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18.02.2014 nr 96

juuli 2009. a käskkirja nr 1079
reostuskoormusega
üle 2000 ie"
,rReoveekogumisalad
ja käskkirja nr 1080 ,,Reoveekogumisalad
reostuskoormusega alla 2000 ie" muutmine
Keskkonnaministri

Veeseaduse $

2.

24l lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009'

a
määrusega nr 57 ,,Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid" (edaspidi mcitirus)' lähtudes

põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikke kriteeriume ja keskkonnakaitse
kaalutlusi ning tulenevalt:
l) Rannu Vallavalitsuse 28.06.2013 kirjast nr 8-51442,
2) Aseri Vallavalitsuse 16.09.2013 kirjast nr 4-71258-1,
3) Kohtla Vallavalitsuse 26. I 1.2013 kirjast nr 9-2.41897 ,
4) Vihula Vallavalitsuse 10.07.2013 kirjast nr 9-2.21752,24.07.2013 kirjast nr 9-2.21752-3,
29.08.2013 kirjast nr 9-2.21'752-5 ning 03.12.2013 kirjast rtr 9-2.21979-5:

l.

Muuta keskkonnaministri

l.l.

Määruse $ 2 lõike 3 alusel ning arvestades, et Aseri aleviku elanike ary on vähenenud,
mistõttu on reoveekogumisala reostuskoormus väiksem kui 2000 ie, atvata käskkirja
nr 1079 punktis 1.3 nimetatud lda-Viru maakonna reoveekogumisalade hulgast välja
Aseri reoveekogumisala.

2.

Määruse (i 2 lõike 3 alusel ning atvestades, et Kohtla-Järve reoveekogumisala piiride
ebatäpsusest tingifuna hõlmab reoveekogumisala ka väikseicļ osi ümberkaudsetest
asulatest ning et hõlmatud piirkondades asustus puudub ning reostuskoormust ei teki,
korrigeerida Kohtla-Järve reoveekogumisala piire ning arvata reoveekogumisalast väĮa
Peeri, Mõisamaa ja Roodu külad (kaart lisatud).

3.

Muuta keskkonnaministri

a

2. juuli 2009.
käskkirja rlr |079 ,,Reoveekogumisalad
reostuskoormusega üle 2000 ie" (edaspicli kįįskkirį nr Į079)järgmiselt:

a

2. juuli 2009.
käskkirja nr l080 ,,Reoveekogumisalad
reostuskoormusega alla 2000 ie" (edaspidi käskkiri nr Į080)järgmiselt:

2 lõike3

alusel ning arvestades, et Kureküla asulas tekib orgaanilist
reostuskoormust 15 ie hektari kohta, et ligi 30%-| võrdlemisi tihedalt asustatud asula
elanikest puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks ning et piirkonnas on
põhjavesi nõrgalt kaitstud, lisada käskkirja nr l080 punkti l Tartu maakonda käsitlevasse
tabelisse rida l9l järgmiselt (kaart lisatud):

3.l. Määruse

$

J.r.

r

Rcovcckogurnisala

I

limi

I

ļ9'

5y:Ķiļļ:

l

l,1 Įoodud põlrjustel lisada käskkir1a
lda-Vilu tnaakoncļa käsitļcvasse tabeįisse ricla 3ļ jär'grrriselt (kaaft

3.2. Määr'use $ 2 lõike 3 aluscl rring käskkirja ptrnktis

nr'1080 punkti
lisaįud):

lr.ul
nr
ļ

l

l

\

Reoveckogumisala uimi

Reostuskoonnus, ie

I

ļa,.,.;

3.3. Määruse $ 2 lõike 3 alusel rring arvestades, et Võsupere rcoveekogutnisaĮa ci hõļma asula

tööstuspiirkonda ega lälrecĮalasrrvat Palmsc tilrcasustusala nir-rg aladcĮ rekib piisavalt

rcostįĮSkoofmust, et see įihiskanalisatsiooni kaudu kokku kogr.rda, asenclada käskkirja
nr l080 punktis 1 Lääne-Viru tnaakonda käsitĮevas įabelis rida 25 jį'įIgmisolt (kaaft
lisatud):

Jrk

Reoveekogįįmisrįla nimi

Reostuskoormus, ic

Võsuper'c-Palmse

531

Määrusc $ 2 įõike 3 alusel nirrg arvestades, et Kolrtla-Nõmrne reovcekogumisala piir'icle
ebatäpsusest tirrgitrrrra hõlmab r'eovcekogutrrisala ka väikcst osa lįoodu krilast ning et
lrõįrnaįud piirkonnas asustus puudub .|a rcostuskootrnust ci teki, korr'igeeri<la KolrtlaNõmme r'eovcekogumisala piire nlng at'vata reoveekogumisaĮasį väĮja Roodrr ktila (kaart
lisatud).

Käesolevaį käskkirja saab vaidltlstada koļtrrckünrtle (30) päeva jooltsul sclle

teatavakstcgemiSesį, esitadcs kaebuse lraltļuskolrtule halduskoįrtumenetįusc

seadustikus

ettcnähtud korfaS.

KeskkonnaagentuuriĮ avalikustada tnuudeįud t'coveekogurnisaladc itrfotnratsįoon
į<orluļeheļ.
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Keit Petrįus_Rosit-nirtrtrus

Saaįįį: veeoSakolrd, välisfinantseelitnise osakond, Keskkonnaarnet, Keskkonnainspcktsi<lorr,
l(eskkotrnaagcntuut'. Ratltru VaļlavaĮiįsus, Aser'i Vallavaļiįsus, ļ(ohtla Vallavalitsus,
Vihula Vallavaļitsus
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