
 

AS Matsalu Veevärk 

Veski 6 

Märjamaa 78302 

Tel 48 92 556 

info@matsaluvv.ee 

 

TAOTLUS 
ÜHISVEEVÄRGI ja –KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS 

 

 

Liidetava kinnistu aadress ………………………………………………………………………….. 

Katastritunnus, kinnistunumber ………………………………………………………………. 

Kinnistu omanik/valdaja  

Ees- ja perekonnanimi …………………………………………………………………………. 

Isikukood/registrikood ………………………………………………….……………………… 

Aadress (postiindeksiga) …………………………………………………………………………. 

Kontakttelefon …………………………………………………………………………………. 

E-post …………………………………………………………………………………………… 

1. Andmed hoonestuse kohta(märkida ristiga  X):  
1.1. Kinnistu pindala ………………. m2; korterite arv ……; korruste arv …….;  

kelder   �  on,    �  ei ole 

1.2. Kinnistu maa sihtotstarve 

� elamumaa 

� ärimaa 

� tootmismaa 

� sotsiaalmaa 

� muu ………………………………………………………………… 

1.3. Objekt on:  

� uusehitis 

� rekonstrueeritav hoone 

� hoone, millel puudub veevarustus 

� hoone, millel puudub reovee ärajuhtimine 

1.4. Käesoleval ajal on objekti veevarustuse allikaks:  

� asula veevõrk 

� puurkaev 

� veeühendus on ehitatud teise hoone/kinnistu kaudu (märkida hoone aadress, mille kaudu vett 

saadakse) …………………….…………………………………………. 

� üldkasutatav veevõtukoht 

� muu (kirjeldus) ………………………………..……………….……….. 

1.5. Käesoleval ajal juhitakse reovesi: 

� asula kanalisatsioonivõrku 

� kogumiskaevu 

� ühendus reovee ärajuhtimiseks on ehitatud teise hoone/kinnistu kaudu (märkida hoone aadress, 

mille kaudu vett saadakse) …………………………………………… 

� muu (kirjeldus) ……………………….……………………………….  

1.6.  Kinnistu ühendamine 

ühisveevärgiga   �   ühiskanalisatsiooniga  �  

 



 

2. Andmed olemasoleva ja kavandatava veevajaduse kohta (halli osa täidavad ettevõtted).  
  Olemasolev Projekteeritav 

Olme-joogivesi m3/aastas   

Tehnol.vesi m3/aastas   

Tuletõrjevesi m3/aastas   

 
3. Andmed olemasoleva ja kavandatava kanalisatsiooni kohta(halli osa täidavad ettevõtted).  
  Olemasolev Projekteeritav 

Olmereovesi m3/aastas   

Tehnol.reovesi m3/aastas   

Drenaazivesi m3/aastas   

Sadevesi m2
 (kõvakattega pinnad)   

 

 

4. Tootmise või tööstusega tegelevad ettevõtete kohta esitada järmised reovee reostusnäitajad: 
  Olemasolev Projekteeritav 
BHT7 mg/l   
Nüld mg/l   
Püld mg/l   
Heljum mg/l   
 
5. Muu informatsioon ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kinnistu veevärgi/kanalisatsiooni planeeritav ühendamise aeg ühisveevärgi/-kanalisatsiooniga:  
Algus …………………… 

Lõpp ……………………. 

Tööde teostaja …………………………………………………………………………. 

 

7. Soovitav liitumispunkti asukoht 
� kuni 1 m kinnistu piirist 

� mujal ……………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

“……”……………  …………a 

      taotluse esitamise kuupäev 

 

…………………………… 

                 allkiri       

 

Märkus: halli osa täidavad ettevõtted 

 

Liitumistingimuste väljastamiseks vajalikud dokumendid: 
1. Käesolev taotlus. 

2. Kinnistu plaan (soovitavalt mõõtkavas 1:500), kus võimalusel näidata rajatavate torustike 

paiknemine kinnistul. 

3. Omandiõigust tõendavad dokumendid.  


