Lakossági tájékoztató
A víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási
kedvezményről- Miskolc
Miskolc Megyei Jogú Város a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 44/2008. (XII. 22.) számú rendelete a közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvízelvezetési szolgáltatásért fizetendő díjakról és a díjalkalmazási feltételekről (Egységes szerkezetbe a módosításáról szóló 48/2009.(XII.23.) számú önkormányzati
rendelet) alapján az alábbiakat rendelte el:

A
Május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra, a bekötési mérővel rendelkező lakossági
felhasználóhelyek esetében – a locsolási kedvezményt igénybe venni szándékozó felhasználók
részére – a csatornahasználati díj felszámításánál a bekötési mérőn mért vízfogyasztás 10 %-al
korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.
Az igény bejelentéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
1. hat hónapnál nem régebbi földhivatali tulajdoni lap és térkép másolat, vagy léptékhelyes
beépítési vázlat, és az aktuális kiszállás díj helyszíni ellenőrzése miatt, a feltételek igazolására,
2. utolsó víz- és csatornadíj számla,
3. a MIVÍZ Kft. által biztosított igénylőlap kitöltése.

B
Egész évre a mellékmérővel elkülönítetten mért, kizárólag locsolási célra felhasznált ivóvízmennyiség alapján a csatornahasználati díj felszámítása nélkül a mellékmérőn mért vízfogyasztást kell figyelembe venni a bekötési mérő elszámolásánál.
Az igény bejelentéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges, illetve eljárási díjak
merülnek fel:
1. mellékvízmérő szerelési terve,
2. utolsó víz- és csatornadíj számla,
3. a MIVÍZ Kft. által biztosított igénylőlap kitöltése,
4. az aktuális egyszeri kiszállási díj megfizetés, mely a helyszínen fizetendő.
A locsolási célú felhasználás miatti korrekció mindkét esetben az alábbi feltételek egyidejű
teljesülése esetén adható:
− a felhasználónak a MIVÍZ Kft. felé nincs 90 napot meghaladó tartozása,
− a vízfelhasználás az adott felhasználási helyen kizárólag háztartási célú,
− az ingatlan tulajdoni joga, ill. a felhasználó (fizető) adatai tisztázottak,
− a felhasználási hely bekötési vízmérője társaságunknál nyilvántartott, leolvashatósága, ellenőrizhetősége biztosított, a MIVÍZ Kft-vel kötött írásos közüzemi szolgáltatási szerződés meglétét a felhasználó igazolja (az igénylő a szolgáltatási szerződést mellékeli), vagy bérlő esetében tulajdonosi hozzájárulás szükséges,
− az ingatlan területének kevesebb, mint 50%-a beépített, és legalább 50%-a biológiailag aktív
zöldfelülettel rendelkezik (növényzettel borított).
A locsolási kedvezmény a május 1. után beérkezett igények esetén, az írásos bejelentést követő leolvasási naptól adható!
MIVÍZ Kft.

58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet. 57. § értelmében a MIVÍZ Kft. jogosult a házi ivóvízhálózat, illetve a locsolási
kedvezmény megadását követően a feltételek fennállásának ellenőrzésére.
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