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Korraldatud jäätmeveost elanike teavitamine
Austatud vallavanem
Õiguskantsleril paluti hinnata Saaremaa valla tegevuse vastavust seadusele ja hea halduse tavale
elanike jäätmeveost teavitamisel. Avalduses väideti ja seda kinnitas ka Saaremaa vald, et
jäätmeveo muudatustest vald elanikke kirjalikult ei teavitanud. Elanikega suhtles jäätmevedaja
ning jäätmevaldaja sai muudatustest jäätmeveos teada alles peale vedajalt tühisõidu arve saamist.
Jäätmeseaduse § 69 lg 11 järgi informeerib kohaliku omavalitsuse üksus kirjalikult jäätmevaldajat
päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga. Ka Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja §
28 lõikest 8 nähtub, et kirjalik teade tuleb saata vallavalitsusel. Seaduse norm on ühene –
jäätmevaldajale tuleb saata kirjalik teade selle kohta, mis ajast alates ta on korraldatud jäätmeveoga
liidetud ning teade tuleb saata kohaliku omavalitsuse üksusel. Saaremaa valla
jäätmehoolduseeskirja 28 lõikest 8 saab selgeks, et kirja peab saatma vallavalitsus. See lahendus
vastab ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 2. Seaduse seletuskirjas on
märgitud § 69 lg 11 lisamise vajaduse kohta järgmist: „Sagedased on juhtumid, kus kinnistuvaldaja
saab esimese info muudatustest jäätmekäitluse süsteemis just tühiveo arve kaudu, sest tal ei olnud
konteinerit ja KOV ei olnud varem teda korraldatud jäätmeveost teavitanud.“ Just nii juhtus ka
praegu õiguskantslerile avalduse esitanud isikuga, kuna vald ei täitnud talle seadusega pandud ja
alates 2010 aastast kehtivat kohustust.
Vallale võib olla mugavam ja odavam delegeerida jäätmevaldajate teavitamine edasi
jäätmevedajale. Seadusega otsesõnu kohalikule omavalitsusele pandud ülesanne tuleb siiski täita
kohalikul omavalitsusel. Kui jäätmeveos toimuvad muudatused ning elanik võib saada veel nii
eelmise vedaja kirju kui juba ka uue teenusepakkuja kirju, võib tekkida paras segadus selle osas,
et kellega inimene siis suhtlema peaks. Just seetõttu on oluline, et kohalik omavalitsus annaks
jäätmevaldajale konkreetselt teda puudutavat teavet uutest jäätmeveoga liitmise tingimustest.
Edaspidi tuleb elanike teavitamisel lähtuda seadusest.
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