به نام خدا

شماره:

کار برگ شماره1

تاریخ:

فرم تقاضای تشکیل پرونده انشعاب گاز
این فرم صرفا برای اخذ درخواست مشترک بوده و شرکت گاز استان هیچگونه تعهدی نسبت به مفاد آن و وصول انشعاب ندارد.
این قسمت توسط مشترک تکمیل می گردد:

اداره گاز ناحیه ...................
موضوع درخواست انشعاب گاز طبیعی
باسالم و احترام
اینجانب  .....................مالک حقیقی  /حقوقی – وکیل آقای  /خانم  ....................................................به شممراره شممناسممنامه .......................................
کمد میی /کد اقتامممادی  ................................................آدرا خیابان  ........................................کو ه  .................................پالک ثبتی ........................
کد پسمتی  ........................................شمراره تراا  ......................................بر اسماا شمرایا اارایی مربو ه اهت میک مسنونی  /ریر مسنونی
خود که تحت مالنیت اینجانب می باشد تقاضای استفاده از گاز بیعی را دارم و اعالم می دارم کییه ا العات درخواستی که توسا اینجانب
تنریل شده ،صحیح بوده و هرگونه مغایرتی را در ترامی مرااع ذیاالح پاسخگو می باشم.
(ویالیی
نوع کاربری :میک مسنونی
زیر بنای مفید  .......................متر مربع
تجاری
اداری
. ...............................

مذهبی

نوع سیستم گرمایشی :حرارت مرکزی
نوع کنتور مورد تقاضا :مجزا

آپارترانی
آموزشی
پنیچ

)  ،تعداد واحد ،.......................
عرومی

کروکی ملک

و سایر با ذکر عنوان

بخاری

و سایر . ..................

مشترک

تایید خود اظهاری مالک (متقاضی) – محل امضا
این قسمت توسط ناحیه گازرسانی تکمیل می گردد:

نظر ناحیه گازرسانی در خصوص محدوده گازرسانی:
 -1آیا میک در محدوده حفرات خالی واقع است؟ بیی

خیر

 -2آیا عیرک یا نشانه آن اهت انشعاب گیری در مجاورت میک ناب شده است ؟ بیی

خیر

شماره علمک............. :

توضیحات........................................................................................................................................................................................... ........................................ :
دفتر گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان/شهرستان ...........
خواهشرند است دستور فرمایید ضرن بررسی صحت ا العات خود اظهاری فوق پس از اارا و تایید شبنه داخیی مشترک؛ مدارک مورد
نیاز با درج ظرفیت کنتور ،تعداد واحد و نوع مارف پیشنهادی به این اداره ارسال گردد.
مهر و امضای نماینده ناحیه گازرسانی
* این فرم می بایست پس از درج شماره ،همراه پرونده تکمیل شده به ناحیه گازرسانی عودت داده شود.

