Jäätmeveoteenuse osutamise lepingu Lisa 4
Jäätmevaldaja ja Jäätmevedaja õigused ja kohustused (tüüptingimused)
Jäätmevedaja kohustused ja õigused
1. Jäätmevedaja kohustub:

1.1. Paigutama Jäätmevaldaja soovil üüritavad või väljaostetud jäätmemahutid jäätmete kogumiseks kokkulepitud aadressil ja
koguses hiljemalt 3 kuu jooksul, hooldama ja remontima üüritud jäätmemahuteid;
1.2. Ära vedama lepingutingimuste kohaselt jäätmemahutisse kogutud jäätmed vastavalt kehtivale jäätmeveo graafikule. Samuti
vedama ära vedamiseks sobilikud (st prügikottidesse või muudesse sarnastesse mahutitesse paigutatud) mahutivälised
jäätmed, mis on paigutatud jäätmemahuti vahetusse lähedusse, vastavalt Lepingu punktile 7.1.18. Mahutiväliste jäätmete
osas võetakse tasu vastavalt Jäätmevedaja hinnakirjale (Lisa 3);
1.3. Osutama klientidele graafikuvälist jäätmete äravedu;
1.4. Vedama mahutivälised jäätmed ära tasuta, kui Jäätmevedaja on nende tekkes süüdi, jättes Jäätmevaldaja teenindamata
graafikujärgselt ning teostamata kordusteenindust mõistliku aja jooksul;.
1.5. Koristama jäätmemahutite tühjendamise käigus maha kukkunud jäätmed;
1.6. Paigutama Jäätmevaldaja jäätmemahutid peale tühjendamist tagasi algsesse jäätmemahutite paiknemise kohta;
1.7. Fikseerima kõik punktis 2.5. kirjeldatud tühisõidutasu küsimise aluseks olevad asjaolud digifotona või videona, samuti
ületäitunud konteiner ja sobimatud jäätmed konteineris, kusjuures digifotol või videol peab olema tuvastatav selle tegemise
kellaaeg ja asukoht;
1.8. Hiljemalt 1ööpäeva jooksul informeerima Jäätmevaldajat jäätmemahuti tühjendamata jätmise asjaoludest Jäätmevaldaja
süül, esitades nõudmisel vastava tõendusmaterjali;
1.9. Hiljemalt 1 ööpäeva jooksul informeerima Jäätmevaldajat jäätmemahuti tühjendamata jätmise asjaoludest Jäätmevedaja
süül ning mahuti tegelikust tühjendamise ajast, mis peab toimuma esimesel võimalusel;
1.10.Muutma ajutiselt veopäevi, kui talle laekub informatsioon, mille alusel ei saa mingit konkreetset piirkonda veopiirkonnas
graafikujärgselt teenindada, informeerides graafiku muudatusest asjassepuutuvaid jäätmevaldajaid;
1.11.Tagama, et jäätmevaldajatega vahetult kokku puutuv personal omab Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni;
1.12.Vältima korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning liigiti eraldi kogutud jäätmeliikide segunemist vedamisel
segaolmejäätmetega. Jäätmevedaja ei tohi vedada sama jäätmeveokiga korraga eri liiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
ja liigiti kogutavaid jäätmeid, välja arvatud juhtudel, kui tehniliselt on võimalik sama jäätmeveokiga korraga vedada eri liiki
jäätmeid üksteisest eraldatuna;
1.13.Jäätmemahutite tühjendamise võimatuse korral Jäätmevedajast mitteolenevatel põhjustel ja kui tegemist ei ole
Jäätmevaldaja tahtlikust tegevusest või tegematajätmistest põhjustatud juhtumiga, teostama tühjendamise mõistliku aja
jooksul, püüdes vältida jäätmemahutite ületäitumist. Mahuti ületäitumisel ei ole antud juhtumil õigust võtta mahutiväliste
jäätmete eest täiendavat tasu;
1.14.Teenuse osutamise käigus avastatud rikutud või amortiseerunud jäätmemahutist Jäätmevaldajat koheselt informeerima.
Rikutud jäätmemahuti seisukord tuleb tõestuseks digifotoga fikseerida;
1.15.Jäätmevaldajale tasuta välja vahetama või kompenseerima rikutud või lõhutud Jäätmevaldaja kasutuses või omanduses
oleva jäätmemahuti maksumuse, kui jäätmemahuti kahjustamises oli süüdi Jäätmevedaja;
1.16.Vedama koos Jäätmevaldaja graafikujärgse teenindamisega ära mahutivälised pakendatud jäätmed eelnevalt teada antud
veopäeval;
2. Jäätmevedajal on õigus:

2.1. Muuta korraldatud jäätmeveo teenusetasu, kui see on eelnevalt omavalitsuse poolt heaks kiidetud ja kinnitatud..
Objektiivsetel asjaoludel muuta jäätmemahutite kasutusjuhendit ja väljaveo graafikut, teatades sellest Jäätmevaldajale 10
päeva ette . Neid muudatusi ei loeta lepingu muutmiseks. Juhul, kui väljaveo päev langeb riigipühale, võib Jäätmevedaja
osutada veoteenust vahetult enne või pärast riigipühi. Täpsemat infot saab Jäätmevedaja kodulehelt või telefoni teel
klienditeenindusest.
2.2. Peatada Teenuse osutamine Jäätmevaldajale juhul, kui Jäätmevedaja poolt Jäätmevaldajale osutatud Teenuste eest
esitatud arved on vähemalt 3 (kolme) kuu eest tasumata ning Jäätmevedaja poolt on seejärel Jäätmevaldajale esitatud
vähemalt 1 (üks) kordusteade ja hoiatus vedamise peatamise kohta ja kohalikku omavalitsust on Teenuse osutamise
peatamisest eelnevalt teavitatud. Jäätmevedaja peab taastama Teenuse osutamise Jäätmevaldajale pärast võla tasumist;
2.3. Peatada Lepingu täitmine Jäätmevedajast mitteolenevatel põhjustel või vääramatu jõu juhtumitel (loodusõnnetus, tulekahju,
streigid, äärmuslikud ilmastikuolud, jm);
2.4. Nõuda jäätmevaldajalt 0,5-kordset tühisõidutasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust ja kirjaliku jäätmeveo lepingu
puudumisel 0,5 kordset 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasu, kui tühisõidu tinginud asjaolud on
fikseeritud punktis 1.7 sätestatud kujul ja kui jäätmevaldajat on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 24 tunni
jooksul alates takistuse ilmnemisest selle asjaoludest teavitatud (kui graafikujärgne jäätmevedu toimub reedel, laupäeval või
pühapäeval, on Jäätmevedaja kohustatud Jäätmevaldajat teavitama asjaoludest, mis põhjustasid jäätmemahuti
tühjendamata jätmise, algava nädala esimese tööpäeva jooksul):
2.4.1. veopäeval, millest Jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmemahutit määratud kohal;

2.4.2. jäätmevedaja juurdepääs jäätmemahutile on takistatud;
2.4.3. jäätmemahuti on veopäeval tühi;.
2.5. Õigus rakendada 1,5 kordset teenustasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust, kui Jäätmevaldaja on lisaks
jäätmemahutile selle peale või kõrvale paigutanud mahutiväliseid jäätmeid ja Jäätmevaldaja ei ole kirjalikult Jäätmevedajat
sellest teavitanud. Ületäitunuks loetakse kogumisvahendit , kui selle kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda.1,5 kordset
teenustasu rakendatakse ka juhul, kui jäätmekotti on pandud lubatust rohkem jäätmeid;
2.6. Õigus laadida jäätmeveokisse vahetult kogumisvahendi kõrval asuvad pakendatud jäätmed ja rakendada hinnakirja kohast
lisatasu või keelduda mahutiväliste jäätmete äraveost, kui nende hinnanguline kogus ületab poolt jäätmemahuti mahtu ja kui
see on tõendatav või kui mahutivälised jäätmed on pakendamata või kui jäätmevaldaja kasutab jäätmekotti ja mahutiväliste
jäätmete äraveoks ei ole esitatud eraldi tellimust;
2.7. Kui Jäätmevaldaja ei tasu arveid õigeaegselt, on Jäätmevedajal õigus võlgnevus sisse nõuda tsiviilkorras.
3.Jäätmevaldaja kohustused ja õigused
3.1. Jäätmevaldaja kohustub:
3.1. Paigutama jäätmemahuti selle tühjendamise päeval hiljemalt kell 6.00 jäätmeveokiga läbitava sõidutee äärde, nähtavale
kohale. Tagama tühjendamise päeval kogu lubatud teenindusaja jooksul, s.o. kuni kella 22.00-ni jäätmeveoki takistamatu
juurdepääsu jäätmemahuti vahetusse lähedusse. Koduloomad peavad olema hoitud nii, et neil ei oleks võimalust rünnata
Jäätmevedaja töötajaid. Jäätmemahutile peab olema tagatud ohutu juurdepääs.
3.2. Kuni 1100-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel väikekonteiner tuleb paigutada teeninduspäevaks tasasele ja kõvale
maapinnale või neid jäätmemahuteid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale alusele nähtavasse kohta, mis
ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast kaugemal kui 20 meetrit. Töötsoon jäätmemahuti ees peab olema
puhastatud lumest ja jääst selliselt, et oleks võimalik laadimistööde teostamine. Jäätmemahutid peavad olema tähistatud
aadressiga ja neid peab olema võimalik tühjendada jäätmeveoki tõstemehhanismiga. Jäätmemahutit, mis ei ole käsitsi
teisaldatav, tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt,
kiviparkett, kruus jms) alusele selliselt, et seda saab tühjendada vahetult jäätmeveoki paiknemiskohast.
3.3. Juurdepääsutee jäätmemahutini peab olema piisava kandevõimega ja tasane, talvisel ajal lumest puhastatud ja vaba
muudest transporti takistavatest esemetest.
3.4. Jäätmemahuti, värava või jäätmemaja ukse lukustamise korral peab Jäätmevaldaja kindlustama nende avamise
tühjenduspäeval kogu lubatud teenindamise ajal, kui seda ei ole Lepingu lisades teisiti kokku lepitud.
3.5. Täitma Jäätmevedaja poolt kinnitatud Lisas 2 jäätmemahuti kasutusjuhendis sätestatud tingimusi. Jäätmevaldaja vastutab
jäätmemahuti mittenõuetekohase kasutamisega ja tema süülise käitumisega põhjustatud tagajärgede eest.
3.6. Jälgima, et jäätmemahutisse ei pandaks ohtlikke, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ja muid kaalu, mõõtmete või
kuju tõttu sobimatuid jäätmeid ning jäätmemahuti tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või
esemeid (toksilised, tule- ja plahvatusohtlikud ained, suurjäätmed, rasked metallesemed, jahutamata (üle 40 O C)
ja pakendamata tuhk ja šlakk, kivid, ehituspraht, aia- ja haljastusjäätmed, vedelad jäätmed, jms).
3.7. Hüvitama Jäätmevedajalt üüritud jäätmemahuti kaotsimineku või kasutamiskõlbmatuks muutumisel jäätmemahuti
maksumuse vastavalt kehtivale hinnakirjale järgmiselt: Kui mahuti on Jäätmevaldaja kasutuses olnud kuni 2 aastat, siis
Jäätmevaldaja kohustub tasuma 100 % mahuti hinnast, kui 2-5 aastat, siis 50% ja kui üle 5 aasta, siis 25% hinnast. Mahuti
üürimise korral jääb selle omand Jäätmevedajale, kuid juhusliku hävimise riisiko läheb Jäätmevaldajale üle selle objektile
paigaldamise hetkest. Jäätmevaldajal ei ole õigust kahjustatud mahutit endale jätta ka juhul, kui on tasutud hüvitis mahuti
kahjustamise eest.
3.8. Mitte kasutama Jäätmevedajalt üüritud jäätmemahuteid muuks otstarbeks ega paigaldama neid mujale ega andma neid üle
kolmandatele isikutele ilma Jäätmevedajaga kooskõlastamata.
3.9. Jäätmevaldaja vastutab tema kasutusse antud jäätmemahuti säilimise, korrashoiu ja puhtuse eest ning tagab, et kaanega
varustatud jäätmemahuti kaas oleks suletud asendis.
3.10. Jäätmevaldaja kohustub hoolitsema omal initsiatiivil, omal kulul ja õigeaegselt jäätmemahuti, sealhulgas vahetusmahuti
paigaldamiseks ja teenindamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu ja pikendamise eest.
3.11. Jäätmevaldaja ei või kasutada Jäätmevedaja omandis olevat jäätmemahutit vastuolus selle otstarbega ega muuta selle
asukohta ilma Jäätmevedaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
3.12. Mitte sõlmima käesoleva Lepingu järgi Jäätmevedajalt üüritud jäätmemahutite tühjendamiseks lepinguid teiste ettevõtetega.
3.13. Lepingu lõppemisel on Jäätmevaldajal kohustus üüritud jäätmemahutid Jäätmevedaja tagastada kui ei lepita kokku teisiti.
3.14. Kinnistu omaniku vahetusel on Jäätmevaldaja kohustatud koheselt teavitama Jäätmevedajat ja kohalikku omavalitsust
vastavast muudatusest ja lõpetama sõlmitud Lepingu.
4. Jäätmevaldajal on õigus:
4.1. Nõuda Jäätmevedaja süül kuhjunud jäätmete äravedu Jäätmevedaja kulul.
4.2. Esitada pretensioone konkreetse jäätmemahuti väljaveo osas
veopäeva.

ühe tööpäeva jooksul pärast veograafikus fikseeritud

4.3. Esitada pretensioone konkreetse Jäätmevedaja poolt esitatud arve osas kümne tööpäeva jooksul alates arve kätte
saamisest.

4.4. Esitada graafikuväliseid tellimusi teenuse osutamiseks telefoni teel või e-kirjaga. Jäätmevaldaja teatab oma nime, soovitava
teenuse osutamise täpse aadressi, kogumisvahendi suuruse ja jäätmeliigi.
4.5. Tellida jäätmemahuti väliste pakendatud jäätmete veoteenust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.6. Jäätmevaldajal on õigus saada teavet võimalike häirete kohta teenuste osutamisel. Teavet saab Jäätmevedaja infotelefonilt
ja kodulehelt www.prugimees.ee
4.7. Jäätmevaldajal on õigus keelduda talle osutatud mittekvaliteetse Teenuse eest maksmisest Jäätmevedajale. Vaidluse
tekkimisel jääb määravaks kohaliku omavalitsuse seisukoht.
5.

Arveldused

5.1. Jäätmete veoteenust, jäätmemahutite üürimist, jäätmeveoga seonduvaid lisateenuseid teostatakse vastavalt kehtivale
hinnakirjale ja lisateenuste hinnakirjale, mis on lisatud käesolevale Lepingule ning on kättesaadav Jäätmevedaja kodulehel.
5.2. Jäätmevaldaja tasub Jäätmevedajale igakuiselt Jäätmevedaja arve alusel teenuse osutamise kuule järgneva kuu 15.
kuupäevaks, Kvartaalse arve korral tasub Jäätmevaldaja Jäätmevedajale arve alusel kvartalile järgneva kuu 15.
kuupäevaks. Jäätmevedaja esitab arved elektronpostiga Jäätmevaldaja poolt lepingu punktis „Poolte rekvisiidid“
Jäätmevaldaja poolt antud e-posti aadressile, muul juhul posti teel.
5.3. Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on Jäätmevedajal õigus nõuda Jäätmevaldajalt viivist vastavalt
võlaõigusseaduse § 113 lg 1-le tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest. Lisaks viivise tasumisele on
Jäätmevaldajal kohustus hüvitada Jäätmevedajale võla sissenõudmisel tekkinud kulud (s.h. õigusabi-, kohtueelse nõude
esitamise ning kohtumenetluse kulud).
5.4. Kui Jäätmevaldaja ei ole saanud arvet kokkulepitud viisil hiljemalt arveldusperioodile järgneva kalendrikuu 10.
kuupäevaks, kohustub ta sellest teatama Jäätmevedajale hiljemalt järgneva 5 (viie) kalendripäeva jooksul. Kui
Jäätmevaldaja ei ole selle tähtaja jooksul Jäätmevedajat teavitanud, loetakse, et Jäätmevaldaja on arve õigeaegselt kätte
saanud.
5.5. Arvete kohta laekuvaid pretensioone menetleb Jäätmevedaja üldjuhul 5 päeva jooksul teate kätte saamisest.
5.6. Jäätmevaldaja tasub arvel näidatud summa arvel näidatud maksetähtpäevaks ja märkides maksekorraldusele arvel
oleva viitenumbri.
5.7. Jäätmevaldaja on kohustatud tasuma jäätmemahuti üüritasu ka teenuse osutamise peatamise perioodil. Veoteenuse
osutamine jätkub peale arvete tasumist.
5.8. Lepingu lõppemisel tasub Jäätmevaldaja Jäätmevedajale kõik lõpetamise ajaks tasumata arved, samuti lepingu
Lõpetamisega seonduvad kulud, lõpptühjenduse.
5.9. Jäätmevaldaja hüvitab Jäätmevedajale oma lepinguliste kohustuste mittetäitmisega või mittetäieliku täitmisega põhjustatud
kahju (jäätmemahuti äravedu ja korrastamine, võla sissenõudmiskulud, jms) vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
6.

Lõppsätted

6.1. Lepingu ja selle täitmisega seotud teated esitatakse Lepingus fikseeritud kontaktaadressil või elektronposti aadressil või
Jäätmevaldaja esitatava arve lisainformatsiooni osas või muul Poolte vahel kokku lepitud viisil. Lepingutingimused, hinnakiri
ja muu vajalik informatsioon, kaasa arvatud Jäätmevedaja kehtivad kontaktandmed, on Jäätmevaldajale kättesaadavad
Jäätmevedaja klienditeeninduspunktides ja avaldatud Jäätmevedaja kodulehel www.prugimees.ee .
6.2. Lepingu täitmise eesmärgil on Jäätmevedajal õigus salvestada ja säilitada Jäätmevaldaja kõnesid Jäätmevedaja
klienditeeninduspunkti telefonile.
6.3. Jäätmevaldajal on õigus muuta korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenuste hinnakirja juhul kui see eelnevalt kohaliku
omavalitsusega kooskõlastatud.
6.4. Jäätmevaldaja annab Jäätmevedajale nõusoleku Jäätmevedaja valduses olevaid Jäätmevaldaja isikuandmeid, sealhulgas
Jäätmevaldaja isikukoodi, töödelda, edastada ja avaldada inkassofirmadele ning seoses arvete valmistamise ja
edastamisega trüki- ja postitusfirmadele ja pangaasutustele, samuti seaduslike nõuete raames kohalikele omavalitsustele.
6.5. Käesolev Leping jõustub mõlema lepingu Poole allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni Jäätmevedaja volituste lõppemiseni
korraldatud jäätmeveo piirkonnas. Leping lõpetatakse koheselt, kui kohalik omavalistus on Jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveost vabastanud.
6.6. Pooled on kohustatud koheselt teineteisele teatama oma rekvisiitide muutumisest.
6.7. Lahkarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse esmalt kohalik
omavalitsus, ja juhul, kui Pooli tulemus ei rahulda võib huvitatud pool pöörduda kohtusse.
6.8. Kõik käesoleva Lepingu lisad ja muudatused on lepingu lahutamatuteks osadeks ja kehtivad vaid kirjalikult vormistatuna
(sh elektrooniliselt), välja arvatud, kui Lepingus on ette nähtud Jäätmevedajal õigus teatud tingimusi ühepoolselt, sellest
Jäätmevaldajat eelnevalt teavitades, muuta või Lisa 1 punkt 1.1 nimetatud lepingu tingimuste muutmine Jäätmevaldaja
soovil telefoni teel, esitades Jäätmevedajale eelnevalt kirjalikult kokkulepitud salasõna mis kajastatud Lisa 1 punkt 1.1 või
isikukoodi alusel.

