Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise
sagedus, aeg ja tingimused ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord
Kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 1. novembri 2011.a määrusega nr 64.

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36 6 ja
„Jäätmeseaduse“ § 66 lõike 4 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesoleva määrusega sätestatakse jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
veopiirkond, vedamise sagedus, aeg ja tingimused ning jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise kord.
§ 2. Veopiirkond
(1) Sillamäe linna haldusterritooriumil on üks korraldatud jäätmeveo piirkond vastavalt
Sillamäe Linna jäätmevaldajate registrile.
(2) Korraldatud jäätmeveo piirkonna piiriks on Sillamäe linna haldusterritooriumi piir, mis
on kantud maakatastrikaardile ja tähistatud nimetahvlitega riigiteedel ning linnatänavate
ääres.
§ 3. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu
(1) Korraldatud jäätmevedu hõlmab järgmiste jäätmete vedu: prügi (segaolmejäätmed),
suurjäätmed, paber ja kartong olmejäätmetena, kodumajapidamises tekkinud ehitus- ja
lammutussegapraht, samuti linna asutustes ja jäätmevaldajate juures tekkinud
olmejäätmed (välja arvatud ohtlikud jäätmed).
(2) Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui
see on vajalik „Jäätmeseaduse“ nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi.
§ 4. Vedamise sagedus, aeg ja tingimused
(1) Sillamäe linnas toimub konteineriteta olmejäätmete kogumise süsteem (jäätmed
kogutakse elanikkonnalt ja asutustelt vahetult jäätmete kogumiseks ja veoks kohaldatud
eriautodele kindla graafiku alusel, s.t. tänavakonteinereid vahekogumiseks ja
ladustamiseks ei kasutata, välja arvatud elamurajoonis pideva jäätmekogumise kohad
käesoleva paragrahvi lõigete 4 ja 5 järgi. Jäätmevaldajad, kes on vastavalt
„Jäätmeseadusele“ loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, või kes on korraldatud
jäätmeveo kohustusest vabastatud või jäätmevaldajad, kellel konteineri paigaldamine on
kooskõlastatud Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi nimetatud linnavalitsus) volitatud
ametiisiku poolt, võivad kasutada kogumiskonteinereid.
(2) Jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajaid jäätmeveo toimumise aegadest.
(3) Päevasel ajal peab mahutite tühjendamine toimuma kõige vähem liiklust häirival ajal.
(4) Jäätmevedaja tagab Sillamäel Viru pst 23 kõrval asuvast jäätmemajast suuremõõtmeliste
jäätmete, plastiku, olme- ja teiste jäätmete äraveo (kaks multikonteinerit kokku mahuga
9 m3) vastavalt tühjendamise vajadusele konteinerite täitumisel, et oleks tagatud jäätmete
äraandmise võimalus, kuid mitte harvem kui kolm korda nädala jooksul.
(5) Jäätmevedaja tagab jäätmete väljaveo neljast konteinerist (konteineri maht 4,5 m 3),
millised on kohustatud jäätmevedaja paigaldama Sillamäel Kesk tn 30, J.Gagarini tn 14,
Ranna tn 47 ja Viru pst 23 kõrval asuvasse jäätmemajja ning ühest konteinerist
(maht 0,6 m3) Sillamäel Viru pst 2 vastavalt tühjendamise vajadusele konteinerite

täitumisel, et oleks tagatud jäätmete äraandmise võimalus, kuid mitte harvem kui kolm
korda nädala jooksul.
(6) Olmejäätmed veetakse välja elanikkonnalt kaks korda päevas.
(7) Vedamise aeg on iga päev 6.00 kuni 22.00 vastavalt korraldatud jäätmeveo tingimustes
määratud ajagraafikule.
§ 5. Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord
(1) Jäätmeveo teenustasu määratakse kindlaks jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks
korraldatud teenuste kontsessiooniga.
(2) Jäätmeveo teenustasu suuruse kindlaksmääramisel juhindutakse jäätmete liigist, kogusest,
omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest jt asjaoludest mis mõjutavad käitlemise
maksumust. Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-,
kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega
seotud kulud.
(3) Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja
esitatud arvetele. Teenustasu kujuneb vastavalt järgmistele põhimõtetele:
1) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veo teenustasu ühikmaksumus pannakse
paika jäätmeveo teenuse kontsessiooniga. Ühikmaksumuseks pannakse
kodumajapidamises tekkinud jäätmete käitlemise eest ühe inimese kohta kuus koos
käibemaksuga ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud jäätmete käitlemise
eest ühe tonni eest koos käibemaksuga;
2) teenustasu kujuneb kinnistule paigaldatud kogumismahuti mahust, veosagedusest ja
veetavate jäätmete kogumisest;
3) teenustasu sisaldab kõiki jäätmevedaja poolseid kulusid kogumismahuti
tühjendamise ja jäätmete vedamise teenuse osutamisel, sealhulgas vedamise
ettevalmistamisega seotud kulusid;
4) teenustasule lisatakse kaubanduses, teeninduses või mujal oleva kogumismahuti
rendi maksumus, kui see ei ole jäätmevaldaja omanduses.
(4) Jäätmevedajal puudub õigus ühepoolselt muuta korraldatud jäätmeveo teenustasusid.
(5) Jäätmevedaja võib taotleda korraldatud jäätmeveo teenustasu muutmist, kui esinevad
objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmete veotasu ja/või jäätmete äraandmisega seotud kulusid jäätmekäitluskohas.
Objektiivseteks asjaoludeks loetakse asjaolusid, mis on seotud hanke esitamise järgselt
kehtestatud jäätmete vastuvõtu hinnaga jäätmekäitluskohas või veoteenust mõjutavate
kuludega.
(6) Jäätmevedaja poolt esitatud korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise taotlus peab
sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) milliseid teenustasusid jäätmevedaja suurendada/vähendada soovib;
2) milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid muuta;
3) millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused koos taotletavate
teenustasude kalkulatsiooniga.
4) eelnenud majandusaasta raamatupidamise aruanne;
5) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus kehtivates
teenustasudes;
6) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus taotletavates
teenustasudes.
(7) Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes
vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul ning otsustab jäätmevedajale makstava korraldatud
jäätmeveo teenustasude muutmise.
(8) Jäätmevedaja peab teavitama jäätmevaldajat ette muutunud teenustasudest vähemalt 30
päeva.

(9) Teenustasu muudetakse jäätmevedaja põhjendatud taotluse esitamisel üldjuhul mitte
rohkem kui üks kord aastas.
(10)Linnavalitsuse kehtestatud muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui
kolmkümmend päeva pärast seda, kui linnavalitsus avalikustab uued teenustasud
kohalikus ajalehes ja/või linna veebilehel.
§ 6. Rakendussätted
Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 30.aprilli 2009.a määrus nr 125 „Jäätmeliikide,
millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning
jäätmeveo teenustasu piirmäära ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra
kehtestamine“.
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