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قراردادواگذاري انشعاب آب و فاضالب واحدهاي خانگی
این قرارداد در تاریخ

/

/

في مابین شركت آب و فاضالب روستایي استان مركزي به نمایندگي آقاي  ......................به عنوان مدیر امور آب و فاضالب

روستایي شهرستان  .............و آقاي/خانم  ...............................به شماره شناسنامه  ..................صاادره ا  ................متولاد  ................فر ناد .....................
مالك /نماینده مالك  ......................جهت پالك ثبتي فرعي به شماره  ............ا اصلي به شاماره  ...............واقا در روساتاي  .................بخا

..............

شهرستان ..............تلفن .......................... :كه در این قرارداد متقاضي انشعاب آب /دف فاضالب براي پالك فوق نامیده میشود به شرح ذیل منعقد گردید.
موضوع قرارداد
عبارت است ا واگذاري انشعاب آب /فاضالب به محل پالك ثبتي فوق با مشخصات :
 )1نوع كاربري ...................
 )2قطرلوله انشعاب آب  / .........اینچ و فاضالب مورد نیا  / ........اینچ
 )3مقدار آب مورد نیا براساس مترمكعب در ماه ........
 )6تعداد دام سنگین  .........رأس

 )4تعداد افراد  ..........نفر

 )5تعداد دام سبك  .........رأس

 )7فضاي سبز  .............متر مرب

 )8مساحت عرصه  ...........مترمرب و مساحت اعیاني  .........مترمرب

الف) تعهدات امور آب و فاضالب روستایی شهرستان
 )1شركت مسئول تأمین مداوم جریان آب مورد نیا متقاضي(طبق موضوع قرارداد) با فشار متعارف و براساس استانداردهاي مصرف مي باشد.
)2

شركت مسئول فراهم آوردن امكان دف مداوم فاضالب مشتركین در شبكه جم آوري فاضالب روستایي مي باشد(به شرط فارو

انشاعاب دفا

فاضالب).
 )3در صورت كمبود آب و نیا به جیره بندي  ،شركت با اعالم قبلي در مورد جیره بندي یا قط موقت آب اقدام مي نماید.
)4

شركت متعهد است كه هرگونه عملیات اجرایي انشعاب آبرساني /دف فاضالب تا قبل ا ورودي ملك مورد نظر را با اخاذ هزیناه انماام دهاد و
عملیات لوله گذاري آب و فاضالب داخل ملك بعهده متقاضي میباشد.

 )5شركت متعهد است نصب اتصاالت و وسای ل اندا ه گیري براي آب و همچنین نصب لوله سیفوندار براي فاضالب باا قطارتعیین شاده را پا

ا

دریافت هزینه هاي مربوطه انمام دهد.
ب) تعهدات مشترك(متقاضی)
)1

مشترك متعهد است آئین نامه هاي عملیاتي و شرایط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب و تغییرات ساالنه آن و مواردي كه در بند(ج) پروانه بهاره
برداري ذكر شده است را رعایت نماید.

)2

مشترك متعهد است صورتحساب هاي آب بهاء و دف فاضالب و اقساط صادره انشعاب آب و فاضالب (درصورتیكه فرو

انشاعاب طباق آئاین

نامه ها قسطي اعالم شده باشد ).را در موعد مقرر پرداخت نماید.
 )3مشترك متعهد است هرگونه افزای

قیمت حق انشعاب آب و فاضالب  ،آب بهاء مصرفي و هزینه دف فاضالب و غیاره را كاه براسااس تصامیم

گیري مراج ذیصالح صورت میگیرد و منمربه مابه التفاوت میگردد در موعد مقرر پرداخت نماید.
)4

مشترك متعهد است درصورت مفقود شدن و یا عدم دسترسي به قبوض آب بهاء و دف فاضالب و یا قبوض اقساطي  ،به شركت مراجعه و قاب
المثني دریافت نماید.

)5

مشترك متعهد است ا این انشعاب فقط براي مصرف كاربري عنوان شده در این قرارداد استفاده نماید و به هیچ وجه ا جریان انشاعاب در ساایر
كاربري ها استفاده نكند و درصورت لزوم به شركت مراجعه و تقاضاي بهره برداري دیگر را بنماید.
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)6

مشترك متعهد است مسئولیت رعایت حریم شبكه و حفظ و حراست ا تأسیسات آب و فاضالب را برعهده گرفته و در برابار خساارات پاساخگو
باشد و در صورت نیا به هرگونه تعمیر و ترمیم تأسیسات بیرون ا ملك به شركت مراجعه نماید.

)7

هزینه هاي حفاري و لوله گذاري مسیر انشعاب آب و فاضالب و تامین لوله و اتصاالت مورد نیا مطابق با شرایط فني حااكم بار شاركت و اخاذ
ممو هاي مربوط به آماده سا ي كلیه مسیر به عهده متقاضي است.

)8

محاسبات ،براي تعداد  ..........واحدمسكوني و  ..........باب مغا ه و سایر واحدها  .........انمام گرفته كه باظرفیت قرارداد  ..........مترمكعب درمااه و
هزینه انشعاب با اقطار آب  ..........و فاضالب  ..........مبلغ  ........................................ریال میباشد ،و مشترك متعهد است ضامن پرداخات هزیناه
مذكور .هرگونه تغییرات دركاربري ملك خود را جهت بررسي و پرداخت هزینه هاي ال م به شركت اطالع دهد.

تبصره :ا آنمایي كه هزینه آب مصرفي ما اد بر قرارداد طبق مصوبه شوراي اقتصاد تعیین مي گردد .مشترك متعهد است هزینه ماا اد بار قارارداد كاه
براین اساس صادر مي شود را در مهلت مقرر پرداخت نماید.
 )9مشترك متعهد است امكان حضور مأمورین آب و فاضالب روستایي تا محل نصب كنتور را فراهم نماید.
 )10هرانشعاب منحصراً مربوط به مالك و مكاني خواهد بود كه در این قرارداد قید شده است .و مشترك مما به دادن انشعاب به ملك دیگر و اساتفاده
غیرمما ا انشعاب و نصب پمپ برروي انشعاب و جابمایي انشعاب و وسایل آن نمي باشد و انشعاب غیرقابل انتقال بوده و جدا ا اصال ملاك
قابل فرو

 ،معامله و واگذاري نیز نخواهد بود.

 )11درصورتي كه نحوه كاربري ملك ا نوعي به نوع دیگر(مسكوني  ،مسكوني تماري  ،تماري دولتي  ،صنعتي عمومي  ،فضاي سبز و غیره )....تغییار
یابد تعهد قبلي لغو و براساس وض موجود ملك و برابر تعرفه جاري حق انشعاب محاسبه و مابه التفاوت ریالي آن نسبت به مبالغ مندرج درتعهاد
قبلي حسب مورد دریافت یا پرداخت میگردد.
 )12درموق نقل و انتقال ملك داراي انشعاب  ،مشترك یا انتقال گیرنده مكلفند ترتیب پرداخت تعهدات مالي در قبال نگهاداري شابكه هاا را بدهناد.
درصورت وجود مطالبات و عدم پرداخت آن  ،شركت میتواند براساس ضوابط و آئین نامه بهره برداري انشعاب را قط و پ

ا تسویه حساب و

دریافت هزینه قط و وصل  ،انشعاب را ممدداً وصل نماید.
تبصره  :1دركلیه تعهدات دوا ده گانه فوق هرگا ه مشترك به تعهدات خود عمل نكند شركت آبفار مما است بدون اخطار قبلي نسبت به قط انشاعاب
اقدام و در صورت عدم وصول مطالبات و یا رف مشكالت توسط متقاضي  ،انشعاب را جم آوري نماید.
تبصره  :2در حوادث غیر مترقبه و عوارض طبیعي ،تصمیم هاي ستادهاي بحران و حوادث غیرمترقبه و شرایط و امكانات شاركت آبفاار ،باراي طارفین
قرارداد ال م اجرا مي باشد.
ج) نحوه پرداخت
اینمانب  ...............................به عنوان مالك /نماینده مالك ملك با مشخصات درج شده در قرارداد پروانه بهره برداري و پرونده انشعاب و باا اطاالع و
تبعیت كامل ا آیین نامه عملیاتي و موارد طرح شده در پروانه بهره برداري و شرایط عمومي تعرفه هاي شركت و هرگونه تغییري كه درآن بوجود آیاد،
داوطلب پرداخت حق انشعاب و كلیه هزینه هاي مربوطه بوده و بدینوسیله براي ملكي كه حادود و مشخصاات آن دربناد  8تعهادات مشاترك و ساند
مالكیت /قولنامه /ویا  .................ذكرشده است درخواست انشعاب آب  /فاضالب باكاربري  ................را دارم و درصاورت عادم رعایات تعهادات،
مقررات و آیین نامه ها ،شركت مما است بدون هیچگونه تشریفات قضایي نسبت به قط آب و فاضالب و یاجم آوري دایم آنها اقدام نماید.
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