
ORU VALLAVOLIKOGU
MAARUS

Oru 16. miirts 2012m 1-1.216

Oru valla jiiiitmehoolduseeskiri

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 lg 1 ja $ 22lg I punkt 365,
jiiiitmeseaduse $ 71 lg 1 ja pakendiseaduse $-15 lg 1 alusel.

$ 1. Uldsiitted

(1) JZi2itmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab iildn6uded jiiiitmehoolduse

korraldamiseks, korraldatud jiiiitmeveo iildise korra, ehitus- ja lammutusjitiitmete ning tervishoiu-
ja veterinaarteenuse osutaja jiiiitmete kiiitlemise korra 6ru valla (edaspidi omavalitsus)
haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri kehtestatakse eesmiirgiga tagada omavalitsuses ,,Jddtmeseaduse",
,,Pakendiseaduse" ja nende rakendusaktide ning teiste jiiiitmehooldust reguleerivate Oigusaktide
nduete taitmine, vtihendada tekkivate jtiiitmete koguseid, soodustada jiititmete sortimist ja
taaskasutamist ning tagada tervislik ja puhas elukeskkond.
(3) Juriidilistele ja fiii.isilistele isikutele on omavalitsuse haldusterritooriumil eeskirja
taitmine kohustuslik.
(4) Eeskirjas kasutatakse m6isteid jiiiitmeseaduses, pakendiseaduses ja nende

rakendusaktides ning teistes jiiiitmehooldust reguleerivates Oigusaktides siitestatud tiihenduses,
vastava legaaldehnitsiooni puudumisel aga s6na iildlevinud ttihenduses.

S 2. Jiiiitmekiiitluse iildnduded
(1) Iga tegevuse juures tuleb rakendada kdiki sobivaid vdimalusi, mis viihendavad ja
viildivad jZizitmeteket. Tekkinud jiiiitmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt vdimalik
ning kui see ei ole muude jiiiitmekiiitlusmoodustega vdrreldes iilemiiiiraselt kulukas.
(2) J?i2itmeid tuleb koguda liigiti, et v6imaldada nende taaskasutamist vdimalikult suures

ulatuses.
(3) Olmejiiiitmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda viihemalt jiirgmised jtiiitmeliigid:

1) paber ja karlong;

2) pakendid:

3) ohtlikud jdiitmed;

4) biolagunevad ara-ja haljastujiiiitmed;

5) biolagundatavad toidu- ja kriogijaatmed (edaspidi toidujiiiitmed);

6) probleemtoodete j[iitmed, sealhulgas romus6idukid ja nende osad, kaasa arvatud

vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud;

7) pdlevjiiiitmed, sealhulgas puit, plastid;

8) suurjiiiitmed;



9) metallid.
(4) Liigiti kogutud jiiiitmete kogumisel ja veol peab viiltima nende segunemist teiste
jii2itmeliikidega.
(5) Keelatud on jliiitmete ladestamine vdi ladustamine selleks mitte etteniihtud kohtadesse.
(6) Jiiiitmeid tuleb taaskasutada vdi kdrvaldada nende tekkekohale vdimalikult liihedal asuvas

tehnoloogiliselt sobivas ning tervise- ja keskkonnan6uetele vastavas jiiZitmekiiitluskohas.
(7) Jtiiitmete p6letamine on lubatud ainult vastavat luba omavas ettevdttes. Kiittekolletes v6ib
pdletada enda tegevuse tulemusel tekkinud ohtlikke aineid mittesisaldavat kiletamata paberit,
pappi j a ke emili s elt to ritlemata puiduj iiiitmeid.

$ 3. Jiiiitmevaldaja kohustused jiiiitmekiiitlusel
(1) Jtititmete nduetekohase k2iitlemise eest vastutav isik on jliiitmevaldaja. Jiiiitmevaldaja on
jtiiitmetekitaja v6i muu isik vdi riigi v6i kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jiiiitmed.
Kui jiiZitmevaldqa ei taida jiiiitmete n6uetekohase kiiitlemise kohustust, korraldab jiiiitmete
kiiitlemise j 2iiitmete asukohaj Srgse kinnistu omanik.
(2) Jiiiitmevaldaja peab kasutama k6iki vdimalusi jZiiitmete koguse ja ohtlikkuse
viihendamiseks.
(3) Jiiiitmevaldajaonkohustatud:

1) kiiitlema enda valduses olevaid jilitmeid vastavalt 6igusaktidega kehtestatud nduetele v6i
andma need kiiitlemiseks tile vastava digusega isikule;

2) mitte sdlmima jtiiitmekiiitluslepingut ega andma jiiiitmeid iile isikule, kellel puudub
jiiiitmeluba v6i kes ei ole registreeritud jiidtmete vedajana Keskkonnaametis;

3) hoidma jiiiitmeid selliselt, et need ei levitaks haisu ja ei pdhjustaks tilemiiiirast ohtu
tervisele, v arale ega keskkonnale;

4) korraldama jiiiitmete, mille siiilitamine kinnistul kujutab endast vahetut ohtu inimeste
tervisele, varale v6i keskkonnale, kohese iiraveo;

5) paigutama tekkinud jtiiitmed selleks ette ntihtud kogumismahutisse;

6) kasutama piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid;

7) esitama tihise kogumismahuti kasutamisel 6ru vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
tihise kogumismahuti kasutajate vahel sdlmitud lepingu;

8) hoidma kogumismahuteid terve ja puhtana ning neid regulaarselt hooldama.
(4) Territooriumi haldaja, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevdte ja juriidilisest isikust
jiiiitmevaldaja on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke vdi oma ettevdtte
tootaj aid toimivast j iiiitmehoolduse korrast ning eeskirj a nduetest.
(5) Uldkasutatavatesse kohtadesse (pargid, parklad, iihissOidukipeatused jm) paigutab
kogumismahutid territooriumi haldaj a.

(6) Kauplused, ametiasutused ja teenindusettevdtted on kohustatud lahtioleku ajaks
pai galdama sis sekiiikude j uurde ko gumismahuti.

S 4. Kogumismahuti tehnilised nduded
(1) Jiiiitmete kogumiseks peab kasutama kogumismahutit, mis viilistab ohu inimeste tervisele,
varale ja keskkonnale ning tagab:

1) jiiiitmete kogumise nende levikut takistaval viisil;
2) jiiiitmete hoidmise haisu levikut takistaval viisil;
3) lekke viiltimise;
4) tuleohutuse.
(2) Olmejiiiitmetekogumisvahendinavdibkasutada:

1) i.ihepereelamu jiiiitmete kogumiseks kuni SO-liitrist (maksimaalselt 10 kg) jtiiitmekotti,
mis peab oma vastupidavuselt tagama jaatmete iileandmise ning olema keskkonnaohutu;

2) klisitsi teisaldatavat 80, 140,240,360,370,600, 660, 800 v6i 1100 liitrist kaanega

suletavat kogumismahutit, mida on v6imalik t6stemehhanismiga varustatud jiiiitmeveokiga

tiihjendada;



3) kaanega suletavat 1,5 m3, 2,5 m3 ia 4,5 m3 kogumismahutit, mida on vdimalik
t6stemehhanismiga varustatud j iiiitmeveokiga tiihj endada;

4) siivakogumismahutit, mida on vdimalik mehaaniliselt jaatmeveokisse ttihjendada;

5) presskonteinerit.
(3) Kokkuleppel jii2itmekiiitlejaga vdib kinnistul kasutada ka teistsugust kogumismahutit, mis
ei p6hjusta ohtu keskkonnale ja vastab kziesoleva paragrahvi l6ike I nduetele.
(4) Avalikul kogumismahutil (tootjavastutusega hdlmatud jiiiitmete kogumismahutil) peab

olema kasutajale nlihtavas kohas selgelt loetav tiihistus, mis viitab kogumismahutiga kogutavale
jiiiitmeliigile ning kogumismahutit teenindava jiiiitmek[itleja nime ja kontakte sisaldav
informatsioon.
(5) Kogumismahuti tehnilise korrashoiu tagab kogumismahuti omanik.

S 5. Kogumismahuti paiknemine
(1) Kogumismahuti tuleb paigutada kinnistule, kus jiilitmed on tekkinud, viilja arvatud juhul,
kui jiiZitmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse iihisesse kogumismahutisse.
(2) Kogumismahuti peab paiknema naaberkinnistust viihemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei
lepi kokku teisiti.
(3) Uhise kogumismahuti asukoht tuleb koosk6lastada territooriumi omaniku ja
vallavalitsusega .

(4) Jtiiitmekott tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud sademete vdi muul viisil niiskumise
ning loomade ja lindude ligipiiiisu eest.

(5) Kuni 8OO-liitrine kasitsi teisaldatav ratastel kogumismahuti tuleb paigutada tasasele

kdvale alusele, mis ei ole jiiiitmeveoki liihimast v6imalikust peatuskohast kaugemal kui
10 meetrit. Pikema vahemaa korral miitiratakse tiihjendustingimused jiiZitmekiiitluslepinguga.
(6) Suurem kui 80O-liitrine kogumismahuti tuleb paigutada jiiiitmeveokiga samal tasandil
paiknevale k6va kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele piiiiseb jiiiitmeveok
vahetult j uurde ko gumi smahuti tiihj enduskiilj elt.
(7) Kogumismahuti ligipiiZisutee kalle ei tohi olla nle l}oh ning tee sdidetavus peab olema
tagatud.
(8) Kogumismahuti paiknemiskoha ja ligipiiiisutee korrashoiu eest kinnistul vastutab kinnistu
omanik. Kui kogumismahuti paikneb riigi- vdi munitsipaalmaal, tagab korrashoiu
ko gumismahuti valdaj a.

S 6. Kogumismahuti tiihjendamine ja jiiiitmete vedu
(1) Kogumismahutit peab tiihjendama sagedusega, mis vlildib selle tiletiiitumise, haisu ja
kahjurite tekke ning iimbruskonna reostuse. Kogumismahuti tuleb ttihjendada koheselt, kui see

levitab haisu.
(2) Olmejiidtmete kogumismahuti minimaalne ttihjendamissagedus on tihe- ja kompaktse
asustusega alal vtihemalt tiks kord nelja niidala jooksul ja hajaasustusalal viihemalt iiks kord 12

ntidala jooksul. Tiipsemad nduded kehtestatakse eeskirja $-s 16 l6ige 6 siitestatud volikogu
miiiirusega.
(3) Kogumismahuti tiihjendamine elamute juures toimub ajavahemikus 06:00-23:00.
(4) Kogumismahuti lukustamisel peab kogumismahuti valdaja tagama selle avamise

tilhjenduspiieval. Juhul, kui kogumismahuti paigutatakse jiilitmemajja, katusealusesse v6i
aedikusse ja see lukustatakse, tuleb vedajale tagada ligipiiiis kogumismahutile vastavalt
j iiiitmekiiitlus lepingule.
(5) Korraldatud jiiiitmeveoga liitunud jiiiitmevaldaja jiiiitmete veo jiiiitmektiitluskohta

korraldab vedaja. Korraldatud jiiiitmeveoga hdlmamata vdi korraldatud jiiiitmeveoga liitumise
kohustusest vabastatud jiiiitmevaldaja jiiiitmete veo jiiltmekiiitluskohta konaldab jiiiitmevaldaja.

(6) Isikul, kes veab jiiritmeid majandus- v6i kutsetegevusena, peab olema jiiiitmeseaduse

tiihenduses jiiiitmeluba v6i ta peab olema registreeritud jiiiitmete vedajana Keskkonnaametis.
(7) Jiizitmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult v6i muul asjakohasel viisil ndnda,

et jiiiitmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ja n6rgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise

ajal keskkonda.



(8) Jiiiitmevedaja on kohustatud iira koristama jiiiitmete laadimisel ja vedamisel maha
kukkunud jiiiitmed.

S 7. Jfliitmete kogumine ja sortimine
(i) Jiiiitmete kogumise, taaskasutamise vdi ldpliku kdrvaldamise korraldab jZi2itmevaldap,

viilja arvatud korraldatud jaatmeveo korral.
(2) Jiiiitmetekitaja kogub eraldi taaskasutatavad jiiZitmed (paber ja kartong, pakendijiiiitmed,
metallijiiiitmed ja puiduj2i2itmed), suurjiiiitmed, ohtlikud jii[tmed, probleemtoodete jiiiitmed,
kompostitavad biojiiritmed (aia- ja haljastujiititmed, toidujii2itmed) ja segaolmejiiiitmed.
(3) Kinnistul tekkivad jaatmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada vastava
jAatmeliigi kogumiseks etteniihtud kogumismahutisse, mis asub samal kinnistul vdi vastava
jaatmeliigi kogumiseks etteniihtud lepingu alusel kasutatavasse iihisesse kogumismahutisse.
Jiiiitmeid ei ole lubatud jiitta kogumismahuti liihedusse, v2ilja arvatud suurjiiiitmeid vastavalt
kiiesoleva paragrahvi l6ikes 4 siitestatud tingimustele.
(4) Suurjiiiitmed on rasked v6i kogukad esemed, mis vdivad takistada vdi ohustada
kogumismahuti tiihjendamist vdi jii2itmete kokkupressimist jtititmeveokis. Suurjiiiitmed vdib
ajutiselt paigutada kogumismahuti vahetusse liihedusse, kui nende ziravedu korraldatakse
hiljemalt 5 toopiieva jooksul, viia jiiiitmejaama vdi anda tile vastavat jiiiitmeluba omavale
ettev6tjale.
(5) Segaolmejiititmete kogumismahutisse ei tohi panna:

1) ehitus- ja lammutusjii2itmeid;

2) ohtlikke jiiiitmeid;

3) kuuma tuhka;

4) tule- ja plahvatusohtlikke jziiitmeid;

5) vedelaid jiiritmeid;

6) kiiimlajiiiitmeid;
7) kogumiskaevude setteid;

8) erikiiitlustvajavaidjriiitmeid;
9) biolagunevard ara-jahaljastujiiiitmeid;

10) toidujiizitmeid;

l1) metallijiiiitmeid;

12) probleemtoodete jiiiitmeid, sealhulgas romus6idukeid ja nende osi, kaasa arvatud
vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud;

13) suurj?iiitmeid - rasked vdi kogukad esemed, mis vdivad takistada vdi ohustada

kogumismahuti tiihjendamist vdi jiiiitmete kokkupressimist jiiiitmeveokis;

14) aineid ja esemeid, mis vdivad ohustada kogumismahutite hooldajat vdi jiiiitmekiiitlejat;

15) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse v6i kuju tdttu vdivad kahjustada
kogumismahuteid v6i jiiiitmeveokeid vdi raskendavad miirkimisviiiirselt jiiiitmete
kokkupressimist.
(6) Kiiesoleva paragrahvi ldikes 5 nimetatud omadustega jiiiitmed peab jiititmevaldaja viima
selleks etteniihtud kogumispunkti, jaatmejaama vdi andma flle vastavat 6igust omavale
ettevdtjale.
(7) Liiva, jahtunud tuhka ja piihkmeid v6ib panna kogumismahutisse ja vedada
jiiiitmekiiitluskohta, kui need vastavad jiiiitmekditleja kehtestatud tingimustele.
(8) Segaolmej6iitmed ning muud kergesti riknevad ja haisvad jZiiitmed tuleb panna

kogumismahutisse pakendatult ning need ei tohi levitada haisu, p6hjustada ohtu inimestele ega

mtiiirida kogumismahutit.
(9) Liigiti kogutavad toidujliiitmed tuleb paigutada kogumismahutisse paberist vdi muust
biolagunevast materjalist kotti pakendatult. ToidujiiStmete kogumismahutisse ei tohi panna

kompostimiseks k6lbmatuid j iiiitmeid.
(10) Jiizitmete hoidmisel tuleb tagada jiiZitmete ja kogumismahuti siiilivus ning hoiukoha

korrasolek ja v6imalus jiiiitmeid hiljem tciddelda vdi taaskasutada.



S 8. Biolagunevate jiiiitmete kiiitlemine
(1) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul peab olema paberi ja kartongi kogumiseks eraldi
kogumismahuti kui kinnistul on viihemalt 5 korterit ning kaugkiite, elektrikiite vdi vedel- vdi
gaasikiitust kasutav lokaalktite.
(2) Tihe- ja kompaktse asustusega alal peab elamumaa sihtotstarbega kinnistul olema
toidujiizitmete kogumiseks eraldi kogumismahuti, valla arvatud juhul, kui toidujiiiitmeid
kompostitakse eeskirjas siitestatud korras ning sellest on teavitatud vallavalitsust.
(3) Paberi ja kartongi ning toidujZtiitmete kogumiseks peavad mitteelamumaa sihtotstarbega

kinnistul olema eraldi kogumismahutid, kui neid jiilitmeliike tekib eraldivdetuna iile 50 kg
niidalas. Paberiks kiiesoleva l6ike tiihenduses ei loeta dokumente, mis tuleb hiivitada vastavalt
isikuandmete kaitse seadusele ja arhiiviseadusele.
(4) Eraldi kogutud biolagunevad aia- ja haljastujiiiitmed tuleb vedada kompostimiseks
vastava jiiiitmeloaga jiiiitmekiiitlusettevdttesse, kui neid ei ole v6imalik kompostida kohapeal
vastavalt eeskirja nduetele.
(5) Biojtiiitmed v6ib jiiiitmevaldaja oma kinnistul kompostida juhul, kui:

1) kompostimiskoht on paigutatud selliselt, et see ei reosta keskkonda ega ohusta inimeste
tervist;

2) kompostimiskoht ei ole salvkaevule v6i puurkaevule lahemal veeseaduses siitestatud
piirangutest;

3) kompostimiskoht ei asu veekaitsevddndis.
(6) Kompostimiskoht peab paiknema naaberkinnistust viihemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei

lepi kokku teisiti.
(7) Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja kiiitlema tervisele ja
iimbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei pdhjustaks n2iriliste ja putukate teket. Keelatud on
kompostida jaatmeid, mis kahjustavad komposti vdi muudavad selle kasutamisk6lbmatuks.
(S) Biojaatmed v6ib kompostida lahtiselt aunas. Tihe- ja kompaktse asustusega alal v6ib
toiduiiiiitmeid kompostida ainult selleks etteniihtud suletavas kompostris.

S 9. Metallijiifltmete kiiitlemine
(1) Metallij2ititmed tuleb viia jiiiitmejaama vdi anda iile vastavat jiiiitmeluba omavale
ettevdtjale.
(2) Metallijiiiitmete valdaja peab suutma jiiiitmete vastuvdtjale tdestada oma omandi6igust
tileantavatele j Zi2itmetele.

S 10. Loomsete jiiiitmete kiiitlemine
(1) Loomsete jiiiitmete valdaja peab tagama enda valduses olevate loomsete

nduetekohase kiiitlemise.
(2) Loomsed jiiatmed tuleb kiiitlemiseks tile anda selleks tunnustatud ettevdttesse

selleks lubatud kohta.

jiiiitmete

v6i matta

$ 11. Ohtlike jiiiitmete ja probleemtoodete kiiitlemine
(1) Ohtlikud jiieitmed tuleb koguda muudest jiiiitmetest eraldi.
(2) Ohtlike jiizitmete kogumist korraldav isik peab paigutama nende kogumist reguleerivad
juhised kogumispunktis niihtavasse kohta.
(3) Kogumismahutid ohtlike jiititmete kogumiseks peavad olema suletavad. Vedelaid

ohtlikke j liiitmeid peab siiilitania lekkekindlates kogumismahutites.
(4) Ohtlike jiiiitmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni iileandmiseni vastavat

.jiiiitmeluba ja ohtlike jiiiitmete kiiitluslitsentsi omavale ettev6tjale.
(5) Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jiiiitmed (viirvid jt olmes kasutatavad kemikaalide
jaagid ning nendega saastunud taara, vana6li, dlifiltrid, ravimid, piievavalguslambid) tuleb viia
ohtlike jdiitmete kogumispunkti, jiiiitmejaama v6i anda iile vastavat jiiiitmeluba ja ohtlike
jiiiitmete kiiitluslitsentsi omavale ettev6tjale. Ravimeid v6ib iile anda ka turustaja mi.itigikohta.



(6) Juriidilisest isikust jiiiitmevaldaja peab tagama oma territooriumil ohtlike j?iiitmete

kogumiseks mdeldud kogumismahutite olemasolu. Juriidiline isik peab ohtlikud jiiiitmed i.ile

andma vastavat jtiiitmeluba ja ohtlike jiiiitmete kiiitluslitsentsi omavale ettevdtjale.
(7) Ohtlikud jtiiitmed, mis iiksteisest eraldatakse, peavad paiknema nii, et oleks viilistatud
ohtlike ainete kokkupuutumine nende kiiitlemise kiiigus vdi 6nnetuse, sealhulgas taara lekkimise,
korral.
(8) Kasutuskdlbmatuks muutunud patareid ja akud tuleb iile anda ohtlike jiiiitmete
kogumispunkti, elektri- v6i elektroonikaseadmete jiiiitmete kogumispunkti, jiiiitmejaama v6i
turustaj a mtiiigikohta.
(9) Elektri- ja elektroonikaseadmed (sealhulgas kiilmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja
telerid) ning neist tekkinud jii2itmed tuleb iile anda elektri- v6i elektroonikaseadmete jiiiitmete

kogumispunkti, jiiiitmejaama vdi uue toote ostmise korral kauplusse.
(10) Vanarehvid tuleb iile anda vanarehvide kogumispunkti, jii2itmejaama v6i uue rehvi
ostmise korral kauplus se v6i rehviettevdttesse.
(11) Romusdiduk tuleb tile anda tootja vdi tootja esindaja m2iiiratud kogumispunkti,
vanametalli kogumispunkti vdi uue sOiduki ostmise korral kauplusse.
(12) Ktiesoleva paragrahvi ldigetes 8 - 11 nimetatud probleemtoodete kogumise ja kiiitlemise
konaldab tootja vdi tootjavastutusorganisatsioon koostciris vallavalitsusega.

S 12. Pakendite ja pakendijiiiitmete kiiitlemine
(1) Pakendid ja pakendijiiiitmed tuleb koguda muudest jitiitmetest eraldi ja paigutada selleks
etteniihtud kogumismahutisse, viia selleks etteniihtud kogumispunkti v6i jiiiitmejaama.
(2) Uleantavad pakendid ja pakendijiiiitmed peavad olema ttihjad ja puhtad ning vajadusel (nt
suuremahulised pappkarbid ja mahlapakid) enne kogumismahutisse asetamist kokku surutud.
(3) Pakendite ja pakendijiiiitmete kogumise, veo kiiitluskohta ja taaskasutamise korraldavad
pakendiettevdd ad v6i nende volitusel taaskasutusorganisatsioonid.
(4) Pakendiettevdtja on kohustatud tagama ldppkasutajale ja tarbijale oma ohtlikke aineid
sisaldavate pakendite ja pakendijdiitmete tagastamisvdimalused, arvestades jii2itmeseaduses ja
kemikaaliseaduses ning nende alusel kehtestatud digusaktides szitestatud kiiitlemise n6udeid.
(5) Tagatisrahata pakendi ja pakendijiiiitmete kogumismahutite asukohad maarab
vallavalitsus.
(6) Tagatisrahaga tagatud pakendi ja pakendijiiiitmete kogumisel tuleb liihtuda
pakendiseaduse nduetest.

$ 13. Ehitus- ja lammutusjiiiitmete kiiitlemine
(1) Ehitus- ja lammutusjZiiitmete (edaspidi ehitusjaatmed) hulka kuuluvad puidu, metalli,
betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jiiiitmed, sh need, mis sisaldavad

asbesti ja teisi ohtlikke jiiZitmeid, ning viiljaveetav pinnas, mis tekib ehitus-, remondi- ja
lammutustoodel (edasp rdi e hitus t e gev us).

(2) Ehitusjii2itmete n6uetekohase kaitlerrrise tagab ehitusjiilitmete omanik.
(3) Ehitusjii2itmete kogumismahuti paigutamine tdtnavatele, s6idu- vdi kdnniteedele,
parklatesse, parkidesse ja haljasaladele koosk6lastatakse vallavalitsusega.
(4) Ehitusiziiitmete valdaja on kohustatud tekkekohal eraldi koguma jiirgmised jtiiitmed:

1) ohtlikud jtieitmed liikide kaupa;

2) puidujiiiitmed;

3) paberja kartong;

4) metallijiiiitmed;

5) mineraalsed jiiiitmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, kips, lehtklaas jne);

6) raudbetoon- ja betoondetailid;

7) pinnas;

8) plastjiiiitmed (sh kile);
9) muud segajiiiitmed.



(5) Juhul, kui ehitusjiiiitmete tekkekohas puudub vdimalus nende liigiti kogumiseks v6i see

osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jiiiitmed anda kiiitlemiseks i.ile vastavat jiiiitmeluba
omavale ettevdtjale.
(6) Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb taaskasutada ehituskivide ja tellistena vdi anda
purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks tile vastavat jiiiitmeluba omavale ettevdtjale.
(l) Raudbetooni- ja betoonijiidtmed ning bituumenit mittesisaldav asfalt tuleb anda
purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks iile vastavat jiiiitmeluba omavale ettevdtjale.
(8) Keemiliselt tootlemata puidujiiiitmed tuleb kasutada ki.ittena v6i anda puiduhakke
valmi stami seks iile vastavat j iiiitmelub a omaval e ettevdtj ale.
(9) Bituumenit sisaldav asfalt tuleb kiiidelda ohtliku ehitusjiititmeina.
(10) Tihe- ja kompaktse asustusega alal vdib saastumata pinnast v6i sortimisel iilejtiiinud
mineraalsete piisijiiiitmete segu kasutada heakorrastamiseks koosk6lastatult vallavalitsusega.
(11) Ehitusloa alusel toimuva ehitustegevuse ldpetamisel tuleb esitada linna/vallavalitsusele
tekkinud j iiiitmete kiiitlemist v6i i.ileandmist tdendavad dokumendid.

$ 14. Ohtlike ehitusjiiiitmete ktiitlemine
(1) Ohtlikud ehitusjiiiitmed on ehitamisel tekkinud jiiiitmed, mis oma ohtlike omaduste t6ttu
v6ivad pdhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning n6uavad erimenetlust nende kiiitlemisel.
(2) Ohtlike ehitusjaatmete hulka kuuluvad:

1) asbesti sisaldavad jiiiitmed eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud,
isolatsioonimaterj alid j ne ;

2) vzirvi-, laki-, liimi- ja vaigujriiitmed, sealhulgas neid sisaldanud tiihi Iaara ja nimetatud
j iiiitmetega immutatud materj alid jne;

3) naftaprodukte sisaldavad jaatmed - t6rvapapp, tdrva sisaldav asfalt jne;

4) saastunud pinnas.
(3) Vedelad ohtlikud jiiiitmed (niiiteks kasutuskdlbmatud viirvid, lakid, lahustid, liimid jne
ning nende jAagid) tuleb koguda nende algpakendisse vdi vastavalt miirgistatud kindlalt
suletavasse ko gumi smahutisse.
(4) Ohtlikud ehitusjiiZitmed, vilja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi
kogumismahutitesse, mis on miirgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale.
Kogumismahutid peavad olema lukustatavad v6i valvatavad. Ohtlike ehitusjiiiitmete
kogumismahutisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jiiiitmeid.
(5) Ohtlikud ehitusjiiiitmed tuleb tile anda vastavat jiiiitmeluba ja ohtlike jii2itmete

kiiitluslitsentsi omavale ettevdtjale

$ 15. Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jiiiitmete kiiitlemine
(1) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivad jlilitmed (bioloogilised jiiiitmed,

teravad ja torkivad jtiiitmed, nakkusohtlikud jiiiitmed, ravimid, kemikaalid jms) tuleb sortida
liigiti, pakendada, vajadusel miirgistada ja sziilitada nduetekohastes kogumismahutites ning
ruumides kuni tileandmiseni vastavat j tiZitmeluba omavale ettevdtj ale.

(2) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivad jiiiitmed, mis sisaldavad ohtlikke
jiiiitmeid, tuleb k2iidelda kui ohtlikke jiiiitmeid.

$ 16. Korraldatud jiiiitmevedu
(1) Jriiitmeveo iiiiitmekiiitluskohtadesse tagab jiiiitmevaldaja liitudes korraldatud jtiZitmeveoga

ning korraldades ise korraldatud jiiiitmeveoga hdlmamata jiititmete veo jiiiitmete
kogumispunktidesse.
(2) Korraldatud jiiiitmevedu on olmejiiiitmete kogumine ja vedamine mziziratud piirkonnast
miiiiratud jiiiitmekiiitluskohta vdi -kohtadesse kohaliku omavalitsuse iiksuse valitud ettevdtja
poolt.
(3) Omavalitsuse haldustenitoorium moodustab koos teiste Valga maakonna kohalike
omavalitsuse tiksustega i.ihise jii2itmeveo piirkonn4 kus liitumine korraldatud jiiiitmeveoga on
jiiiitmevaldajale kohustuslik. Jiiiitmevaldaja on korteriiihistu, selle puudumisel aga kinnistu
omanik, millel asub suvila, elu- v6i 2iriruum.



(4) Korraldatud jiiiitmevedu hdlmab segaolmejliiitmeid, paberit ja kartongi, toidujaatmeid
ning suurj2iiitmeid. Kui seda tingib oluline avalik huvi, vdidakse korraldatud jiiiitmeveoga
hdlmata ka teisi jriritmeliike.
(5) Korraldatud jaatmeveoga ei ole hOlmatud avaliku iirituse korraldamise luba vajavad
tiritused ega tihissdidukipeatustes, tiinavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel
paiknevate avalike ko gumi smahutite ttihj endamine.
(6) Jii2itmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jiiiitmevedu, veopiirkonnad, vedamise
sagedus ja aeg ning jiiiitmeveo teenustasu suutuse miiiiramise kord kehtestatakse volikogu
mzirirusega.

$ 17. Jiiiitmete kdrvaldamine
(1) Omavalitsuse haldusterritooriumil tekkinud, sealhulgas korraldatud jiititmeveoga

kogutavad ladestatavad tavajiiiitmed k6rvaldatakse liiheduspdhimdtte jargi nduetekohases

.j 2iiitmekiiitluskohas.
(2) Jii2itmete k6rvaldamine viiljaspool jatitmekiiitluskohta on keelatud, viilja arvatud oma
kinnistul tekkivad biojiiiitmed ja keemiliselt tootlemata puidujiiiitmed, mida vdib kiiidelda oma
kinnistu piires eeskirj as siitestatud korras.

S 18. Jiiiitmekiiitluskoha jiirelhoolduse n6uded
(1) Jiiiitmekiiitluskoha jiirelhooldus on suletud jiiiitmekiiitluskoha
vdimaliku negatiivse keskkonnam6ju, sealhulgas keskkonnahiiiringu t6rj e.

(2) Tegevuse ldpetanud jiiiitmekiiitluskoht ja selle vahetu timbrus tuleb

keskkonnaseire ning

korrastada, puhastada
seal leiduvatest jiiiitmetest ning taastada jii2itmekiiitluse eelne olukord.
(3) Jiirelhoolduse kulud kannab suletud jiiiitmekditluskoha endine kaitaja v6i selle
puudumisel jiiiitmekliitluskoha maaomanik.
(4) Jiiiitmekiiitluskoha jiirelhoolduse tulemusena peab olema viilistatud jii2itmekiiitluskohast
tulenev v6imalik negatiivne keskkonnamdju.

$ 19. Jiirelevalve ja vastutus
(1) J2irelevalve eeskirja nduete taitmise tile toimub keskkonnajzirelevalve seaduses siitestatud
koras.
(2) Ftirisilised ja juriidilised isikud on kohustatud enda tegevuse kohta andma teavet eeskirja
nduete taitmise kohta j aatmekiiitluse iile j iirelevalvet teostavatele ametnikele.
(3) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jiiiitmete kdrvaldamine ja nendest pdhjustatud
keskkonnareostuse likvideerimise toimub vastavalt "Jiiiitmeseadusele".
(4) Jiirelevalvet teostaval isikul on Sigus teha kiiesoleva eeskirja tiiitmise tagamiseks

ettekirjutusi. Ettekirjutuse taitmata jAtmise korral v6ib rakendada sunnivahendeid
asendustiiitmise j a sunniraha seaduses siitestatud korras.
(5) Eeskirjaga sZitestatud nduete rikkumisel kohaldatakse jiiiitmeseaduse, pakendiseaduse,

ravimiseaduse, kiirgusseaduse, viirirteomenetluse seadustiku ja karistusseadustiku siitteid.

S 20. Rakendussiitted
(1) 6ru vallavolikogu 2. novembri200T.amiiiirus nr 11 tunnistatakse kehtetuks.
(2) K2iesolevas eeskirjas siitestatud toidujliitmete eraldi kogumismahutisse kogumise n6ue

hakkab kehtima alates korraldatud jiiiitmeveo toidujiiiitmetele rakendumisest.
(3) Miiiirus j6

'vra'/

.C)

Kalmer Sarv

Volikogu esimees


