Perustuu Jämsän kaupunginvaltuuston päätökseen 29.1.2001 § 12, kunnan järjestämä jätehuolto.
Maksut määräytyvät jätelain 78 ja 79 § nojalla.
29.1.2001 JÄLKEEN HYVÄKSYTTYJEN HIMOKSEN ALUEEN ASEMAKAAVA-ALUEIDEN JÄTEMAKSUT
29.1.2001 jälkeen hyväksytyillä Himoksen alueen asemakaava-alueilla on kunnan järjestämä jätehuolto, joka
perustuu syväkeräysjärjestelmään ja aluekeräyspisteverkostoon.
Huoneistokohtainen jätemaksu sisältää oikeuden käyttää aluekeräyspisteitä päivittäisjätteiden osalta.
Maksuihin sisältyy hyötykäyttömaksu ja perusmaksu. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

1) Vuokrakäytössä tai usean perheen yhteiskäytössä tai yrityskäytössä olevat vapaa-ajan
asunnot ja viikkohuoneistot
Huoneistokohtainen perusmaksu 8,32 €/kk
Huoneistopinta-alan mukainen (lämmitettävät neliöt) käsittelymaksu 0,07 €/m2/kk

2) Vakituisesti asutut kiinteistöt
Vuosimaksu 164,60 €/v

3) Yhden perheen käytössä (ei vuokrausta) oleva vapaa-ajan asunto
Vuosimaksu 60 € /v.

4) Astiamaksu
29.1.2001 jälkeen hyväksytyillä Himoksen alueen asemakaava-alueiden asumiskäytössä olevilta
huoneistoilta peritään kertaluontoinen astiamaksu 80,00 €.
Yli 5 huoneiston kiinteistöjen tulee rakentaa tontilleen syväkeräyspiste (tai yhteinen naapurikiinteistön
kanssa) (astiat poltettavalle jätteelle, keräyskartongille, pienmetallille, keräyslasille ja keräyspaperille
sekä pinta-astian biojätteelle). Astioissa tulee olla yhden nostopisteen tyhjennysvarustus. Pisteen
rakentaneilta kiinteistöiltä ei astiamaksua peritä.

5) Perusmaksu
Kaikilta käyttämättömiltä mutta kuitenkin asumiskelpoisilta kiinteistöiltä peritään huoneistokohtainen
perusmaksu 15,00 €/v.

6) Elinkeinotoiminnan liittymisestä kunnan järjestämään jätteiden keräykseen ja kuljetukseen
sovitaan tapauskohtaisesti.

7) Liikelaitoksella on oikeus periä 100 €:n suuruista lisäjätemaksua lisättynä siivouksesta
aiheutuvilla kuluilla sellaiselta taholta tai henkilöltä, jonka on todisteellisesti voitu osoittaa
käyttäneen jätepisteitä oikeudettomasti tai väärin tuomalla niihin sinne kuulumatonta jätettä kuten
rakennus- ja purkujätteitä, suurikokoisia romuja, vaarallisia jätteitä, käymäläjätettä tai muuta
lisäkustannuksia aiheuttavaa jätettä.
Maksut laskutetaan pääsääntöisesti kiinteistön omistajalta tai sopimuksen mukaan huoneiston
haltijalta kerran vuodessa. Huoneistoa kohti lähetetään vain yksi lasku.
Maksut peritään kaikilta alueen kiinteistöiltä niiden omista jätehuoltojärjestelyistä huolimatta.
Jätemaksujen määräämisessä, maksamisessa ja maksun maksamatta jättämisen seurauksissa
noudatetaan jätelain 9 luvun määräyksiä. Tämän taksan mukaiset maksut saadaan jätelain 145 §:n
mukaisesti periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä
ulosottotoimin annetussa laissa (705/2007) säädetään.
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2018 alkaen Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen
johtokunnan 22.11.2017 tekemällä päätöksellä 47 §.

