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juuli 2009, a käskkirja nr l079
,rReoveekogumisalad reostuskoormusega įile 2000 ie"
ja käskkirja nr l080,,Reoveekogumisalad
Keskkonnaministri

2.

reostuskoormusega alla 2000 ie" muutmine

Veeseaduse $ 24' lõike2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. rnärtsi 2009 rnäärusega nr57
,,Reoveekogumisalade määramise kriteeriurnid" (edaspidi mcicirus), lähtudes põhjavee kaitstusest,
arvestades sotsiaal-rnajanduslikke kriteeriume ja keskkonnakaitse kaalutlusi ning tulenevalt:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
8)
9)
l0)

Elva Linnavalitsuse I1.08.201I kirjast nr l0-3.1/1555 ja25.10.201I kirjast nr 10-3.1/l572ning
Keskkonnaarneti ki{alikust ettepanekust (21.1 I .201 I kiri nr JT 7-2127784-4);

SaueLinnavalitsuse3l.l0.20ll

Saku Vallavaļitsuse 20.|2.20| l kirjast nr 9-21558l ning Keskkonnaameti ki{alikust ettepanekust
(05.01.2012 kiri nr HJR 7 -31 12138586-2);

Sindi Linnavalitsuse 10.04.2012 kirjast nr 9-2.11 372ia Keskkonnaameti kirjalikust ettepanekust
(10.05.2012 kiri nr PY 7-211219405);
Kehra Linnavalitsuse

14.

juuni 2013 kirjast nr 9-21890;

Vasalemtna Vallavalitsuse 31.05.20l3 kirjast nr 9-61897 -3 ja |7 .07 '20|2 kirjast nr 9-6189'/-lr;
Väätsa Vallavalitsuse 30.04.20|2kirjast nr 9-2.4l2I2;

Häädemeeste Vallavalitsuse 04.0l.20l3 kirjast

nr 9-l.4/5 ning Keskkonnaatneti kirjalikust

Häädemeeste Vallavalitsuse 04.0l.20l3 kirjast

nr

9-l .416 ning Keskkonnaameti ki{alikust

ĮIäädemeeste Vallavalitsuse 04.0l.20l3 kirjast

nr

9-l

ettepanekust (01.02.2013 kiri nr

PY 7-211313783-l);

ettepanekust (13.02.2013 kiri nr PY 7-211314349-l);
ettepanekust (20.02.2013 nr

ll)

kirjastnr8-l.l/5098 ja l1.0l.20l2kirjast nr9-31264;

PY

7

-21 13 I 4957 -

l);

'4l7 ning Keskkonnaameti kirjalikust

Mikitamäe Vallavalitsuse 05.l0.20l2 ki{ast nr 9.5-ll524-3 ning Keskkonnaameti ki{alikust
PVV 7 -21131247 l3-8;

ettepanekust (13 .02.2013 nr

l2) Vinni Vallavaļitsuse l0.05.2013 kirjast nr 9-2.31844;
l3) Luunja Vallavalitsuse 13.06.2013 kirjast nr 9-ll1145.

l. Muuta

a

l0]9

keskkonnarninistri 2. juuli 2009.
käskki{a nr
reostuskoonnusega üle 2000 ie" (edaspidi ktiskkiri nr l079) järgmiselt:

l.l.

,,Reoveekogurnisaļad

Määruse $ 4 alusel ning arvestades, et Elva reoveekogumisala piiridest on väļa jäänud paar
erarnajapidarnist, kus tekkiv reovesi on omavaļitsusel soov kokku koguda ja reoveepuhastisse

1Į]ļļįida, lĪuĮļįa kiiskkir'iaga nr'
kiiskkirja lisaĮe 1,

l079 kilrritaįud Įilva t'coveekogutlisaļa vastavaļį

käesoleva

l.2. Määfuse $ 2 lõikc 3 alrrsel ;ling arvestades, eį SaĮļe Įęovcekogurrrisala piiridest ou väIia _jäärrucl
reovcckogutrrisalaga vahe|ulį piir:revad ja loogilisclt Scoįud eļaļļtĮtte aļa<], tnis orr įiļleda
asusįusega ling kus tekkiv t'eovesi on oįSįal'bekas kokku koguda ja reovccpulrastisse julrticļa,
rtruuta käskkir-jaga ļ1l' ļ079 kiĮļļiįaįįļd Sauc reoveckogutrrisaļa vastavaļt käesoleva käskkiria
ļisale

1.

l.3. Mäārusc $ 2 lõike 3 alusel rritrg arvestades, cį Saku reoveekogunlisala lälre<luses asuvacļ
elalrrupiit'korrd.ja tootrrrispiirkond, kus kasutuscļ olevad lokaalse<l reovcc kogutrris- ja
käiįļussįiSįeemid võivad olrusįada kaiįSl'ļlaįa ja rrõr'galt kailsįud põhjaveįį, rrruuta käskkir-jaga
ļlĮ l079 kitļlļita įud Saku reoveekogutlisaļa vaslavalt kįięsoleva käskkir.ja lisalc 1 .
l.4. Määl'use $ 2 lõikc 2 alusel rring afvcstades, eį keļrtestatud Sindi t'eoveekogullisala piir-id on
ebatäpsed, .jättes osaļiseļt välia rcoveekogrrrnisalaga valretuĮt piirrrcvacl kinlristucl, kus tekkiv
tcovesi tltt kohalikul otnavalitttscl soov įilriskanalisatsiootti kaudu kokku kogu<la, rnuuta
käskkir'iaga rtr 1079 kįuitaįud SiIrtli reoveekogulrrisaļa vasįavaļt käesoleva käskkir-|a lisale l.

2

3

1.5. Määruse $
lõike alusel rring al'vestades, eį Kcļrļ'a reoveekogutrrisalal asuva suulę
l'cosįĮļSkoorįnusega pabctiĮööstrrse lcoveįt pUhasįaįaksc alates l(eļlra ļ'eovcepĮ]hasti valtnitnisest

eraldi asuļa leoveesį nirrg sclļcst titļgitĮ]lra įUleb pabeļiįöösįĮļse
I(elrra reoveekogunrisala reosįt t skoot tnusesl välja arvata, r'į']įlĮļįa käskkirļaga
Kelrra leoveekoglttnisaļa VaStavalį käesoleva käskkirja lisale l.

l.(l.

Lcosįuskoor-trrlls
kirrrritaturl

nt l079

lõike 3 aluscl trirrg aryestades, eį lįunuru reovcckogutnisalal asrrv Mullu vangla on
sulelud rrilrg r'€ostuskoorlĪļļlst scal enarn ei teki, arvįta käskkiįa nr 1079 purlktis l.l ļriļr'ļctatud
lIalju uraakonna reovcekogumisalade hulgast vālia lĮutnmu leovcekogumisala
Määr-Lrse $ 2

2, Muuta

a

keskkourrarrrinistt'i 2. juuli 2009.
käskkir'ia rrr 1080 ,,lĮcovcckoņurlisalad
rcosįuskool'lnį]sega alla 2000 ie" (edaspidt kāskkni nr Į 080) .|iirgrniscl t:

2.1. Määr'usc $ 2lõike 3 alrrsel rlirrg käskkir'1a punktis l.6 rrįrretatuc] põļliusįeļ ļisada käskkir'ja rrr 1080
pulktis 1 I-IaI'irr lnaakontla käsitlcvasse tabeļisse r.ida 55Ijärgmisclt;

Reoveel<ogurnisala nirni

2.2. Määįusc

$ 2 lõike 3 aluscl

rrir-rg al'Vcstadcs,

įįcosttrskoortnus. ic

et l{eopalu kūla karraļisatsioortilorustikucļ

or-r

alnoļ'tiseeruļrud, mistõttu võib reovesi saįįuda pirrnascssc ja oļrĮrstada nõļ'gaļt kailStud põhjaVeįt
tritlg pintrasevesi saįub tortrstike kauclu puhaslile, pärssides pulrastusprotsessi, lisarla käskkil.1a
rrr 1080 purrktis ļ Järva rrraakonda käsitlevasse įabelisse rida l6Ijärgnrisclt;

Reoveekogunrisala nirni
VääįSa

2.3. ArVeStades jįįĮgļĪrist;

2.3.l määruse $ 2 lõike 3 alusel nirrg alvcsįadcs, cį osas Iläädctneeste alevikust ei koguįa reovcįt
kokku įilriskanalisatsiooni kaudlr tril)g ļokaaļsetę lahetrcļusįc kasutatlritre võib oļrusta<la
piirkolļuaS lrõļ'gaļį kaitsįud põhjaveįt ja Iäļrc<įuscs asuvat Į,uiteirraa loo<iuskaitseala;

2.3.2 lnää'usc $ 2 lõike 3 ahrsel nirrg alvestades, et osas Kabļi kįiļas ci koguta t'eoveįį kokku
ūlriskanaļisaįsiooni kaudu nirrg lokaalsetc laļretrdustę kasutamirre võib oļrusįada piitkonnas
õIgalį kaitstud põhjavettia lähcduses asuvat Kabli looduskaitseala;
2.3.3 nläärrrse $ 2 lõike l aluscl rrirrg aļ'vesĮades, et 'Lreittlarri rcovcekogutrrisala piir'i<Jest orl jäänurl
välja küla põlrjaosa, kus toiruub rcovce kokkr:kogutnine arrtottiseerutrud ül-riskatralisaįsioorri
kaudu, nris võib olruSįada põhiavett lting lälredalasuvat otajõe lroiuala;

aserrdada käskkirja nr 1080 punktis 1 Pärrtu rnaakotrda käSitlevas įabcļis lead 14, l5

Jrk

ja

1(l järgnriselt:

lĮeoveekogutnisala rrūni

nĮ

l4
l5

Ilāāderneesįc

2.4. Māär'use

$ 2 lõikc 3 alusel lrirrg

arvesĮadcs,

cį Mikitaļlräc

t'eovcckogulrrisala katab osaļiseĮį

ļļõĮeda1Į asĮ]staįUd ala, kus r'eovcc kokkukogurrrinc polc otstar'bekas, eltį piį'i(ļest orl välja jžiärrtrd

ala, kus tcovee kokkukoņ.rnrinc oļeks tarviĮik, asendada käskkirja rrr 1080 punktis
lĪaako da käSitļevas tabelis lida 6 jār.grriisclt:

l

Põlva

lĮeovcekogurnisala nimi
Mikilanräc

2 lõike 3 alusel lirlg at'vcstades, eį vetikįļ rcove ekoņltrrisala lcoslĮļSkooļ-ļĪus oļ1
oluliscļt väļretretlurļ, kurra koļraļik põļļuį]rajandusetįevõte oį] tegcvĮļsc lõpetanud, ascndada

2,5. Määruse $

käskkilja

Jrk
ltl'

nr'

l080 punktis

1

Lāärle-Vir-u rrlaakorrda käsiįļcvas tabelis rida 33 jäl.grrriselt:

IįeoYeel(ogumisįlį triuri

$ 2 lõikc 2 aļįļseļ niļļg aļvcstädes, et Luuuja l'eovcckogĮlnļisaļa piil'idesį oļļ osaliselį väljä
jäänud ala, kus t'covee kokkukogurnitre oleks tarvilik, asclļdada käskkilja nr' 1080 purtktis l

2.6. Määrr.rse

'ļ'arįu tuaakottda käsitlevas tabclis rida

9

järgrrriseĮt:

Reoveekogumisala nimi

].

lįeostįlskoor'mįĮs, ie

Kįįesolevaį käskkū'ja saab vaidlrtstarļa kolļĪekūlĪnc (30) piieva jooksul selle Įcatavakstegenrisest,
esitades kaebuse lraļdlrskolrtule ļlalduskoļrtutnenetļusc sea<ļusįikus eįtertālrtud kotr.as.

{.

Keskkonrraageltuut'il avalikustada ļl-tuudeįud reoveękogutnisaladc infotrnatsioon ko<lrrleļreļ.
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l(ei1 PcļrįuS-IįoSilr'ļannįļs

Saata; veeosakond, väļisl'inanįscer'il-rise osakotrcl, Keskkolnaatlet, Kcskkorrr'railrspeklsioorr,
Kcskkonttaagetrtuut, Įilva Liunavalilsrts, Sarte Į-irrtravalitsr.rs, Saku Vaļlavalitsus,
Sirrdi Lilrnavaļitsus, I(ehra Liruravalitsus, Vasaletnma Vallavalitsus, Väįitsa VaļlavalitSUS,

ļļįiįiderrreesįe Vaļļavaļiįsus, Mikitaruįie Vallavalilsus,
Vaļ Iavalilsrrs

Viruri ValIavalitsus,

I-uunja
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