Pakendikott– lihtne viis pakendijäätmete kogumiseks
Nüüdsest on Sindi linna elanikel võimalus tasuta ja mugavalt ära anda pakendijäätmeid tellides
Ragn-Sells AS-ilt pakendikoti teenus.
Pakendikoti teenus on mõeldud pakendijäätmete mugavaks kogumiseks eramajapidamistes, mis
võimaldab kliendil kokku hoida olmejäätmete kogumisele tehtavaid kulutusi. Pakendijäätmed
moodustavad hinnanguliselt 25-30% olmejäätmete kogumassist ja mahuliselt isegi kuni 60%.
Sorteerides pakendijäätmeid eraldi väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri
tühjendamisvajadus väheneb. Lisaks majanduslikule kasule on pakendite eraldi kogumine ka
keskkonnasõbralik: pakendikotiga kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest
valmistatakse uusi tooteid.
Selleks, et teenust kasutama hakata, tuleb sõlmida leping Ragn-Sells AS-iga. Pakendijäätmed tuleb
majapidamises muudest olmejäätmetest eraldi koguda ning jagada vastavalt pakendite materjalile
kollasesse või rohelisse pakendikotti. Uudse lahendusena kogutakse klaasijäätmed muudest
pakendijäätmetest eraldi. Kollasesse pakendikotti võib panna erinevaid pakendijäätmeid, va.
klaastaarat (alumiiniumist ja plekist purke ja konservikarpe, plastmassist pudeleid ja topse ning
kartongist mahla- ja veinipakke, nn. tetrapakke, kilekotte jms. Rohelisse pakendikotti võib panna
ainult klaastaarat (pudelid ja purgid). Selleks, et kogutavad pakendijäätmed sobiksid
taaskasutamiseks, tuleb kliendil tagada pakendijäätmete puhtus ning vajadusel pakendid enne kotti
asetamist ka loputada. Pakendikoti mugavamaks kasutamiseks on võimalik Ragn-Sellsilt osta või
rentida ka pakendikoti hoidjat, täpsemat informatsiooni kilekotihoidja kohta küsi Ragn-Sellsi
klienditeenindusest.
Pakendikoti teenindamine toimub järgmiselt: koti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga
28 päeva tagant. Kui pakendikoti äraviimise päevaks ei ole klient ühtegi kilekotti mingil põhjusel välja
pannud ja tühjenduspäevale eelneval tööpäeval ei ole
jäätmekäitlejale saadetud ka teadet loobumise kohta ning
kogumisauto on ikkagi kohale sõitnud, siis tuleb kliendil tasuda
tühisõidu eest arve 59.-. Infot tühjenduspäevade kohta ning teateid
teenusest loobumise kohta edastatakse vastavalt piirkonnas
kokkulepitud korrale. Täis kilekoti(d) jätab klient olmejäätmete
konteineri kõrvale ning graafikujärgsel tühjenduspäeval viib
pakendijäätmete kogumisauto selle ära. Täis kilekoti asemele jäetakse
alati uued tühjad kilekotid. Nagu eespool ka juba mainitud sai, siis
pakendikotiteenus on klientidele tasuta.
Kuidas saab teenuse kasutajaks? Kui Teil tekkis huvi pakutava
teenuse
suhtes
ning
sooviksite
hakata
majapidamises
pakendijäätmeid eraldi koguma ning pakendikoti teenuse abil neid taaskasutusse suunama, siis
palume Teil võtta ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega e-posti aadressil parnu@ragnsells.ee või
üle-eestilisel infotelefonil 15 155. Teenuse saate tellida ka Ragn-Sellsi koduleheküljelt
www.ragnsells.ee. Klienditeenindaja registreerib Teie soovi ja enne teenindamise algust saadetakse
Teile esimene roheline ja kollane kilekott, tühjendusgraafik ja koti täitmise juhend.

