
 موضوع تعهدنامه : انشعاب غیر دائم گاز طبیعی

به  ............................................و کد ملی    ...........................به ش ش       ....................فرزند ...........................اینجانب خانم / آقا  

مجلس  01/10/69قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضالب و گاز مصوب  4ماده  2استناد تبصره 

          ........خیابان ...........................  ...................... روستا در تملک خودم واقع در شهر..................سالمی برای ملک شورای ا

ن به کشی داخلی سازمان نظام مهندسی ساختماو برابر تائیدیه سیستم لوله   کوچه............................... کدپستی ................................

تا تعیین تکلیف قانونی مندرج در  متقاضی واگذاری انشعاب غیر دائم با قبول شرایط ذیل  شماره ................... مورخ ......................

درصورت ادعای مالکیت ویا هر ادعای دیگر نسبت به ملک مذکور توسط  اشخاص ثالث ،  قانون مذکور می باشم . 4تبصره یک ماده 

شرکت گاز هیچگونه مسولیتی در این خصوص  کلیه مسئولیت های حقوقی وکیفری بر عهده درخواست کننده انشعاب می باشد و

 ه ندارد.برعهد

قانون  موصوف ، مدت اعتبار پیمان فروش گاز طبیعی از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت سه سال  4ماده  0تبصره به استناد  .0

تمدید مدت اعتبار منوط به تعیین تکلیف قانونی ملک توسط مراجع ذیصالج واعالم آن به شرکت گاز  ، بدیهی استبوده 

شرکت گاز مجاز خواهد بودکه نسبت  ،موفق به تعیین تکلیف وضعیت ملک نگردیدم، می باشد. چنانچه پس از مدت اعتبار

  اندازه  گیری اقدام نماید. جمع  آوری تجهیزات تقلیل فشار و قطع گاز و به فسخ قرارداد و

اگذاری به غیر قابل و ،یل وضعیت آن از غیر دائم به دائمانشعاب غیر دایم واگذار شده به ملک، تاتعیین تکلیف قانونی وتبد .2

 وشخصا پاسخگو ومعتقد به جبران ضررقال گیرنده .............در برابر ادعای انتغیر اینصورت اینجانب ............رد نمی باشد.

 زیان وارده به شخص مود نطر می باشم.

یم . ر صورتحساب پرداخت نمامتعهد می گردم که هزینه های مصرفی گاز ) گازبها ، عوارض ، مالیات و ... ( را در موعد مقرر د .0

شرکت گاز  ،در صورت تاخیر در پرداخت صورتحساب و رسیدن سقف بدهی تا هفتاد درصد مبلغ هزینه ی برقراری انشعاب

 این زمینه از اینجانب سلب می گردد .در مجاز به قطع انشعاب و فسخ قرارداد می باشد . بدیهی است هر گونه ادعایی 

قلع و قمع مستحدثات یا هر گونه تصمیم مراجع ذیصالح به علت عدم حصول در صورت دستور قطع انشعاب یا جمع آوری ،  .4

مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضالب و شرایط قانونی انشعاب مذکور ، حسب مندرجات قانون 

ادعا یا مطالبه ی خسارت به هر نحو و عنوان و ضرر زیان احتمالی ناشی از ، اینجانب حق هر گونه  2و  0تبصره  4ماده گاز 

قطع و برچیدن انشعاب غیر دائم علیه شرکت گاز استان گلستان را از خود سلب و ساقط می نمایم و شرکت گاز حسب 

 –عم از قضائی و اداری موارد راسا و بدون طی نمودن تشریفات ) بدون ارسال اخطار ( و بدون مراجعه به سایر مراجع ) ا

نیز نسبت به و شرکت گاز انتظامی ( مجاز خواهد بود که نسبت به قطع و جمع آوری انشعاب غیر دائم اینجانب اقدام نماید 

 . استرداد مبلغ انشعاب غیردائم اقدام می نماید

ودر صورتی که خالف آن اثبات مترمربع زیر بنای کل بوده  مترمربع زیربنای مفید و ............. ملک مورد تقاضا دارای ............ .5

 "شرکت گار استان گلستان  حق خواهد داشت وفق مقررات و دئستورالعملهای مربوطه اقدام نموده واینجانب شخصا ،گردد

 مسول جبران هزینه های مربوطه خواهم بود. 

 


