Korraldatud jäätmevedu Kaarma vallas
01.09.2014-31.08.2016

Hinnakirjaga saab tutvuda siit





Olmejäätmed (OP) 200301
Paber ja kartong (VP) 200101
Biojäätmed (BIO) 200108, 200201)

1) Ühissõidukipeatustes, tänavatel, avalikes randades, parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate
avalikult kasutatavate jäätmemahutite tühjendamine ja nendes jäätmemahutites asuvad jäätmed;
2) Avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed.

















Tiheasustusalalt vähemalt üks kord 4 nädala jooksul ( Aste alevikus, Kudjapel, Nasval ning
korterelamupiirkondades Aste, Eikla, Põlluküla, Pähkla külades.
Hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
50 l kilekott võib olla max kaaluga kuni 10kg ( vastavalt RS tüüptingimustele)

Olmejäätmete konteineri tühisõidu hinnad:
1. =50% mahuti tühjendamise teenustasust
2. =100% mahuti tühjendamise teenustasust, kui vähemalt kolmel järjestikusel korral ei
võimaldata mahutile juurdepääsu
3. = 50% 140 l konteineri tühjendamise teenustasust, kui puudub kirjalik leping
4. 0,8-kordne teenustasu jäätmevaldaja kinnistu juurde tehtud sõidu eest, mille eesmärk oli
tühjendada jäätmemahuti, kuid mille käigus ei olnud võimalik seda teha põhjusel, et sel les
jäätmemahutis olevad jäätmed ei vastanud jäätmemahutiga kogutavale jäätmeliigile;
BIO ja VP konteineri tühisõidu hinnad: Kui on mittevastavad jäätmed, siis rakendatakse tühisõidutasuna
sama suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu, kui biol agunevate jäätmete või paberi- ja
kartongijäätmete mahutis olevad jäätmed ei vastas ellesse mahutisse kogutavale jäätmeliigile;
SJ -= 50% suurjäätmete 1 m3 teenustasust, kui on vedu tellitud, kuid ei ole paigaldatud mahuti kõrvale
või ei ole tagatud juurdepääs.

Kohustus ära vedada konteineri kõrvale või peale asetatud pakendatud lisaprügi, kuid selle maht ei tohi
ületada 0,5 vastava mahuti suurust
suunama jäätmevaldaja, kes soovib vabastust korraldatud jäätmeveo st Kaarma valla keskkonna
peaspetsialisti juurde;
peatada teenuse osutamine jäätmevaldajale juhul, kui Kontsessionääri poolt jäätmevaldajale osutatud
teenuste eest esitatud arved on vähemalt 3 (kolme) kuu eest tasumata ning Kontsessionääri poolt on
seejärel jäätmevaldajale esitatud vähemalt 1 (üks) kordusteade ja hoiatus vedamise peatamise kohta ja
Kontsessiooni andjat on teenuse osutamise peatamisest eelnevalt teavitatud. Kontsessionäär peab
taastama teenuse osutamise jäätmevaldaja poolt võla tasumise mom endist alates;
KOJV raames kogutud jäätmete käitluskoht Kudjape jäätmejaam (käitluskoha hanke tulemusena)
Konteinerite tasuta paigaldus KOJV perioodi alguses 3 kuu jooksul ja KOJV lõppedes tasuta äratoomine





Tasu ei tohi küsida: veo taasalustamine; graafiku saatmine (graafiku saatmine 1x aastas järgmise
aastaks)
Tasu võime küsida: kordusarve saatmine, võlateate saatmine, käsitransport kaugemalt kui 20m
Lisateenuseid võib osutada ainult jäätmevaldaja soovil ja jäätmeveolepingu olemasolul.

06:00-23:00

Kaarma Vallavalitsus
Marientali tee 27, Kuressaare 93820
kaarma@kaarma.ee

Kontaktisik ja jäätmeveost vabastaja
Katrin Sagur
keskkonna peaspetsialist
tel. 4520468
katrin.sagur@kaarma.ee

