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Kyläsaaren jätevesiosuuskunta
Jälkiliittyjän Liittymis- ja käyttösopimus
kiinteistön liittymisestä viemäriverkostoon
7.9.2014_v4

1. Liittyjä
Nimi (vastuuhenkilö) _____________________________________________________________
Puhelin / sähköposti ________________ / ___________________________________________
Laskutusosoite

_____________________________________________________________

2. Kiinteistö
Tilan nimi

____________________________

Kiinteistön osoite

_____________________________________________________________

Rnro: __________________________

Rakennustyyppi: Asuntoja ___ kpl. Ja/tai (muu toiminta) _______________________, ______ m²
Kiinteistön omistaja(t) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Sopimus koskee jätevettä
Liittymän liittymiskohta, pumppaamon ja sen sähköliitoksen sijoitus ja ratkaisu sekä
padotuskorkeudet ja vastaavat rakentamistiedot on esitetty tämän sopimuksen liitteissä.
Liittyjä sitoutuu tekemään jäteveden puhdistamisesta sopimuksen Porin Veden kanssa ennen
liittymän käyttöönottoa.
4. Liittymismaksut
Jätevesiosuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukainen liittymän
perushinta = L, joka on veroton ja osuuskunnan kokouksen vuosittain vahvistama.
Vuodelle 2014 vahvistettu liittymissopimuksen liittymän Perushinta L on 2 919 €.

Sopimuksen tekohetken mukainen kiinteistön hinnoittelukerroin on ____.
Liittyjän maksettavaksi tuleva liittymismaksu on liittymän perushinta L kerrottuna
hinnoitteluperiaatteiden liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella ja siihen
lisätään kunakin vuonna hallituksen vahvistamat jälkiliittyjän maksettavaksi määritellyt
lisämaksut ja rakentamisen yksikköhintaiset ja toteutuneet hinnat.
5. Laskut
Rakennusvaiheen aikana liittymismaksut laskutetaan useana eränä hallituksen määrääminä
aikoina ja eräsuuruuksina. Myöhempien liittymisten laskutuksista päättää hallitus erikseen.
Laskut on maksettava niissä mainittuun eräpäivään mennessä jätevesiosuuskunnan
pankkitilille. Eräpäivään mennessä maksamattomat laskut ovat suoraan ulosottokelpoisia.
6. Muut maksut
Liittyjä maksaa jätevesiosuuskunnan toimittamista palveluista kulloinkin voimassa
olevan taksan mukaiset maksut ja lisäksi kiinteistölle kohdistuvat jätevesiosuuskunnan
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määräämät Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaiset muut mahdolliset maksut ja
velvoitteet.
7. Tämän sopimuksen liittyjä on osuuskunnan sääntöjen mukainen
Jälkiliittyjä, joka on hyväksytty osuuskunnan osakkaaksi ___ . ____. 2014.
8. Muut sovitut ehdot ja asiat
Liittyjä hyväksyy allekirjoituksellaan allaluetellut säännöt, ohjeet, hinnastot, taksat, sopimusehdot
ja toimintaohjeet sekä sitoutuu näitä täysin noudattamaan ja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi.
Näiden asiakirjojen pätemisjärjestys on:
1. Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Säännöt
2. Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Hinnoittelu-ja toimintaperiaatteet
3. Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Hinnasto ja taksat
4. Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Jälkiliittyjän Liittymis- ja käyttösopimusehdot
5. Osuuskunnan Jälkiliittyjähinnasto
6. Porin Veden ehdot ja taksat
7. Vesihuollon yleiset toimitusehdot
Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja jätevesiosuuskunnan
hallitus on sen vahvistanut.
9. Sopimuksen allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
Paikka ja aika _____________________

____.___ 2014.

Liittyjien allekirjoitukset __________________________________________________________
ja nimenselvennykset

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Jätevesiosuuskunnan edustaja:
______________________________________________________
Sopimus on vahvistettu ja kirjattu Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa
Paikka ja aika _____________________

____/____ 2014.

Hallituksen edustajat ___________________________

________________________________

nimen selvennykset ____________________________

_______________________________

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Kotipaikka on Pori
Osoite: Sälttingintie 49, 28760 Pori
Y-tunnus: 2234702-1.
Pankki: Länsi-Suomen Osuuspankki

Tili: 570081-2207969

