LISA 1

LEPING
ühise jäätmekäitluskonteineri kasutamiseks
Käesolev Leping on allakirjutanute poolt sõlmitud Tori valla jäätmehoolduseeskirja paragrahvi
13 lõike 3 alusel.
1. Lepingu ese
1.1 Leping sõlmitakse korteri-, elamu- või hooneühistusse mittekuuluvate elanike vahel ühise
jäätmekonteineri kasutamise eesmärgil.
1.2 Lepingus kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1 jäätmevaldaja – korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete tekitaja või muu isik
või asutus, kes on sõlminud jäätmeveoettevõtjaga lepingu segaolmejäätmete vedamiseks ja
haldab ühiskasutatavat jäätmekonteinerit;
1.2.2 jäätmeandja – korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete tekitaja või muu isik
või asutus, kes paigutab käesoleva kokkuleppe alusel oma segaolmejäätmed ühiskasutatavasse
jäätmekonteinerisse;
1.2.3 jäätmekäitlusleping – jäätmevedaja kui töövõtja ja jäätmevaldaja kui tellija vahel sõlmitav
kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud segaolmejäätmete vedamiseks;
1.2.4 teenustasu – jäätmevaldaja poolt jäätmevedajale segaolmejäätmete vedamise eest makstav
ühekordne konteineri tühjendustasu.
1.3 Ühise jäätmekonteineri asukohaks on
...........................................................................................................................................................
(küla ja kinnistu nimi, tänava nimi, maja nr)
2. Jäätmevaldaja õigused ja kohustused
2.1 Jäätmevaldajal on õigus:
2.1.1 määrata jäätmeandjale perioodiliselt ühisesse jäätmekonteinerisse paigutatavate jäätmete
maksimaalne kogus;
2.1.2 vastavalt jäätmeandja jäätmekogusele määrata tema osamaksu suurus jäätmevedajale
makstavas teenustasus.
2.2 Jäätmevaldajal on kohustus:
2.2.1 sõlmida jäätmekäitlusleping korraldatud jäätmeveo konkursi võitnud jäätmeveofirmaga ja
hallata ühiselt kasutatavat jäätmekonteinerit;
2.2.2 kinni pidada jäätmehoolduseeskirjast, korraldatud jäätmeveo rakendamise korrast ja täita
sellega seonduvaid kohustusi;
2.2.3 teavitada jäätmeandjaid jäätmete kogumist puudutavatest muudatustest (teenustasu hinna
muutumine, konteineri ümberpaigutamine jne);
2.2.4 teavitada vallavalitsust käesoleva lepingu muudatustest, sealhulgas mõne osapoole
käesoleva lepingu täitmisest loobumisest.
3. Jäätmeandja õigused ja kohustused
3.1Jäätmeandjal on õigus paigutada ettenähtud koguses ja perioodil oma segaolmejäätmed
ühiskonteinerisse.
3.2 Jäätmeandjal on kohustus:
3.2.1 kinni pidada jäätmehoolduseeskirjast, korraldatud jäätmeveo rakendamise korrast ja täita
sellega seonduvaid kohustusi;
3.2.2 teavitada jäätmevaldajat kõikidest ühiskonteineri kasutamisest tulenevatest probleemidest;
3.2.3 maksta jäätmevaldajale teenustasu kokkuleppes märgitud kuupäevaks ja summas.
4. Tasumine
4.1 Jäätmevaldaja määrab jäätmeandjatele teenustasud ja prügikogused alljärgnevalt:

Jäätmeandja nimi

Prügikogus liitrites

1
2
3
4
4.2 Jäätmeandja on kohustatud maksma jäätmevaldajale teenustasu järgmise kuu .......-ndaks
kuupäevaks sularahas või ülekandega pangakontole nr ..................................................
......................................... pangas.
5. Kokkuleppe jõustumine, muutmine ja tähtaeg
5.1 Leping jõustub allakirjutamisest kõigi osapoolte poolt.
5.2 Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ning kirjutatakse alla kõigi
osapoolte poolt.
5.3 Käesolev Leping on sõlmitud tähtajatult / kehtivusega kuni ........................................... .
5.4 Igal osapoolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, kusjuures jäätmeandja peab teatama
sellest kirjalikult jäätmevaldajale vähemalt üks kuu ette. Jäätmevaldaja peab enda kokkuleppest
loobumisest teatama kirjalikult teistele osapooltele ja vallavalitsusele vähemalt üks kuu ette.
6. Lõppsätted
6.1 Kõik käesolevast lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Pärnu Halduskohtus.
6.2 Leping on sõlmitud ...... eksemplaris, millest igale osapoolele jääb üks eksemplar ja üks
antakse Tori Vallavalitsusele.
Leping on sõlmitud ....................................... alevikus/külas „......” ......................... 2013.a.
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