
 1کاربرگ شماره 

 فرم تقاضای انشعاب گاز         

 این فرم صرفا برای اخذ درخواست مشترک اشتراک پذیری متقاضی بوده و شرکت گاز استان هیچ تعهدی نسبت به وصل انشعاب ندارد.

 تکمیل می گرددمالک  این قسمت توسط

 دفتر پیشخوان دولت کد ........................

 : انشعاب گاز طبیعیموضوع درخواست 

 با سالم و احترام 

.............. .. به  شماره شناسنامه ..........وکیل آقای / خانم .........................–اینجانب ................................. مالک حقیقی / حقوقی 

 آدرس ................................................................ پالک ثبتی ........................... کدملی / کد اقتصادی ...........................

مسکونی / غیر  کد پستی ............................. شماره تماس ........................................ بر اساس شرایط اجرایی مریوطه جهت ملک

ر ید اختیار خود که تحت بهره برداری / مالکیت اینجانب می باشد متقاضی استفاده از گاز طبیعی میباشم  و اعالم می دارم کلیه اطالعات مسکونی د

اقد درخواستی که توسط اینجانب تکمیل شده ، صحیح بوده و هر گونه مغایرتی را در تمامی مراجع ذیصالح پاسخگو خواهم بود و همچنین این ملک ف

 گونه معارض و یا شکایتی در کلیه مراجع قانونی می باشد. هر

زیربنای مفید واحد ....... .........نوع کاربری : ملک مسکونی )ویالیی         آپارتمانی          ( تعداد کل واحدها .......... تعداد سقف های ساختمان 

 مترمربع

ندارد            تجاری           مذهبی         سایر ................ ) در مورد واحدهای تجاری ذکر نوع کسب ( ............ پروانه کسب دارد         اداری         

  . و سایر با ذکر عنوان کاربری فعلی .....................

 . پکیج             بخاری          و سایر ....................     نوع سیسستم گرمایشی مورد درخواست : موتور خانه        

 نوع کنتور مورد تقاضا : مجزا                    مشترک                         

 
 این قسمت توسط شرکت گاز / دفتر پیشخوان تکمیل میگردد

/ بهره بردار از جمله کارت ملی ، سند ، پروانه یا پایان کار یا گواهی عدم خالف و  صحت اظهارات و مدارک ارائه شده متقاضی ، مدارک ملک و مالک

 در صورت نیاز مدارک نکمیلی مانند گواهی حصر وراثت ، وکالت نامه محضری و سایر مدارک مورد نیاز ملک تکمیل می باشد.

 تاید دفتر پیشخوان دولت   

                    

ز تکمیل می گردداین قسمت توسط مجری گا  

.........................  اینجانب ...................................... مجری دارای صالحیت لوله کشی گاز گاز طبیعی پایه  ......... به شماره پروانه ....

و تعداد ........ واحد فاقد گاز تایید می نمایم.موارد فوق را مشاهده و از نظر انطباق با وضع موجود خصوصا تعداد کل ....... واحد در ساختمان   

.     ندارد            ساختمان ناظر قبلی دارد   

. در صورتیکه ناظر قبلی دارد کد پیگیری قبلی ................................. نام ناظر قبلی ......................  

 نام ناظر تاسیسات مکانیک بر اساس پروانه ساختمان ........................ ........ . 

 ....علمک یا نشانه محل نصب علمک در مجاورت ملک نصب یا مشخص شده است           نشده است             شماره علمک ......................

 

مجری تجربی / حقیقی / حقوقی گاز مهر و امضاء  
 

 

 مالک ) متقاضی(

 محل امضاء


