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M6isakiila Linnahoolduse teenuste hindade kehtestamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" S 30 l6ike 1 punktide 2, 3, l6ike 3 ja M6isakiila

Linnahoolduse p6himiiiiruse $ 7 l6ike 2 ning linnahoolduse juhataja ettepaneku alusel

M6isaki.ila Linnavalitsus k o r r a I d a b:

1. Kehtestada Mfiisakiila Linnahoolduse poolt osutatavate teenuste hinnad jiirgmiselt:

1) traktori vdi sdiduauto jiirelhaagise rentimine - 6 eurot tund (arvestatav miinimumaeg 1 tund);

2) traktori jiirelhaagise rentimine - 15 eurot oopiiev;
3) sdiduauto jilrelhaagise rentimine - 20 eurot otipiiev;
4) traktori MTZ82 kasutamine - 25 eurot tund;

5) traktori MTZ 82 rootorniidukiga kasutamine - 30 eurot tund;

6) traktori MTZ S2lumetOrjeks kasutamine -25 eurot tund;

7) traktori MTZ 82 kiiruga kasutamine - 25 eurot tund;

S) muru (k6rgus kuni 15 cm) niitmine murutraktoriga - 20 eurot tund;

9) muru trimmerdamine - 14 eurot tund;
10) puude ldikus mootorsaeg a - 17 eurot tund;

11) abit<idjdu kasutada andmine (iiks) - 7 eurot tund;

12) santehnilised too - 15 eurot tund;
13i fekaalivedu 6 m, fekaaltsisterniga (teenust osutatakse, kui viilisdhu temperatuur on mitte alla

+5oC ): i.iks kord - 20 eurot objekt, kaks korda - 35 eurot objekt, viiljaspool linna

haldusterritooriumi piire lisandub kilomeetri hind 1 euro/km;

14) kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine - 20 eurot tund;

15) fekaali jalvdi reovee vastuvotmine purgimissdlmes - 2 eurot m3;

16) paakauto kasutamine linna haldustenitooriumi piires - 18,40 eurot kord;

1 7j paakauto kasutamine kanalisatsiooniummistuste likvideerimisel - 32 eurot tund.

2. Tunnistada kehtetuks Moisaktila Linnavalitsuse 17. oktoobri 2012konaldus nr 182 ,,Mdisaki.ila

Linnahoolduse teenuste hindade kehtestamine" ja 29. juuni 2012korraldus nr 123 ,,Teenuste

hindade kehtestamine".

3. Konaldus jdustub 01. mlirtsil2015.

4. Korralduse peale vdib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus

siitestatud korras 30 ptieva jooksul arvates kiiesoleva korralduse teatavakstegemisest.
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