
 ؟ قانوني در بخش هزينه هاي انشعاب آب و فاضالب واحدهاي مسكوني جانبازان ، خانواده معظم شهدا ، و مددجويان را شرح دهيد-1

%حق 011اخت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه داشته اند و جانبازان و همسر و فرزندان آنان، فرزندان شهدا از پردالف( 

 .باشند مي معاف يكبار براي و مسكوني واحد يك براي فاضالب و آب سازي آماده هاي وهزينه فاضالب  انشعاب حق و آب انشعاب
الب براي فاض و آب سازي آماده هاي وهزينه مسكوني واحد يك آب انشعاب حق% 011 پرداخت از"صرفا آزادگان و( شهيد پدرومادر و فرزندان ، همسر) خانواده شهداب( 

 يكبار معاف ميباشد.
 براي و مسكوني واحد يك فاضالب و آب سازي آماده هاي هزينه و وفاضالب آب انشعاب حق% 011 مددجويان تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداختج( 

  .باشند مي معاف يكبار

 شرايط جدا سازي انشعابات آب و فاضالب را اعالم فرماييد؟  -2
 ت:اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، جداسازي انشعابات به عنوان يك الزام براي شرکت آب و فاضالب مطرح شد. شرايط جداسازي به شرح زير اس پس از

 باشد. الف( جدا بودن شبكه و تاسيسات داخلي هر واحد به نحوي که هر واحد از مجموعه داراي لوله کشي مجزا از درب ورودي ملك تا واحد مورد نظر

 ب( وجود امكان فني نصب و تامين فشار الزم مخصوصا در طبقات باالئي )با تائيد قسمت بهره برداري شرکت(

 براي درخواست انشعاب آب و فاضالب چه مدارک و اسنادي الزم است ؟-3
ملك بايستي از   وده خدماتي شرکت آب وفاضالب باشد. ضمناًبراي درخواست انشعاب بايستي توجه داشت که اوالً ملك مورد نظر براي درخواست حتماً بايستي در محد

ريد انشعاب مدرک امالک مجاور خود منفك و بروکف آن توسط شهرداري مشخص شده باشد همچنين بايستي کاربري ملك مورد نظر کامالً معلوم و مشخص باشد. براي خ

 ها، کدپستي اخذ شده از اداره پست، کارت ملي و کروکي محل و تعهدنامه مورد نياز است.مالكيت ، مجوز شهرداري و يا دهياري و پروانه ساختمان براي روستا

 معافيت از حق انشعاب شامل چه افرادي مي شود؟-4
شوراي اسالمي  ط مجلسدر حالت کلي هيچ نهاد يا ارگاني از پرداخت هزينه هاي انشعاب معاف نمي باشد مگر در قانون بودجه همان سال و از طرف دولت اعالم و توس

شامل هزينه هاي ايجاد تصويب گردد و بعد از ابالغ نسبت به اعمال معافيت اقدام مي گردد. الزم است توجه داشته باشيد که معافيت  درصدي از حق انشعاب بوده و 

 تاسيسات و ساير هزينه ها نخواهد شد

  ينه حق انشعاب اخذ مي گردد يا نه ؟در محل هائي که انشعاب فاضالب سوار به شبكه دفع نمي شود آيا هز-5
بكه فاضالب وصل نمي گردد طبق آئين نامه عملياتي شرکت ، اگر ساختمان يا بنايي قبل از لوله گذاري فاضالب ساخته شده باشد تمام يا قسمتي از آن ساختمان که به ش

الب نيست هزينه زيرزمين اخذ نشده و فقط واحدهائي که سوار به شبكه فاضالب مي باشند از پرداخت هزينه معاف خواهد بود. مثالً اگر زيرزمين منزلي سوار به شبكه فاض

اقدام مي نمايند ولي اگر ساختمان بعد از شبكه فاضالب احداث شده باشد تحت هر شرايطي بايستي نسبت به پرداخت تمامي هزينه  طهبت به پرداخت هزينه هاي مربونس

  .دجهت تخليه فاضالب خود اقدام حتي با گذاشتن پمپ تخليه نمايبه هر طريقي  ، مشترک موظف استکه در صورت عدم سوار شدنها اقدام نمود. الزم به ذکر است 

 هاي خانگي و غير خانگي چگونه است؟  نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضالب در کاربري-6 

تن ملك در مناطق شهرداري شهر مربوطه و در کاربري هاي غير خانگي بر اساس ظرفيت محاسبه حق انشعاب آب و فاضالب در کاربري هاي خانگي بر اساس قرار گرف

 قراردادي محاسبه شده طبق مقررات ابالغ شده توسط وزارت نيرو مي باشد.

 جهت خريد انشعاب آب و فاضالب چه مبلغي بايد پرداخت گردد؟-7
 01ي گردد. سپس مبلغ قابل پرداخت جهت خريد انشعاب آب بعد از تشكيل پرونده و ارزيابي ملك و عمليات محاسبه، بسته به کاربري ملك و قطر انشعاب مشخص م

 ردد. درصد از هزينه خريد انشعاب آب، بابت خريد انشعاب فاضالب دريافت مي گردد که هزينه لوازم و نصب نيز به اين مبلغ اضافه مي گ
 


