ÜLDINFO
• Jäätmeveo piirkond: Tartu linna jäätmeveopiirkond nr 3
• Periood: 01.06.2016 – 31.05.2019
• Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong,
biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed, biolagunevad
aia- ja haljastusjäätmed
• Vabastuse andmine: Tartu Linnavalitsuse
linnamajanduse osakond
• Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS
www.ragnsells.ee/leping

GRAAFIK
Veograafiku leiate saadetud teavituses, lisaks on seda
võimalik vaadata meie kodulehelt www.ragnsells.ee/
graafik, iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.
Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et Vedajale on edastatud
e-mail ja isikukood). Selle tellimiseks palume pöörduda
meie klienditeeninduse poole.

SÕLMI LEPING

KONTEINERI SAAMINE

• Teavitusega koos saatsime Teile kahes eksemplaris eeltäidetud lepingu ja sinna juurde kuuluva lepingu lisa,
hinnakirja ja graafiku.
• Kontrollige lepingus olevad andmed, vajadusel parandage või lisage puuduolev info.
• Tooge või saatke lepingud meie Tartu kontori klienditeeninduse aadressile Sepa 26, 51013 Tartu,
tartu@ragnsells.com.
Lihtne lahendus on leping eeltäita meie kodulehel
www.ragnsells.ee/leping

• Rentides või ostes Ragn-Sellsilt vastavalt soovitud suurusega konteineri, teostab vedaja tasuta paigalduse 3
kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveo perioodi algusest ( alates 01.06.2016). Rendikonteinerite äraviimine korraldatud jäätmeveo perioodi lõpus on samuti
tasuta, lisandub vaid konteineri pesu hind. Muul ajal
on paigaldus ja äratoomine ja vahetamine tasuline,
vastavalt kehtivale hinnakirjale.
• Paigaldamise soov märkige kindlasti lepingusse (piisab
lepingu allserva). Kui soovite konteinerit rendile võtta,
siis märkige Teile saadetud lepingus vastavasse lahtrisse soovitud mahuti suurus või edastage paigaldamise
ja rendile võtmise soov meie kodulehel www.ragnsells.
ee/leping

MIINIMUMPAKETT
Olmejäätme ja vanapaberi minimaalne veosagedus on üks
kord nelja nädala jooksul. Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada üks kord nädalas.

VABASTUSE SAAMINE
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus ja tal on ka ainuõigus anda vabastusi. Vabastuse
saamiseks pöörduge Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna poole aadressil Raekoja pl 3, 51003 Tartu,
tel 7361 273, e-post lmo@raad.tartu.ee, www.tartu.ee.

TINGIMUSED
ÜLDINFO
Tartu Linnavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi
korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on
01.06.2016 – 31.05.2019 ainuõigus vedada Tartu linna
jäätmeveopiirkonnas nr 3 segaolmejäätmeid, vanapaberit
ja kartongi, biolagunevaid köögi-ja sööklajäätmeid ning
biolagunevaid aia-ja haljastusjäätmeid Ragn-Sells AS-il.
Jäätmevedu piirkonnas toimub läbiviidud riigihanke dokumentide ja omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja alusel,
millega on võimalik tutvuda Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas või linna veebilehel www.tartu.ee.
LEPINGU SÕLMIMINE
Antud teatega koos saatsime Teile kahes eksemplaris eeltäidetuna jäätmeveolepingu ja lepingu lisa, ning hinnakirja ja veograafiku. Kontrollige lepingus andmete õigsust ja
vajadusel parandage, täpsustage või lisage puuduolevad
andmed. Andmete täpsuse tagamiseks palume täita leping
ja lepingu lisa trükitähtedes. Seejärel tagastage allkirjastatult üks eksemplar lepingust ja lepingu lisast aadressile Sepa 26, 51013 Tartu või saatke digiallkirjastatult
tartu@ragnsells.com. LIHTSAM LAHENDUS on leping
eeltäita meie kodulehel www.ragnsells.ee/leping. Sellisel
juhul saadame Teile täidetud lepingu digiallkirjastamiseks
e-mailile.
MIINIMUMPAKETT
Segaolmejäätmeveo minimaalne sagedus on üks kord nelja
nädala jooksul. Biojäätmete kogumine eraldi kogumismahutiga on kohustuslik alates 10 korteriga majade juurest
ning vanapaberi kogumine eraldi kogumismahutiga on kohustuslik alates 5 korteriga majade juurest. Ühe kuni kaheliikmelisel perel on lubatud kasutada segaolmejäätmete
kogumiseks kuni 50-liitriseid jäätmekotte juhul kui kinnistul on korraldatud vastavalt Tartu jäätmehoolduseeskirjale
biojäätmete, vanapaberi ja pakendijäätmete käitlemine.
KUIDAS SAADA VABASTUST
Jäätmevaldaja võib taotleda teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist, kui
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotlus tuleb
esitada Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale.
Vedajal puudub õigus vabastusi anda.
NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Konteinerid peavad olema jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki
ligipääs.
• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada EVS-EN
840:2004 standardi nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne,
terve ja korralikult suletav.

• Kogumismahuti või kogumismahuti hoiukoha, jäätmemaja või aiavärava lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama selle avamise tühjenduspäeval ning
tagama jäätmevedajale juurdepääsu kogumismahutile.
Rajatud piirded, kaitsed ja alused ei tohi takistada kogumismahuti tühjendamist.
• Mahutite kõrvale pandud konteinerivälised pakendatud
olmejäätmed viib Vedaja ära eelneva kliendipoolse tellimuse alusel, rakendades 50liitrise prügikoti teenindamise ühikhindu vastavalt jäätmete mahule.
• Biojäätmete kogumisel peab Vedaja kogumismahutisse
paigaldama biolaguneva vooderduskoti. Paigaldamine
on tasuta, koti maksumus vastavalt hinnakirjale.
KONTEINERI ASUKOHT
• Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella
6.00-22.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks.
• Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs.
• Kuni 800-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel väikemahuti tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga
samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, mis
ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast
kaugemal kui 10 meetrit. Kaugemal asuvate mahutite
käsitranspordi eest on õigus Vedajal küsida teenustasu
vastavalt hinnakirjale.
• Suurem kui 800-liitrine kogumismahuti paigutatakse
jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega
alusele, millele pääseb jäätmeveok vahetult juurde kogumismahuti tühjendusküljelt.
ARVED
• Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitame Teile arve
hiljemalt järgmise kuu 10.kuupäevaks. Maksetähtaeg
on arvete tasumisel 14 päeva. Kokkuleppel vedajaga
võib arve saatmine toimuda ka harvemini.
• Teenustasu arvestamise aluseks on pakkumuses toodud
hinnad jäätmeliikide ning jäätmemahutite tüüpide kaupa ning jäätmeveolepingu alusel osutatud lisa-teenused.
• Juhul, kui veopäeval jäätmemahutile oli juurdepääs
takistatud, mahutis olid mittevastavad jäätmed, või
mahuti puudus, on Vedajal õigus küsida tühisõidu tasu
vastavalt kehtivale hinnakirjale.
• Vedajal on õigus peatada jäätmevaldajale teenuse osutamine juhul, kui jäätmevaldajale osutatud teenuste
eest esitatud arved on rohkem kui 21 päeva tasumata
alates arvel märgitud maksetähtajast ning Vedaja poolt
on jäätmevaldajale esitatud teade arve tasumata jätmise kohta ja hoiatus vedamise peatamise kohta. Võla
tasumise korral on Vedajal kohustus taastada teenuse
osutamine ilma lisatasu küsimata.

TELLIGE E-ARVE
Hoidke loodust ja tellige endale e-arve. Selleks lisage lepingu kontaktandmetesse kindlasti e-mail. Kui
soovite siiski e-maili olemasolu korral paberarvet, siis teavitage sellest kindlasti meie klienditeenindust.

