HEA KLIENT
1. veebruarist 2018 algab Saaremaa (endised Laimjala, Leisi, Pöide, Valjala ja Orissaare vallad) ja
Muhu vallas uus korraldatud jäätmeveo periood, kus teenuse osutamist jätkab Ragn-Sells AS.

ÜLDINFO
• Jäätmeveo piirkond: Saaremaa (Laimjala, Leisi, Pöide,
Valjala, Orissaare) ja Muhu vald.
• Periood: 01.02.2018 – 31.01.2020
• Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid:
segaolmejäätmed.

VABASTUSE SAAMINE
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus, kel on ainuõigus anda vabastusi ja kooskõlastada
ühismahutite kasutamist. Vedajal puudub õigus anda jäätmeveost vabastust. Lähemalt lugege lehe pöördelt.

LEPING

GRAAFIK

Seoses Ragn-Sellsi jätkamisega piirkonna teenindamisel,
pikenevad ka jäätmevaldajatega sõlmitud praegused lepingud, mille juurde lisandub uus Lepingu lisa.

Jäätmeveoteenust osutatakse Teile veograafikus toodud
kuupäevadel. Uus veograafik on teavituskirjale lisatud.
Üks kord aastas, vähemalt üks kuu enne uut aastat, saadab Vedaja järgmise aasta veograafiku. Veograafikut on
võimalik jälgida ka Ragn-Sellsi iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus . Lisaks sellele saadab Ragn-Sells
oma klientide e-mailidele tühjenduspäeva meeletuletusi
(eeldusel, et Vedajale on edastatud e-mail ja isikukood).
Sellise teavituse saatmise tellimiseks palume pöörduda
Ragn-Sellsi klienditeeninduse poole.
Vedajal on õigus küsida lisatasu korduva veograafiku paberkandjal saatmise eest. E-posti teel korduva graafiku
saatmise eest lisatasu ei küsita.

• Koos teavitusega saadeti Teile korraldatud jäätmeveo
uue perioodi Lepingu lisa kahes eksemplaris.
• Kui Teie andmed ei ole muutunud, siis Lepingu lisa
tagastamine ei ole kohustuslik.
• Kui Teie andmed (telefon, meiliaadress, postiaadress)
on muutunud, siis täitke Lepingu lisas vastav lahter ja
tagastage üks eksemplar sellest Ragn-sellsi klienditeenindusele.
• Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/
leping või Vedaja klienditeenindusbüroodes.

KONTAKTID
Ragn-Sells AS:
regiooni kontor Pärnus Lille 4-214, Pärnu 80041
(E-R 8.00-16.00);
e-post parnu@ragnsells.ee või info@ragnsells.ee,
infotelefon 606 0439;
koduleht: www.ragnsells.ee
iseteenindus: www.ragnsells.ee/iseteenindus

Muhu Vallavalitsus
Liiva küla, Muhu vald 94701
kontaktisik Piret Lang tel: 453 0681
e-post: keskkond@muhu.ee
Saaremaa Vallavalitsus
Tallinna 10, Kuressaare 93819
kontaktisik Katrin Koppel tel: 5247636
e-post: katrin.koppel@saaremaavald.ee

Saaremaa Vallavalitsus alustab ametiasutusena tööd 1. jaanuaril 2018.

Jäätmeveo sagedus
Vastavalt jäätmeseadusele ning Muhu ja Ida-Saaremaa ühisele jäätmehoolduseeskirjale peab korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmete äravedu toimuma tiheasustuspiirkonnas
(Orissaare alevik) vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja
hajaasustus piirkonnas vähemalt üks kord 12 nädal jooksul.
Juhul, kui tiheasustusalal asuval kinnistul on tagatud biojäätmete kompostimine, on võimalik taotleda omavalitsuse kaudu
harvemat tühjendussagedust, kuid mitte vähem kui üks kord
12 nädala jooksul.
Soovi korral võimaldatakse Teile jäätmemahuti graafikujärgset
tühjendamist tihedusega kuni 1 kord 14 päeva jooksul.
Ainult tellimisel tühjendamise teenust kasutada ei saa. Küll
aga on võimalik tellida lisaks graafikujärgsele tühjendusele
jäätmemahuti graafikuvälist lisatühjendust, mis teostatakse
7 päeva jooksul tiheasustusalal ja 14 päeva jooksul hajaasustusalal alates tellimuse saamisest.
Nõuded kogumisvahendile
Jäätmetekitaja või territooriumi valdaja kasutuses peab olema
piisavas koguses ja suuruses segaolmejäätmete tüüpkonteinereid, mis on kompaktsed, terved ja korralikult suletavad.
• Mahutitena võib kasutada
– 80-1100 liitriseid käsitsi teisaldatavaid ratastel konteinereid;
– 1,5 – 4,5 m3 suuruseid metallist konteinereid;
– eramajades peab kasutusel olema vähemalt 80 l konteiner;
– korterelamul on jäätmemahuti maht arvestusega vähemalt 50 liitrit korteri kohta, kuid minimaalse mahuga
140 liitrit korterelamu kohta;
– ettevõtete ja asutuste puhul on minimaalne jäätmemahuti maht 80 liitrit kinnistu kohta.
• Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.
• Konteinerite kõrvale või selle peale pandud pakendatud
segaolmejäätmed viib Vedaja ära kliendipoolse tellimuse
alusel, rakendades hinnakirjas olevat teenustasu.
Jäätmemahuti asukoht
• Jäätmemahutile peab olema tagatud ohutu ja vaba juurdepääs.
• Juurdesõiduteed mahutiteni peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal (eriti maapiirkondades)
märgistatud ja lumest puhastatud.
• Käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid tuleb paigutada tasasele ja kõvale maapinnale või neid konteinereid
tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast kaugemal kui 4 meetrit.
• Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus
Vedajal küsida teenustasu vastavalt hinnakirjale. Mahuti
teisaldustee jäätmeveokini peab olema kõva kattega.
• Jäätmemahutid võib paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealusesse või aedikutesse, tõkestamata vaba
juurdepääsu mahutile. Kui jäätmemaja või katusealust lukustatakse, peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.
• Jäätmemahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede
ligipääsetavuse, korrashoiu ja puhtuse eest territooriumil
vastutab territooriumi haldaja.

• Vedaja osutab teenust ajavahemikus kella 6.00-23.00-ni.
Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva
hommikuks kella 6-ks.
Tühisõidutasu
Vedajal on õigus esitada jäätmevaldajale tühisõidutasu, mis on
võrdne 80-liitrise jäätmemahuti tühjendamise teenustasuga,
kui jäätmemahuti tühjendamine pole võimalik põhjusel, et mahutile pole tagatud juurdepääs või mahuti pole tühjenduspäeval paigutatud Vedajaga kokkulepitud kohta, mahutis on sobimatud jäätmed või mahuti on tühi. Nimetatud tühisõidutasu
ei rakendata juhul, kui juurdepääsu tagamine jäätmemahutile
on takistatud erandlike ilmastikuolude tõttu.
Arved
• Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arve maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.
• Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5€ eest, siis
Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud
summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas.
• Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida
püsimaksekorraldus.
• Juhul, kui esitatud arvel esineb ebakorrektsusi, nagu
reaalselt osutatud teenuse erinevus arvel kajastatust, on
jäätmevaldajal õigus esitada vaidlustus Vedajale konkreetse arve maksetähtaja jooksul. Vaidlustuse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldajale esitatud arve aktsepteerituks
maksetähtaja möödumisel.
• Vedajal on õigus peatada jäätmevaldajale teenuse osutamine kuni Vedaja poolt osutatud teenuste eest esitatud
arve tasumise kohustuse täitmiseni juhul, kui arve tasumisega on viivitatud rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva
ning Vedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusteade
ja hoiatus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise
kohta.
Vabastus korraldatud jäätmeveo kohustusest
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus, kel on ainuõigus anda vabastusi ja kooskõlastada ühismahutite kasutamist. Selleks pöörduge või saatke taotlus kohalikule omavalitsusele. Kui kohaliku omavalitsuse üksus on
veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib
ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel
teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Vedajal
puudub õigus anda jäätmeveost vabastust.
Palun võtke kohaliku omavalitsusega ühendust, kui
• antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja soovite saada
vabastust korraldatud jäätmeveost;
• antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist
vedu;
• soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;
• Orissaare alevikus asuvas jäätmetekkekohas on tagatud
biojäätmete kohapealne kompostimine ja soovite jäätmemahuti tühjendamise minimaalse sageduse vähendamist 1
korrale 12 nädala jooksul.
Iseteenindus
Vedaja kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on
võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisselogimine
eeldab, et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis
iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile
iseteenindus@ragnsells.com või helistada 606 0439.

