Tisztelt Gádorosi Lakos!
Gádoros Nagyközség Önkormányzata a jelentős uniós támogatás
felhasználásával bonyolított környezetvédelmi pályázata véget ért.
Augusztus 13-án befejeződött a szennyvíz beruházás építési és
próbaüzemi szakasza. A lakosoknak nem kell többé szippantó-kocsit hívni,
megszűnnek a magas talajvízszint miatti dugulások, udvaraik, kertjeik
mentesülnek a környezetterhelő anyagoktól.
A gádorosi szennyvíztisztító rendszer műszaki átadásának

augusztus 13-ai lezárultával elkezdődik az a 3 hónapos
türelmi idő,

amíg nem kell talajterhelési díjat fizetnie, ennek értelmében ez év november

14-től, akinek a háza előtt közművezeték halad el, de nincs rákötve a
rendszerre, igen magas talajterhelési díjat köteles fizetni. (A
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény értelmében azon fogyasztónak
kell talajterhelési díjat fizetnie, akinek műszakilag rendelkezésre áll közcsatorna (utcában
elmenő gerincvezeték), és nem köt rá.) A díj alapja az elfogyasztott vízmennyiség,

az önkormányzat ún. környezetvédelmi alapjába kerül, és adók módjára
behajtható.

A szakemberek szerint egy átlagos négytagú család havi 7 köbméter vizet
fogyaszt (évi 84 m3), ami éves szinten 150 ezer forintos talajterhelési
díjat jelent. Ennek mintegy harmadából ráköthet a hálózatra.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől az ún.
területi szorzóval Gádoros közigazgatási területén 1800 Ft/ m3
talajterhelési díjat kell majd az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely
így jelentősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíj mértékét!

A lakók egy része még nem csatlakozott a rendszerhez, az
önkormányzat ezt a szándékot kívánja segíteni.
Az ide vonatkozó törvények következtében: Ön akkor jár a
legjobban, ha a következő 2 hónapon belül RÁKÖT a
szennyvízcsatorna hálózatra.
Az üzemeltető Alföldvíz Zrt. és a Gádorosi Önkormányzat
kedvezményes rákötési kampányt hirdet.
Aki a következő 2 hónapban (augusztus 14-tőloktóber 13-ig) ráköt a hálózatra, a bekötéstől
számítva 2 hónapig mentesül a csatornadíj
megfizetése alól.
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•

A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít
el, vagy – ajánlottan – egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet
el.
A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az
általunk közölt műszaki előírásokat.
Az elkészült házi szennyvízhálózatot a vaksapka eltávolítása után össze
lehet kötni a tisztítóidommal, így rákötni a közcsatornára a lenti ábra
szerint.
Az így elkészített csatorna már használható, de azt ne takarja el!

A lefektetetett házi vezetéket - eltakarás előtt - kérjük,
haladéktalanul jelentse be az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek az alábbi
telefonszámon:
06-68/411-199
A bejelentést követő pénteki napon, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata
megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások
szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően a házicsatorna eltakarásra kerülhet. (Kérjük, ezen a napon helyszíni
jelenlétével biztosítsa az átvételt.)
A házi-csatorna előírások
szerinti
megépítése
szakmunka!
A
későbbi
kellemetlenségek,
viták
elkerülése
érdekében
kifejezetten
ajánljuk
az
alábbi, erre szakosodott általunk
minősített
vállalkozók igénybevételét:
Karizs István
06-30-5855-892
Prozlik Imre
06-30-2976-987
A csatornarákötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére a Vízművek DélBékési Területi Mérnökség központjában a 06-68/411-199-es telefonszámon.
Partnerként számítunk Önre!
Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96.
www.alfoldviz.hu

