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Sokba kerülhet, ha valaki megteheti és mégsem kötteti rá ingatlanát az újonnan
kiépült szennyvízhálózatra. Erre figyelmeztet a szennyvízberuházás projektvezetője.
Dr. Podlovics Roland elmondta, az ilyen ingatlanoknál 30 nap után már nem
kedvezményes a tengelyen szállítás díja, 3 hónap elteltével pedig havonta jelentős
talajterhelési díjat is kiszabnak a tulajdonosra. Az önkormányzat különböző
kedvezményekkel segíti az élőre kötést a városlakóknak.
A szennyvízhálózat bővítése 8100 ingatlant érint Nyíregyházán. Az újonnan kiépített
rendszerre már 6300 ingatlant azonnal rá is lehet kötni. A tulajdonosok több mint
egyharmada élt is ezzel a lehetőséggel. Számukra nemcsak komfortosabbá vált a
háztartásban keletkező szennyvíz kezelése, a környezetükért, az ivóvízbázis tisztaságáért
is sokat tettek. Erről számolt be a szennyvízberuházás projektvezetője. Dr. Podlovics
Roland ugyanakkor azt is elmondta, a pénztárcáját is kíméli az, aki késlekedés nélkül
kötteti ingatlanát a rendszerre. Azokban az utcákban, ahol szórólapokkal jelzik, hogy
mikor lehet az ingatlanokat rákötni a hálózatra, már csak 30 napig él a kedvezményes
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tengelyes szállítás. Három hónap elteltével pedig további költségekkel számolhat a
tulajdonos.
– Ha ráköthet egy adott hálózat a szennyvízhálózatra és nem teszi meg, akkor a 90-edik
napot követően minden egyes köbméter után talajterhelési díjat köteles fizetni – mondta
a projektvezető. – Ez arra is vonatkozik, amit elszállít. Ez olyan értelemben egy olyan
szankció, ami elől nem lehet kibújni, és nagyon fontos, hogy a talajterhelési díjat nem
rögtön havonta kapjuk meg, hanem minden évben az első negyedévben fogják
összesíteni és akkor küldik ki.
Egy átlagos családi ház esetén az így felhalmozott plusz költségek elérhetik a havi 10
ezer forintot is, amit ráadásul a jövő év elején összesítve számláznak ki a tulajdonosnak.
Az élőre kötés ellenben 20-40 ezer forintos költséget jelent, mivel a Nyírségvíz
kedvezményes csőárakat számol fel a tulajdonosoknak. Annak érdekében, hogy minél
többen kössenek rá a rendszerre még ingatlanonként 2 tonna komposztot is adnak
ajándékba, ami jól jöhet majd a tavaszi kerti munkák idején.
Z. Pintye Zsolt

« vissza

IMPRESSZUM

ÍRJON NEKÜNK

© 2014. VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

http://www.nyiregyhaza.hu/sokat-sporolhat-aki-nem-keslekedik-a-rakotessel

Minden jog fenntartva!

2/2

