
 
 

PÄRNU LINNAVALITSUSE 
MAJANDUSOSAKONNALE 

 
ÜHISMAHUTI KASUTAMISE TAOTLUS 

 

Jäätmevaldaja andmed 
Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perekonnanimi: 

Kinnisasja nimi ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 
 

Jäätmevaldaja andmed 
Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perekonnanimi: 

Kinnisasja nimi ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 
 

Taotleja elukoht: 
 

Jäätmevaldaja andmed 
Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perekonnanimi: 

Kinnisasja nimi ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

Jäätmevaldaja andmed 
Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perekonnanimi: 

Kinnisasja nimi ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

Jäätmevaldaja andmed 
Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perekonnanimi: 

Kinnisasja nimi ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

Lisainfo
Sticky Note
Taotlusele tuleb märkida ühist mahutit kasutavate jäätmevaldajate andmed ning jäätmeveo eest vastutav isik. Taotlus tuleb allkirjastada kõigi osapoolte poolt. Täidetud blankett salvestage.Taotlus esitage Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu tel: 444 8300 faks: 444 8301 e-post: majandus[at]lv.parnu.ee Vastuvõtuajad: T: 13.00-17.00; N: 9.00-12.00 



Jäätmevaldaja andmed 
Taotleja (jäätmevaldaja) ees- ja perekonnanimi: 

Kinnisasja nimi ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse  

Esindaja (juriidilise isiku korral): 

Telefon: E-aadress: 

Taotleja elukoht: 

 

 

Ühismahuti kasutamise ajavahemik:  
Algus: Lõpp: 

Ühismahuti kasutamise põhjendus : 

  
  
  
  
 
 
Ühismahutit kasutavate inimeste arv _______________ . 
 
Ühismahuti suurus          ja tühjendussagedus _______________. 
 
Vastutav isik on _______________________________________.  
 
Ühismahuti paikneb __________________________ kinnisasjal. 
 
 
Allkirjad: _____________________________________________________________________    
     Ühismahuti osakaal % (nimi)   (allkiri)   (kuupäev) 
 
 
Allkirjad: _____________________________________________________________________ 
     Ühismahuti osakaal % (nimi)   (allkiri)   (kuupäev)  
 
 
Allkirjad: _____________________________________________________________________ 
     Ühismahuti osakaal % (nimi)   (allkiri)   (kuupäev)  
 
 
Allkirjad: _____________________________________________________________________ 
     Ühismahuti osakaal % (nimi)   (allkiri)   (kuupäev)  
 
 
Allkirjad: _____________________________________________________________________ 
     Ühismahuti osakaal % (nimi)   (allkiri)   (kuupäev)  
 
 
Allkirjad: _____________________________________________________________________ 
     Ühismahuti osakaal % (nimi)   (allkiri)   (kuupäev)  
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