وزارت نيرو
قرارداد بين شركت آب و فاضالب شيراز و متقاضي انشعاب آب و فاضالب
اینجانب با مشخصات وارد شده در ثبت نام از شركت آب و فاضالب شيراز تقاضاي انشعاب آب/فاضالب را دارم و ضمن
قبول مقررات جاري شركت و شرایط ذیل ،انجام آنها را تعهد مي نمایم.
 .1لوازم انشعاب از شبكه اصلي تا كنتور كه توسط شركت آبفا نصب مي گردد را شخصا تهيه نموده و مجوزها و استعالمات
مربوطه را از مراجع و ارگانهاي ذیربط بمنظور حفاري و نصب انشعاب اخذ مي نمایم .
 .2نظر به اینكه كيفيت فاضالب به هنگام تخليه در محل اتصال به شبكه جمع آوري مي بایست در حد استاندارد باشد لذا
طبق مقررات و استانداردهاي وزارت نيرو عمل نموده و در صورت لزوم نسبت به تعبيه حوضچه چربي گير و  ...بنا به
تشخيص شركت اقدام مي نمایم.
 .3مطابق ماده  15قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب و بند  4-23-1آئين نامه عملياتي و شرایط عمومي تعرفه هاي آب
فاضالب وزارت نيرو داشتن انشعاب آب و فاضالب الزم و ملزوم یكدیگرند لذا به محض اعالم شركت مبني بر خرید انشعاب
فاضالب هزینه هاي آن را پرداخت مي نمایم .در غير این صورت شركت مجاز به قطع انشعاب آب اینجانب مي باشد.
 .4این انشعاب از تاریخ اتصال جزء الینفک مل ک مذكور در این قرارداد بوده و غير قابل انتقال به محل دیگر است .عليهذا به
هر دليلي( نپرداختن آب بها ،نپرداختن حق انشعاب و غيره) انشعاب آب یا فاضالب قطع شود ،تا مرتفع شدن علت قطع و
جبران خسارت وارده به شركت آبفا ،تقاضاي اتصال مجدد به هيچ وجه پذیرفته نمي شود و اصوالً شركت مطالبات و
خسارات خود را بدون توجه به مالک قبلي یا فعلي از ملک مورد اتصال وصول خواهد نمود .
 .5تذكرات فني و بهداشتي شركت را در قسمت لوله كشي داخلي ملک از هر حيث رعایت كرده و نسبت به هر گونه مقررات
فني و بهداشتي و اداري شركت ،مربوط به استفاده از آب شرب را كه در این قرارداد ذكر شده است و یا بعدا هم وضع شود
تبعيت مي نمایم.
 .6اینجانب مسوول مرئي نگه داشتن و قابل دسترس بودن دریچه شير قطع وصل آب قبل از كنتور و همچنين محل دریچه
هاي كنتور آب و سيفون فاضالب مي باشم و به هيچ عنوان حق دستكاري پلمپ و كنتور آب را نداشته و درمواقع لزوم با
اطالع به شركت آبفا و پرداخت هزینه هاي مربوطه نسبت به جابه جایي تاسيسات آب و فاضالب توسط شركت اقدام خواهم
نمود.
 .7نگهداري انشعاب آب و فاضالب و كنتور و سيفون فاضالب با اینجانب بوده و لذا در صورت سرقت كنتور و شكستگي و یا
هر علت دیگري ،پس از تائيد شركت ،شخصا كنتور دیگري تهيه و نسبت به پرداخت هزینه هاي مرتبط به شركت اقدام
خواهم نمود.

 .8به هيچ وجه حق ندارم كه از انشعاب و لوله داخل این ملک به ملک مجاور و غير مجاور اعم از اینكه آن ملک متعلق به
خود اینجانب و یا غير باشد آب بدهم  .چنانچه بر خالف تعهد عمل شود خسارت وارده را طبق برآورد كارشناس شركت
پرداخت خواهم نمود و شركت حق دارد آب ملک را نيز قطع نماید.
 .9آب صرفا جهت شرب بوده و هرگونه استفاده از قبيل آبياري فضاي سبز و احداث ساختمان و غيره مجاز نبوده و در صورت
مشاهده نسبت به قطع انشعاب اقدام مي شود.
 .10اینجانب صرفا بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد یا پروانه بهره برداري از انشعاب استفاده مي نمایم .چنانچه تغييراتي
در ساختمان ایجاد شود یا كاربري ملک تغيير یابد اینجانب با اطالع به شركت آبفا نسبت به تغيير تعرفه و پرداخت هزینه
هاي مرتبط اقدام خواهم نمود در غير این صورت شركت مجاز به هرگونه اقدام الزم خواهد بود.
 .11به هيچ وجه حق استفاده از پمپ براي تقویت فشار آب و یا هر مصرف دیگر را بصورت مستقيم از روي شبكه آب نداشته
و شركت حق دارد در صورت تخلف نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و در این صورت اتصال مجدد منوط به پرداخت حق
اتصال و سایر هزینه ها مي باشد .ليكن در مورد ساختمانهاي مرتفع اینجانب مي بایست طبق مبحث  16مقررات ملي
ساختمان با تعبيه مخزن ذخيره اي كه آب ب ه صورت آزاد وارد آن شود به وسيله پمپاژ از این منبع ،فشار در طبقات
ساختمان را تامين نمایم.
 .12مطابق بند  4-33آئين نامه عملياتي و شرایط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب  ،اینجانب یا استفاده كننده از انشعاب آب
و فاضالب حق دسترسي به اماكن خود به منظور برقراري انشعاب ،قرائت كنتور ،بازرسي كنتورها  ،سيفون اتصال فاضالب
و سایر وسایل و تاسيسات مربوطه و همچنين تعمير كردن ،قطع نمودن انشعاب آب و فاضالب ،برداشتن اموال متعلق به
شركت و عندالزوم كنترل فني شبكه هاي داخلي آب و فاضالب ر ا به نمایندگان شركت كه هویتشان مشخص باشد اعطاء
مي نمایم و حق هرگونه شكایت و ادعائي از قبيل ورود به عنف یا غير قانوني به ملک غير ،عليه شركت و كاركنان آن را از
خود سلب مي كنم .
 .13متعهد مي گردم در صورت تخليه ملک ،ضمن هماهنگي با شركت آبفا ،مصارف كنتور آب را در بازه هاي زماني مشخص
در اختيار شركت آبفا قراردهم.
 .14متعهد مي شوم كه مخزني به گنجایش حداقل یک هزار ليتر (یک متر مكعب) به ازاي هر واحد جهت ذخيره آب و استفاده
براي مواقع اضطراري تعبيه و نصب نمایم .
 .15اینجانب متعهد مي گردم در مدت حداكثر سه ماه بعد از خرید انشعاب آب مقدمات الزم جهت نصب انشعاب آب و فاضالب
را مهيا نموده و در غير این صورت شركت حق دارد نسبت به ابطال قرارداد اقدام و در صورت درخواست مجدد انشعاب،
هزینه هاي اعالم شده با تعرفه روز و جاري شركت آبفا را پرداخت نمایم .

 .16مطابق بند  4-31آئين نامه عملياتي در خصوص تعهدات ناشي از صدور صورتحساب ،اینجانب یا استفاده كننده از انشعاب
آب و فاضالب  ،مكلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و حسب مورد بدهيهاي معوقه مي باشم ،اعم از اینكه بدهيهاي مذكور
مربوط به اینجانب یا استفاده كننده فعلي یا قبلي یا مالک باشد.
 .17در صورت وجود شرایط اخذ انشعاب به صورت الكترونيكي  ،ضمن قبول كليه شرایط فوق و اعالم صحت اطالعات اعالمي،
مسئوليت هر گونه اختالف اطالعات ارائه شده و خسارات احتمالي را شخصا پذیرفته و شركت آبفا فاقد هر گونه مسئوليتي
مي باشد.
 .18متعهد مي گردم در صورت هر گونه نقل و انتقال  ،ضمن اخذ استعالمات مربوطه از شركت آب و فاضالب شيراز ،مفاد و
تعهدات این قرارداد را به مالک و ساكنين جدید اطالع داده و تفهيم نمایم در غير اینصورت شركت هيچگونه مسووليتي
ندارد و نخواهد داشت و در صورت هر گونه اعتراض پاسخگوي اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشم .
 .19آئين نامه عملياتي و شرایط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب وزارت نيرو جزء الینفک این قرارداد مي باشد.
پس از مطالعه دقيق و اطالع از مقررات مندرج در این قرارداد با رضایت كامل انجام كليه مقررات مذكور را تعهد مي نمایم
و در صورت تخلف از هر یک از مواد این قرارداد شركت حق دارد انشعاب آب و فاضالب این ملک را قطع و مطالبات خود
را وصول نماید.

