ОБАВЕШТЕЊЕ
О изградњи будуће канализационе мреже на Палићу
у оквиру Пројекта заштите биодиверзитета Палић/Лудаш
Средином 2017. године планира се почетак изградње будуће канализационе
мреже на Палићу у оквиру Пројекта заштите биодиверзитета Палић/Лудаш, чију
имплементацију финансира немачка KfW банка. Покривање већег дела насеља Палић
канализационом мрежом неопходно је из разлога заштите животне средине, односно
побољшања услова живота грађана.
Да би се обезбедила средства за радове на изградњи канализационе мреже,
неопходно је да се грађани насеља Палић изјасне да ли су заинтересовани да се
прикључе на канализациону мрежу.
Уколико су грађани вољни да се прикључе на канализациону мрежу неопходно
је да потпишу изјаву најкасније до 20. јануара 2017. године. Потписивањем изјаве у
наведеном року грађани стичу право да се прикључе на будућу канализациону мрежу
под следећим условима:
• Цена прикључка износи 27.021,38 RSD,
• Одобрен попуст од 20% у случају авансног плаћања у целости,
• Могућност плаћања на 24 рате.
Изјаве ће бити послате грађанима на кућну адресу, односно моћи ће да се
подигну у просторијама МЗ „Палић“, као и у просторијама ЈКП „Водовод и
канализација“ Суботица.
Попуњене и потписане изјаве су грађани дужни да пошаљу путем поште
(поштарина плаћена), или лично да их предају у просторијама МЗ „Палић“, као и у
просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

НАПОМЕНА:
− наведена цена представља тренутну тржишну цену, која се неће мењати услед
промене тржишних услова, за потписнике изјаве о сагласности;
− у случају авансног плаћања цене прикључка у целости, период уплате је од
августа 2017. године до августа 2018. године, у зависности у ком делу насеља се
налази домаћинство, односно у ком периоду ће се вршити прикључење;
− у случају плаћања на 24 рате - прву рату је неопходно уплатити у периоду од
августа 2017. године до новембра 2017. године;
− наведена цена је изражена са ПДВ-ом.
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