TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZMŰVES SZENNYVÍZHÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ BEKÖTÉSRŐL Tisztelt
Fogyasztónk!
Fogyaszt nk!
A GW-Borsodvíz Kft. ezúton nyújt tájékoztatást a közműves szennyvíz csatornahálózatra történő bekötés
feltételeiről.
Műszaki előír
sok:
el r ások:
Ingatlanhatáron belül, az ingatlan határvonalától max. 1 m távolságra elhelyezett NA 150 mm PVC
tisztítóidomra történő csatlakozás NA 110 mm KA PVC csővel. A csatlakozáshoz szükséges közdarabot
önnek kell biztosítania (esetenként a tisztítóidom a telekhatáron kívül kerül elhelyezésre.)
Amennyiben tisztítóidom nem került beépítésre azt pótolni kell, melynek mérete 200 mm (vagy 300 mm)
legyen, alkalmazható PANNONPIPE, POLYDUCT vagy más kereskedelemben kapható gyártmány.
Amennyiben a gerincvezetéktől az ingatlanhoz a bekötővezeték sem épült ki a bekötési munka elvégzését
Társaságunknál vagy közműépítési jogosítvánnyal rendelkező vállalkozónál rendelheti meg.
A korábbi szennyvíztározókat le kell választani az új rendszerről
A tisztítóidom és az ingatlanon belüli szennyvízhálózat csatlakozási pontjának, valamint a korábbi
szennyvíztározó leválasztási pontjának munkagödrét, illetve a bekötővezeték munkaárkát „nyitva kell
hagyni0 a műszaki átvétel időpontjáig.
Az ingatlanon állattartásból keletkező szennyvizeket nem lehet rávezetni a rendszerre"
Csapadékvizeket vagy belvíz szivattyúzásából származó vízeket nem lehet rávlzetnl a rendszerre.
Nyomott rendszerű (házi szennyvízátemelős) szennyvízelvezetés esetén:
Házi szennyvíz átemelők beüzemelését, valamint azok üzemzavar elhárítását a GW-Borsodvíz Kft.
térítésmentesen végzi.
A házi szennyvízátemelők nem rendeltetésszerű használatának minősülnek: kő és törmelék
átemelőbe jutása; veszélyes anyagok bebocsátása; belső elektromos hálózat meghibásodásának
következménye; csapadék vagy talajvíz bebocsátása miatti túlterhelés; átemelő szerkezetének
rongálása; átemelő elektromos rendszerébe történő szakszerűtlen beavatkozás; szándékos
rongálás
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Polgármesteri Hivatalban vagy a GW-Borsodvíz Kft. illetékes üzemvezetőségén (az Ön esetében ennek
címét és telefonszámát a hátoldalon aláhúzással jelöltük meg) átvehető BEKÖTÉSI IGÉNYLŐLAP
SZENNYVÍZHÁLÓZATRA kitöltése, majd a Polgármesteri Hivatalban történő -jogosultságra vonatkozóigazoltatása
A Bekötési Igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal küldi meg a GW-Borsodvíz Kft. -nek
A GW-Borsodvíz Kft. arra illetékes munkatársa a fentebb leírt Bekötési Igénylőlapon megjelölt értesítési
telefonszámon, vagy címen tájékoztatja a Fogyasztót a Műszaki átvétel időpontjáról
Egyeztetett időpontban munkatársunk felkeresi a fogyasztási helyet a Műszaki átvétel lebonyolítása és a
Szolgáltatási Szerződés megkötése céljából
Munkatársunk ekkor Felmérési naplót tölt ki, melyben rögzítik az ingatlan fogyasztását mérő vízmérő állását
is.
Munkatársunk készpénzfizetési számlát állít ki a fogyasztó felé 3.250.-Ft regisztrációs díjról, melyet a
Fogyasztónak a helyszínen kell megfizetnie készpénzben.

További részletes műszaki információt és tájékoztatást az illetékes üzemvezetőségen kérhet.
Tisztelettel:
Tisztel ettel:
Borsodvíz
Borsodv z Zrt.

14/a. sz. melléklet

További részletes műszaki információt és tájékoztatást az alábbi üzemvezetőségen kérhet:
Az üzemigazgatóságaink, ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei

Borsodvíz Zrt. Központi Ügyfélszolgálat
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf: 26.
Telefon: 46/343-011
Fax: 46/342-423

Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.
Telefon: 47/352-322
Fax: 47/352-616

Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazgatóság Szerencsi Kirendeltsége
3900 Szerencs, Kisvásártér 14.
Telefon: 47/361-664
Fax: 47/361-664

Borsodvíz Zrt. Encsi Üzemigazgatóság
3860 Encs, Hunyadi u. 7.
Telefon: 46/385-903
Fax: 46/587-435

Borsodvíz Zrt. Nyékládházai Üzemigazgatóság
3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 3.
Telefon: 46/343-809
Fax: 46/591-335

Borsodvíz Zrt. Ózdi Üzemigazgatóság
3600 Ózd, 48-as út 4.
Telefon: 48 / 471-509
Fax: 48 / 472-356

