätmeveoks:
korraldatud jäätmeveo piirkond;
korraldatud jäätmeveoga liitumise tingimused;
jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
korraldatud jäätmeveoks jäätmete vedamise sagedus ja aeg;
jäätmeveo teenustasu piirmäärad.
2. peatükk
KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED

§ 2. Korraldatud jäätmeveo piirkond
(1) Kanepi vallas moodustakse üks korraldatud jäätmeveo piirkond, mis hõlmab kogu
Kanepi valla territooriumi.
(2) Kanepi valla korraldatud jäätmeveo piirkond moodustab koos Kõlleste vallas,
Laheda vallas, Valgjärve vallas ja Vastse-Kuuste vallas moodustatud korraldatud
jäätmeveopiirkondadega ühtse veopiirkonna, millele viiakse läbi jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks avalik konkurss.

§ 3. Korraldatud jäätmeveo haaratud jäätmeliigid
(1) Korraldatud jäätmeveoga korraldatakse kodumajapidamistes, ettevõtetes ja
asutustes tekkinud vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.04.2004. a määruse nr 102
„Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” lisas nimetatud segaolmejäätmete
kogumine ja vedu.

(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud:
1) liigiti kogutud jäätmed;

2) aia- ja haljastusjäätmed;
3) tänavapühkmejäätmed, septikusetted, kanalisatsioonipuhastusjäätmed ning
suurjäätmed.
(3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba
vajavad üritused ega ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel
ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine.

§ 4. Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine
(1) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga alates Kanepi valla
haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo konkursi võitnud jäätmekäitlusettevõtte
korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.
(2) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või
tegevuskohajärgses veopiirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud
jäätmeveolepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud.
(3) Kõik korraldatud jäätmeveoga liitnuks loetud jäätmevaldajate ja
jäätmekäitlusettevõtete vahel enne konkreetsele jäätmekäitlusettevõttele Kanepi vallas
korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmist, sõlmitud lepingud loetakse alates lõikes
1 toodud ajast automaatselt lõppenuks.
(4) Vallavalitsus võib erandkorras jäätmehoolduseeskirjas määratud tähtajaks lugeda
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt
vallavalitsusele esitatud käesoleva määruse lisas 1 toodud kirjaliku avalduse alusel.
(5) Korraldatud jäätmeveoga ei pea liituma isikud, kelle jäätmekäitlustegevuse
reguleerimiseks on väljastatud keskkonnateenistuse poolt jäätme- või keskkonnakompleksluba.

§ 5. Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg
(1) Korraldatud jäätmeveo tühjendussagedus Kanepi valla tiheasustusega aladel on
vähemalt üks kord kuus. Hajaasustusega aladel on tühjendussagedus vähemalt üks
kord kvartalis.
(Kanepi Vallavolikogu 20.03.2008. a määrus nr 13; jõustub 24. märtsil 2008. a).
(2) Ettevõtetes ja asutustes tekkivate jäätmete kogumise sagedus sõltub tekkivate
jäätmete kogusest, kuid ei tohi olla harvem lõikes 1 toodust.
(3) Jäätmeveo aeg on alates kell 6.00 kuni 23.00.
(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid võib täpsustada vedaja leidmiseks
korraldatava avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides.

§ 6. Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär

(1) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär on jäätmevedu teostava
jäätmeveoettevõtte teenustasu piirmäär, arvestatuna ühekordse kogumiskonteineri
tühjendamise kohta, sõltuvalt konteineri suurusest. Jäätmete vedamise teenustasu
sisaldab ka jäätmete laadimisaja maksumust ja segaolmejäätmete prügilasse
üleandmisel tasutavat prügila vastuvõtuhinda.
(2) Kanepi vallas kehtestatakse järgmised konteinerite ühekordse tühjenduse
teenustasu piirmäärad (sisaldab käibemaksu 18%):
1) kuni 80 liitrine kogumiskonteiner – 40 krooni;
2) 140 liitrine kogumiskonteiner –
55 krooni;
3) 240 liitrine kogumiskonteiner –
70 krooni;
4) 370 liitrine kogumiskonteiner –
80 krooni;
5) 600 liitrine kogumiskonteiner –
110 krooni;
6) 800 liitrine kogumiskonteiner –
125 krooni;
7) 1500 liitrine kogumiskonteiner – 200 krooni;
8) 2500 liitrine kogumiskonteiner – 300 krooni;
9) 4500 liitrine kogumiskonteiner – 500 krooni.
(3) Jäätmeveo teenustasu piirmäär ei sisalda endas konteineri paigaldamise ja rendi
maksumust.
(4) Jäätmeveo teenustasu muutmise tingimused kehtestatakse Kanepi Vallavolikogu
määrusega.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 7. Korraldatud jäätmeveo rakendamine
(1) Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Kanepi valla poolt
jäätmeseaduse § 67 järgi korraldatud jäätmeveo jäätmevedaja leidmiseks konkursi
tulemuste kinnitamist ning jäätmevedajale Põlva Keskkonnateenistuse poolt jäätmeloa
väljastamist.
(2) Kanepi Vallavalitsus teatab korraldatud jäätmeveo rakendamise algusest valla
koduleheküljel, valla ajalehes „Kanepi Teataja“ ja kohalikus maakonnalehes „KOIT“.
(3) Määrus jõustub 28. jaanuaril 2008. a.
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Lisa 1
Kanepi Vallavolikogu 24.01.2008. a määruse nr
7 juurde
TAOTLUS
Jäätmevaldaja andmed
Jäätmevaldaja nimi
Aadress
Telefon, fax, e-post
Kontaktisik
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aeg
Soovitav mitteliitunuks lugemise aeg Algus:

Lõpp:

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus

Jäätmevaldaja selgitus enda poolt korraldatud keskkonnaohutu ja nõuetekohase jäätmekäitluse
korralduse kohta:

Taotleja allkiri:
Kuupäev:

