Maasi jäätmejaama tavajäätmete vastuvõtu hinnakiri
nimetus

hind €/tonn*

lisatingimused

Elektri- ja elektroonikaromud

tasuta

Komplektsed seadmed

Vanarehvid

tasuta

Eraisikutelt kuni 8 sõiduautorehvi kuus,
suuremad kogused, veokirehvid ja traktorirehvid,
ning ettevõtetelt ainult MTÜ Rehviringlus saatekirja
alusel

Segapakend

tasuta

Puhas

Paber ja kartong

tasuta

Puhas ja vettimata

Biolagunevad jäätmed

kokkuleppel

Etteteatamisel; hind sõltuvalt jäätmete iseloomust ja
kogusest

Lehtklaas

41,67

Plastid

41,67

Puhas ja ilma muudest materjalidest lisanditeta

Rõivad ja tekstiil

83,33

V.a. madratsid, tekid, padjad ja vaibad

Puit

127,50

Suurjäätmed

127,50

Ehitus- ja lammutussegapraht

127,50

Segaolmejäätmed

127,50

Kaalumisteenus autokaalul 4,17 € kord.
* Hindadele lisandub käibemaks.
Maasi jäätmejaama üleantud liigiti kogutud jäätmed ei või sisaldada teist liiki jäätmeid, vastasel
juhul võidakse rakendada segajäätmete vastuvõtuhinda.
Maasi jäätmejaama toodud sorteerimata jäätmed (ehitus- ja lammutussegapraht ning
segaolmejäätmed) ei tohi sisaldada ohtlikke jäätmeid, vastasel korral on jäätmejaamal õigus
jäätmete vastuvõtust keelduda.

Maasi jäätmejaama ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri

nimetus

hind*

Eraisikutelt registreeritud elukohaga
Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide või
Valjala vallas

Vanaõlid

0,17 €/kg

tasuta kuni 60 kg aastas

Õlifiltrid

0,33 €/kg

tasuta kuni 10 kg aastas

Ohtlike ainetega saastunud pakend,
absorbendid ja tekstiil

0,50 €/kg

tasuta kuni 60 kg aastas

Värvi-, laki-, liimijäätmed

0,67 €/kg

tasuta kuni 60 kg aastas

Ravimid, kasutamata süstlad ja
süstlanõelad

2,08 €/kg

tasuta kuni 10 kg aastas

Fotokemikaalid

3,33 €/kg

Lahustid

0,42 €/kg

Pesuained

2,50 €/kg

Happed

3,33 €/kg

Leelised

3,33 €/kg

Pestitsiidid

3,33 €/kg

Väetised

4,17 €/kg

tasuta kuni 20 kg aastas

Elavhõbe

33,33 €/kg

tasuta kuni 0,1 kg aastas

Patareid

2,00 €/kg

tasuta

Elektri- ja elektroonikaromud
(komplektsed seadmed)

kõik jäätmeliigid kokku
tasuta kuni 20 kg aastas

tasuta

Pliiakud

tasuta

Eterniit

127,50 €/tonn

Asbesti sisaldavad
isolatsioonimaterjalid

127,50 €/tonn

Eelpool nimetamata jäätmed

kokkuleppel

* Hindadele lisandub käibemaks
Ettevõtetelt võetakse suures koguses ohtlikke jäätmeid vastu ainult eelneva kokkuleppe korral.
Erinevat liiki ohtlikud jäätmed peavad üleandmisel olema eraldatud.
Maasi jäätmejaama toodud ohtlikud jäätmed peavad olema korralikult suletud ja
lekkekindlas pakendis, vastasel korral on jäätmejaamal õigus jäätmete vastuvõtust keelduda.
Maasi jäätmejaamas ei võeta vastu tundmatut päritolu ja omadustega ohtlikke jäätmeid.

