A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat
használatba vétel főbb szempontjai
1. KÉSZREJELENTÉS, RÁKÖTÉS
A közüzemi szennyvízcsatornára csak a települési közüzemi hálózat üzembehelyezését követően után
szabad megkezdeni a rácsatlakozást.
Az igénylő a házi szennyvízhálózat elkészülte után telefonon, (Tel:06 95 320442) E-mail-ben
(sarvarviz@sarvarviz.hu) vagy levélben (Sárvár, Nádasdy u. 136.) értesíti az üzemeltető Sárvár-Víz
Kft-t és kéri a házi szennyvízhálózat felülvizsgálatát, és a csatlakozási hozzájárulás megadását.
(házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és
azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító - az ingatlanon lévő építmény (épület) tartozékát képező - szennyvízvezeték
hálózat, annak kiegészítő elemeivel együtt)
Az üzemeltető a házi szennyvízhálózatot nem veszi át kezelésbe, annak üzemeltetése az igénylő feladata.
2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS
A rákötés tényét a szolgáltató Sárvár- Víz Kft-nek be kell jelenteni, a csatlakozási pontot még eltakarás
előtt be kell mutatni. A telekhatáron belüli ellenőrző idomra történő rákötést vízzáróan, szabványos
idomok beépítésével szabad elvégezni
A szolgáltató képviselője meggyőződik a házi szennyvízelvezető rendszer szabályosságáról, műszaki
megfelelőségéről és a rákötés jogi feltételeinek teljesüléséről.
3. HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA
Amennyiben a csatlakozási pontot az előírások szerint alakították ki, a Sárvár- Víz kft. hozzájárulást ad
ki a csatornabekötés használatba vételéhez. A hozzájárulás kiadásának feltétele a SZOLGÁLTATÓI
SZERZŐDÉS megkötése valamint a szakfelügyeleti és helyszínelési díj befizetése. A Sárvár- Víz Kft.
új épület esetén külön hozzájárulást ad ki az épület (létesítmény) használatba vételi engedélyének kiadásához. Az épület (létesítmény) használatba vételi engedélyét az önkormányzat adja ki.
4. SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötését a rácsatlakozás bejelentésével egyidejűleg az Ügyfélszolgálati Irodán kell kezdeményeznie az ingatlantulajdonosnak vagy megbízottjának. A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötése feltétele a HASZNÁLATBA VÉTELI HOZZÁJÁRULÁS kiadásának. A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megkötésének feltétele az utólagos csatlakozási díj vagy a fejlesztési hozzájárulás megfizetése, vagy a mentesség igazolása.
A települési szennyvízelvezető rendszer üzembe helyezését követő fél éven belüli rákötés esetén a
szolgáltató a csatlakozási szakfelügyeleti és helyszínelési díj megfizetésétől eltekint!

5. SZENNYVÍZCSATORNA HASZNÁLATA
Elválasztó rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés)
összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad. Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad. A házi szennyvízvezeték kiépítése
vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata, igény esetén a Sárvár-Víz Kft-nél megrendelhető. A
házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közüzemi szennyvízcsatornára történő rákötés
csak az üzemeltető Sárvár-Víz Kft. jelenlétében történhet. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell
lennie. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű
elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges iránytörés esetén 2 x 45 °-os
iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni. Az építésügyi előírásokat, melyek az épület
állékonyságát, a szomszédos telekhatártól való távolságot határozzák meg, be kell tartani. Szennyvízve-
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zeték és egyéb közművek egymástól mért vízszintes védőtávolságait be kell tartani, melyek a következők:
- ivóvízvezetéktől legalább
- elektromos kábeltől legalább
- telefonkábeltől legalább
- gázvezetéktől legalább

1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m

A közüzemi szennyvízcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni,
amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású.
A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi
szennyvízhálózatot állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.
A szennyvízcsatornába csak kommunális eredetű szennyvíz köthető be. Állati trágyát, nagy mennyiségű zsírt, olajat, mosószert, oldószereket, festékeket, mérgeket, nagyobb darabos szennyeződéseket a
csatornába juttatni tilos!
A szennyvízelvezetési díj alapja az ingatlanon elfogyasztott vízmennyiség. A szennyvízcsatornába nem
kerülő víz elszámolására külön vízmérőt kell beépíteni. ( pl. öntözés, locsolás, állatok itatása, termékbe
beépülő víz esetén)
6. TALAJTERHELÉSI DÍJ
Felhívjuk a figyelmet, a környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajba juttatott, e törvényben meghatározott környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési
díjat köteles fizetni. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Szükség esetén további szóbeli tájékoztatással a Sárvár-Víz Kft ügyintézői a fogyasztók rendelkezésére
állnak az alábbi elérhetőségeken:
•
•

Tel:
E-mail:

06 95 320442
sarvarviz@sarvarviz.hu

Tisztelettel:
az Önök szolgáltatója

Sárvár-Víz Kft.
Sárvár, 2011. szeptember

