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JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA,
SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN
1§

LÄHTÖKOHTIA

Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta, joka on asettanut tämän perusmaksutaksan voimaan 1.1.2013 alkaen kaikissa alueensa kunnissa ja kaupungeissa. Tämän taksan
mukaiset maksut ovat jätelaissa määritellyn perusmaksun mukaisia maksuja, joilla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Maksujen suuruus määräytyy lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella.
Taksan liitteenä on maksutaulukko Kemiönsaaressa, Paimiossa, Salossa ja Sauvossa voimassa olevista euromääräisistä perusmaksuista taksanmukaisille maksuluokille. Jätelautakunta vahvistaa maksut arvonlisäverottomina.
Arvonlisävero lisätään maksuun laskutuksen yhteydessä.

2§

PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA MAKSULUOKAT

Perusmaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta.
Perusmaksu määrätään maksuun kiinteistön asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksu
määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä.
Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiön maksettavaksi asuinhuoneistojen
lukumäärän perusteella. Jos asunto-osakeyhtiössä kerätään jätehuoltomääräysten nojalla lasia, metallia ja kartonkia, sovelletaan asunto-osakeyhtiöön maksuluokkaa 2. Ellei edellä mainittuja jätejakeita kerätä asuntoosakeyhtiössä, sovelletaan asunto-osakeyhtiöön maksuluokkaa 1.
Jos asunto-osakeyhtiön osakkeet ovat rakennusluvanmukaisen käyttötarkoituksen mukaan tarkoitettu vapaa-ajan
asumiseen, määrätään asunto-osakeyhtiölle perusmaksut vapaa-ajan asuntojen maksuluokan mukaan.
Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistön omistustilanne tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus oli maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön
omistajalle.
Maksuluokat ovat seuraavat:
1.

Vakituinen asunto

2.

Asunto-osakeyhtiön huoneisto

3.

Vapaa-ajan asunto

4.

Asuntola-asunto, palvelutaloasunto

Maksu ei koske asumattomia asuinkiinteistöjä eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten
sairaaloita, vanhainkoteja tai varuskuntia.

3§

LASKUTUS

Perusmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Perusmaksu maksetaan Rouskis Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen.
Perusmaksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§:n
tarkoitetun korkokannan mukaan.
Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.
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4§
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MUISTUTUKSEN JÄTTÄMINEN PERUSMAKSUSTA

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun
saamisesta. Muistutus tehdään kirjallisena jätelautakunnalle. Maksua voidaan kohtuullistaa tai se voidaan poistaa
kirjallisen hakemuksen perusteella korkeintaan kolmen vuoden ajalle kerrallaan. Maksu voidaan poistaa pysyvästi vain, jos kiinteistön omistaja tai haltija esittää jätelautakunnalle kunnan rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, tai jos rakennuksen rakennusluvanmukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, ettei se enää ole asuin- tai vapaa-ajan asuinkäytössä.

5 § VOIMAANTULO
Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2013.

Liite:
JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2015
ALKAEN (Jätehuoltolautakunta 11.11.2014 § 39)
Perusmaksu

€/vuosi (alv 0 %)*

€/vuosi (alv 24 %)

vakituinen asunto

17,340 €

21,50 €

asunto-osakeyhtiön huoneisto

14,516 €

18,00 €

vapaa-ajan asunto

12,500 €

15,50 €

asuntola-asunto, palvelutaloasunto

12,500 €

15,50 €

*Maksuun lisätään laskutuksen yhteydessä voimassaoleva arvonlisävero.

