تاریخ :
شماره :
پیوست :

گزارش بازدید
رییس اداره درآمد و خدمات مشترکین
با سالم و احترام؛ نظر به بازدید از محل ملک آقا /خانم /شرکت  ...................................................................فرزند  ..........................روستای .........................
به آدرس  ................................................................................................پالک دهیاری  ....................................موارد ذیل به حضور اعالم می گردد.
مشخصات ملک و کاربری:

در صو رت کاربری غیر خانگی این قسمت توسط گروه ارزیاب تکمیل گردد

نوع کاربری :خانگی
اماکن مذهبی 

خانگی غیردایم 

مراکز نظامی 

تجاری 

آزاد و بنایی 

صنعتی 

دامداری 

نانوایی 

مراکز آموزشی 

عمومی،دولتی 

سایر .....................

مشخصات مصرفی  :تعداد افراد  ..........نفر  -تعداد دام( سبک  ......رأس .سنگین  ......رأس) – تعداد طیور  ........قطعه – فضای سبز  ...............متر مربع.
ظرفیت ذخیره سازی آب  :منبع زمینی 
منبع تأمین آب :شبکه آب روستا 

استخر 

منبع هوایی 
خط انتقال 

ظرفیت قابل ذخیره ...................... :متر مکعب.

چشمه یا قنات 

آبرسانی سیار .

چاه 

وضعیت ساختمان :قدیمی ساخت  نوساز  نیمه ساز  .......... درصد چهاردیواری  زمین خالی 
( UTMمختصات ملک) .) ..................................................... :Y ..................................................... :X ( :
عرصه ......... :مترمربع

اعیانی .......... :مترمربع

-

تعداد واحد........... :

-

تعداد طبقه............. :

-

وضعیت شبکه آبرسانی :فاصله تا شبکه ............ :متر.
پلیکا 

نوع لوله :پلی اتیلن 

چدن داکتیل 

آزبست 

آهن 

 GRP

 UPVC

و یا ...........

قطر لوله(میلی متر)  125  110  100  90  80  75  63  50  40  32  25  20 :و یا ...........
با توجه به موارد باال از نظر اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان ....................
امکان واگذاری انشعاب آب به نامبرده

وجود ندارد .

وجود دارد 

مخصوص انشعاب دائم خانگی

در ضمن طبق فیش پیوست به شماره  .................................به مبلغ  ............................ریال بابت هزینه
کارشناسی و تشکیل پرونده به حساب شرکت واریز گردید.

مشخصات کروکی

جهت شمالی 
کروکی وضعیت ساختمان و معابر مجاور

توضیحات......................................................................................................................................... :
...........................................................................................................................................................
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان ..................

نام و نام خانوادگی

امضاء

بازدید کننده (گروه ارزیاب)
شرح نظر کمیسیون فروش انشعاب

درصورت کاربری غیرخانگی این قسمت تکمیل می گردد

باتوجه به درخواست نامبرده و با عنایت به بررسی های انجام شده ،با واگذاری انشعاب آب
دائم 

موقت 

با کاربری :خانگی

اماکن مذهبی  مراکز نظامی 

تجاری 

آزاد و بنایی 

صنعتی 

عمومی،دولتی 

ویا .....................

با ظرفیت قراردادی  ...................متر مکعب در ماه موافقت گردید  نگردید .
امضای اعضای کمیسیون فروش..................................... )4 ..................................... )3 ..................................... )2 ..................................... )1 :
کدفرمQF7202 (2):

