بسمه تعالی
تعهد نامه رسمی متقاضی واگذاری انشعاب غیر دائم آب /فاضالب

در راستای اجرای تبصره  2ذیل ماده  4قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب ،برق،تلفن،فاضالب و گاز مصوب  69/3/01مجلس شورای
اسالمی ،اینجانب آقا/خانم/شرکت ............................................دارای کد ملی  /شناسه ملی به شماره  ....................................................در
خصوص انشعاب آب/فاضالب غیر دائم مورد تقاضا برای ملک متعلقه به اینجانب /این شرکت واقع در شهر  /روستا
..................................... .........به پالک ثبتی ........................به آدرس  ........................................................................به شرح موارد ذیل شرعاً و
قانوناً متعهد میگردم :
 -0ضمن قبول کلیه مفاد آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ها و قوانین و مقررات موضوعه ی شرکتهای آب و فاضالب ،با
توجه به غیردائم بودن انشعاب آب/فاضالب منصوبه ضمن اطالع از اینکه برقراری انشعاب غیر دایم حقی برای اینجانب ایجاد نمی
نماید ؛در صورت صدور دستور قطع انشعاب آب /فاضالب یا جمع آوری و لغو سابقه آن توسط شرکت یا هر مرجع اداری ،دولتی یا
قضایی ذیصالح به علت عدم حصول شرایط قانونی اعطای انشعاب مذکور ،حسب مندرجات قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز
آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز (ماده - 4تبصره 0و )2اینجانب حق طرح هر گونه ادعا و یا مطالبه خسارت به هر نحو و عنوان و
ض رر و زیان احتمالی ناشی از قطع و برچیدن انشعاب غیردائم آب/فاضالب علیه شرکت آب و فاضالب ........
...............................................را از خود سلب و ساقط مینمایم.
 -2در صورت نقل و انتقال ملک یا منافع محل نصب انشعاب غیردائم آب/فاضالب به هر شکل از اشکال حقوقی ،موضوع تعهد را عیناً
و کتباً به اطالع مالک جدید رسانده و معامله را مقید به این تعهد نامه نموده و جهت تغییر نام اشتراک به همراه خریدار به شرکت
آب و فاضالب مراجعه نماییم .در غیر این صورت در برابر ادعای انتقال گیرنده شخصاً پاسخگو بوده و متعهد به جبران ضرر و زیان
وارده به مشارالیه می باشم.
 -3با توجه به عدم توانائی در اخذ مجوز حفاری از شهرداری ،تقاضای وصل انشعاب را داشته و در صورت بروز هر گونه مشکل فنی
مالی جانی و یا حقوقی کلیه مسوولیت های مربوطه را شخصا " و راسا " پذیرا خواهم بود  .در ضمن اعالم می دارم که این تعهد
نامه مشمول مرور زمان نخواهد شد .
مدارک الزم جهت ارائه به دفتر خانه
 -1اصل و کپی قولنامه
 -2اصل و کپی شناسنامه
**** متن تعهد نامه صرفاً در دفاتر اسناد رسمی ودر اوراق رسمی اسناد تایپ شده و امضا گردد****

توجه  :گواهی امضاء مورد قبول نمی باشد .

