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Kylässaaren jäteevesio
osuusk
kunnaan
Liiittym
mismak
ksun 2. maaksuerrän laasku
Kylääsaaren jätev
vesiosuuskunnnan 1. rakennnusvaihe ettenee hyvää vauhtia ja asennettuja
kiintteistöpumppaaamoja on joo käynnissä yli 30 kpl. Viemäröintip
V
projekti toteuutetaan kolm
mena
osaprojektina alk
kaen vuonnaa 2009 ja vallmistuu viim
meistään vuonnna 2012. Raakennussuunnnitelma käsiittää tällä hetkellä 130 ennsiliittymää ja 3 jälkiliitttymää. Paineeviemärirunk
kolinjaa tuleee n. 19 km jaa tonttilinjojaa n. 5 km.
okous asetti liittymän
l
Liiittymismaksu
un Perushinnnan enimmääisrajaksi 8 0000 €
Osuuuskunnan ko
(ALV
V veroton). Liittymisma
L
aksun perushhinta on samaansuuruinenn riippumattaa liittymän
sijain
nnista tai linj
njan rakennusvaiheesta. JJälkiliittyjän
n Liittymismaksun ensim
mmäiseen maaksuerään
n lisätään haallituksen vu
uosittain vahvvistama Jälkkiliittyjälisä, joka vuonnaa 2009 on joko
400 €,
€ 800 € tai 1 200 € riipp
puen jälkiliitttyjäsopimuk
ksen teon ajaankohdan aik
kaisesta
kyseeisen linjan rakennusvaihheesta.
omen ympärristökeskukssen avustusOletttaen Porin kaupungin haallituksen ja Lounais-Suo
päätö
östen toteutuuvan täysimäääräisinä, arvvioidaan liitttymän verotttoman Perusshinnan laskevan
n. 6 000
0 € tasollee. Eli yhden asunnon om
makotikiinteistön liittymiismaksu avu
ustusten ja
veronnpalautustenn saannin jällkeen tasattuuna olisi tällää tasolla.
Tällää hetkellä huuolta aiheuttaaa Valtion veronsaajien oikeudenvallvontayksiköön veroasiamieh
hen tekemä valitus
v
Loun
nais-Suomen Yritysverottoimiston Ulasoorin jätevvesiosuuskunn
nalle tekemästä myönteissestä liittymismaksun AL
LV -verovappaus päätökssestä.
Osuuuskunnan haallitus seuraaa asian kehitttymistä ja vaarautuu taisteelemaan Kyläsaaren
jätevvesiosuuskun
nnan verovappauden puollesta. Mikäli ALV veronn palautuksiaa ei v. 2009 ttulla
valituuksen takia saamaan norrmaalissa aikkataulussa, osuuskuntam
o
mme on pakkko laskuttaa
osak
kkailta veroa vastaava lissähinta (n. 6000 €). Pyrim
mme selviämäään ilman täällaista
lisälaaskutusta. Eppävarmassa asemassa onn nyt lukemaaton joukko jjätevesiosuu
uskuntia.

Liittym
L
mismak
ksun 2. erä
e vuoonna 20009
Oheinen Liittymism
L
maksun 2.. maksuerrän lasku on makseettava ehd
dottomasti viimeistään 30.9.20099 ja se on suuruudeltaan 2 0000 € kerrotttuna liittyyjäkiinteisstön
hinnoittelukertoimeella.
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