VÄÄTSA PRÜGILA AS
Hea Põltsamaa linna elanik
Meil on hea meel Teile teatada, et Väätsa Prügila AS koostöös Tootjavastutusorganisatsiooni
OÜ ja Põltsamaa Linnavalitsusega on loonud võimaluse Põltsamaal tasuta ja mugavalt ära
anda pakendijäätmeid.
Pakendikott – lihtne viis pakendijäätmete kogumiseks. Pakendikoti teenus on mõeldud
pakendijäätmete mugavaks kogumiseks eramajapidamistes, mis võimaldab kliendil kokku
hoida olmejäätmete kogumisele tehtavaid kulutusi. Pakendijäätmed moodustavad
hinnanguliselt 25-30% olmejäätmete kogumassist ja mahuliselt isegi kuni 60%. Sorteerides
pakendijäätmeid eraldi väheneb olmejäätmete maht ning läbi selle ka olmejäätmete konteineri
tühjendamisvajadus. Lisaks majanduslikule kasule on pakendite eraldi kogumine ka
keskkonnasõbralik: pakendikotiga kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja
nendest valmistatakse uusi tooteid.
Lisainfo
Pakendijäätmed tuleb tekkekohal koguda muudest olmejäätmetest eraldi ning jagada vastavalt
pakendi materjalile kollasesse või rohelisse pakendikotti.
• Kollasesse pakendikotti võib panna erinevaid pakendijäätmeid (väljaarvatud
klaastaarat): alumiiniumist ja plekist purke ja konservikarpe, plastmassist
pudeleid ja topse ning kartongist mahla- ning veinipakke (tetrapakke), kilekotte
jms.
• Rohelisse pakendikotti võib panna ainult klaastaarat (pudelid ja purgid).
• Selleks, et kogutavad pakendijäätmed sobiksid taaskasutamiseks, tuleb kliendil tagada
pakendijäätmete puhtus ja vajadusel ka nende pesemine.
• Täis ja suletud pakendikotid saate jätta olmejäätmete konteineri kõrvale ning
graafikujärgsel tühjenduspäeval (vastavalt sõlmitud lepingule) viib Väätsa Prügila
auto need ära. Täis pakendikottide asemele jätame Teile kokkulepitud kohta alati uued
tühjad kotid. Kui jätate kogumisautole kättesaadavale vaid ühte värvi pakendikoti siis
autojuht jätab Teile asemele ka ainult sama värvi pakendikoti.
• Kui pakendikoti äraviimise päevaks ei ole klient ühtegi pakendikotti mingil põhjusel
välja pannud ja tühjenduspäevale eelneval tööpäeval ei ole jäätmekäitlejale saadetud
ka teadet loobumise kohta ning kogumisauto on ikkagi kohale sõitnud, siis on Väätsa
Prügilal õigus nõuda kliendilt tühisõidu eest arve tasumist summas 3.77 eurot.
Kuidas saada teenuse kasutajaks?
Teenusega liitumiseks palume Teil võtta ühendust AS Väätsa Prügilaga, e-postiaadressil
info@prygila.ee või telefonil 38 40 111. Teenusega liitumiseks sõlmitakse leping. Pärast
lepingu laekumist, saadame Teile esimese rohelise ja kollase kilekoti, tühjendusgraafiku ja
koti täitmise juhendi. Rohkem informatsiooni infotelefonilt 38 40 111.
Keskkonnasõbralike tervitustega, Väätsa Prügila AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja
Põltsamaa Linnavalitsus

