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بدينوسيله ضمن تائيدمشخصات ملك فوق و براساس پروانه ساخت  ..........................................وپايان کار  ......................................که درحال
تاريــخ :

تاريــخ :

حاضر به صورت  :زمين خالی  درحال ساخت  ساختمان تکميل  ميباشد ،درخواست انشعاب آب  فاضالب 
خانگی و  ..........واحد غيرخانگی باکاربری  ............................وبصورت

تفکيکی(کلکتوری) 

انفرادی(تك کنتوری)

به تعداد  ...........واحد

 تعهد تامين فشار

و

 ........................را دارم وضمن پذيرش تعهدات ذيل  ،خواهشمنداست اقدام الزم دراين زمينه صورت پذيرد.
متعهد می گردم ؛کليه مفاد و مندرجات آئين نامه عملياتي  ،شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب ودستورالعملهاي مربوط به اشتراک آب و فاضالب را به طور کامل رعايت نموده و در زمان
نصب انشعاب کليه مجوزهاي الزم جهت انجام حفاري و غيره را از مراجع ذيربط اخذوارائه نمايم وشرکت آبفاي استان البرز هيچگونه مسئوليت کيفري ،حقوقي واداري درقبال دعاوي وياداعاهاي
احتمالي را نخواهد داشت وضمناًحق هرگونه اعتراض،ادعاوطرح دعوا درمحاکم قضايي وانتظامي رادراين خصوص ازخود سلب واعتراضي نخواهم داشت .
متعهد ميگردم که به طو ر بالمعارض مالک و متصرف ملک مذکور مي باشم و در صورت کشف هرگونه فساد مالکيت و يا ادعاي اشخاص ديگر شخصاً متعهد به جوابگويي بوده و در صورت کشف
خالف اقرارشرکت آب و فاضالب به تشخيص خود رأساً انشعاب را قطع و يا هر تصميم ديگري را اتخاذ نمائيد و اينجانب حق هيچگونه ادعا و اعتراضي نداشته و همچنين حقي نسبت به مبالغ پرداختي
به شرکت مذکور نخواهم داشت .
متعهد ميگردم در مواردي که ملک مذکور در حال ساخت و ساز (تخريب  ،بازسازي ،احداث بنا و از اين قبيل ) باشد ،تا مادامي که ساخت و ساز ملک به اتمام نرسيده بهاي آب مصرفي را بر اساس
قبوض صادره برابر اعالم آن امور با نرخ آب آزاد پرداخت نمايم وچنانچه به کنتور و متعلقات منصوبه انشعاب خسارتي وارد نمودم و يا کن تور را باز نموده و يا به هر دليلي کنتور قابل روئت نباشد بدون
هيچ عذري برابر اعالم آن امور هزينه هاي مربوطه را پرداخت نمايم و حق هرگونه اعتراضي را با امضاء اين تعهد از خود سلب مي نمايم در صورت عدم رعايت مقررات و آئين نامه هاي مربوطه آن امور
مي تواند تا وصول کليه حقوق خود  ،انشعاب آب اينجانب را قطع نمايد.
متعهد ميگردم چنانچه در ملک فوق تغييري در تعداد واحد /کاربري /ظرفيت قراردادي  ،صورت پذيرد ،نسبت به اصالح قرارداد و پرداخت هزينه هاي ناشي از آن اقدام نمايم  ،مکلف به پرداخت ما
به التفاوت حق انشعاب طبق تاييد شرکت مي باشم.

بعنوان مالك ويانماينده قانونی وی می باشد .

موارد فوق مورد تائيد اينجانب

امضاء /اثر انگشت مالک يا نماينده قانوني مالک  /تاريخ
توجه  : 5مسئوليت احرازمشخصات مالك ويا نماينده قانونی با رئيس اداره خدمات مشترکين يامديريت اداره آبفاخواهدبود.
توجه  : 2درصورت پيگيری ارائه خدمات توسط نماينده قانونی متقاضی/مشترک  ،ارائه وکالتنامه رسمی ومعتبر الزاميست.
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