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Harku valla jäätmehoolduseeskiri 
Lisa 1 

JÄÄTMEÕIEND 

“.…” ………………… 20..….a. 

Koostatakse ehitus-lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Harku Vallavolikogu 
26.05.2005 määrusega nr 13 kinnitatud Harku valla jäätmehoolduseeskirjale. 
Ehitise nimetus ja aadress  ___________________________________________________ 
Ehitise omanik ____________________________________________________________ 
Peatöövõtja  ______________________________________________________________ 
Ehitusjäätmete vedaja_______________________________________________________ 
Jäätmeluba nr               ______________________________________________________ 
Ehitusluba (nr,  kuup.) ______________________________________________________ 
Ehituse alustamine(kuup.)______________, lõpetamine(kuup.)    ____________________ 
Ehitusprojekti kooskõlastus (nr, kuup, jäätmealased tingimused): ____________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

JÄÄTMELIIK 
(Vastavalt 
jäätmete 
nimistule) 

JÄÄTMETE 
KOGUS 

LADESTAMINE TAASKASUTUS 

Projekti-
järgne 
(tonni) 

Tegelik 
(tonni) 

Kogus 
(tonni) 

Ladestuspaik Kogus 
(tonni) 

Tegevuse 
Lühikirjeldus 

KOKKU 
Jäätmeõiendi vormistamisel esitada Harku Vallavalitsusele dokumendid, mis tõendavad 
jäätmete nõuetekohast üleandmist ladestamiseks või taaskasutamiseks. 
Käesolev õiend kuulub kohustuslikult ehitisele kasutusloa saamiseks esitatavate dokumentide 
juurde (Harku valla jäätmehoolduseeskirja § 14 lg 9). 

Andmete esitaja (ehitise omanik) _____________________________________________ 
(amet, nimi, allkiri, pitsat) 

________________________________________________________________________ 

Harku Vallavalitsus _______________________________________________________ 
(amet, nimi, allkiri, pitsat) 
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