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فرم اطالعیه

اطالعیه
فرم شماره 1

شهروند گرامي :
بمنظور حفظ و نگهداري محیط شهري و رعايت مسائل بهداشتي و ايمني و جلوگیري از بروز هزينه هاي اضافي
و با توجه به مصوبات شوراي محترم اسالمي شهر مشهد الزم است موارد ذيل را رعايت نمائید .
* مالك موظف به پاكيزه نگهداشتن محدوده اطراف كارگاه ساختماني خود مي باشد
* عدم دپوي مصالح و نخاله هاي ساختماني در معابر عمومي اعم از پياده رو و سواره رو
* قبل از هر گونه عمليات ساختماني و خاكبرداري نسبت به اخذ مجوز تخريب و خباكبرداري از سبازماا بازياوبت و تببديل مبواد اقبدام
گردد.
* در صورت نياز به اشغال معابر براي دپو مصالح ساختماني (بجز خاك ونخاله)در بازه زماني محدود ببر طببم مصبوبه شبوراي
محترم اسالمي شهر موضوع با هماهنگي منطقه و پرداخت بهاي آا اقدام و متعهد به رعايت ضوابط پرداخت بهاي خدمات اين
موضوع بوده و در صورت عدم اخذ مجوز يا اطالع منطقه كليه هزينه ها به اضاوه  %51هزينه باالسري اخذ خواهد گرديد .
* در صورت عدم وجود وضاي كاوي در دروا كارگاه ساختماني و نياز به استفاده از معابر عمومي بمنظور حمل خباك و نخالبه
مالك موظف به تهيه باكس مخصوص حمل نخاله هاي ساختماني و پيگيري در جهت حمل آا مي باشد.
* الزم بذكر است چنانچه به هر دليلي در پاياا مهلت مقرر ،خاك و نخالههاي سباختماني مبذكور جمبو آوري ن بده باشبند،
شهرداري موظف است ضايعات ساختماني انباشت شده در سطح معابر عمومي را جمبوآوري نمبوده و بهباي خبدمات مربوطبه
(اشغال معبر وخاك ونخاله)را ( به اضاوه  %51هزينه باالسري ) از مالکين اخذ نمايد.

* شماره اداره ساماندهي خاك و ضايعات ساختماني 22322 - 22501615 - 25162136
شماره تلفن ناحيه ................................ :
شهرداري منطقه
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در شهرداري منطقه

به آدرس

به شماره پرونده
تلفن :

موارد زير را متعهد مي گردم :
-1
-2
-3

-4

-1
-6

متعهد به پاكيزه نگهداشتن محدوده اطراف كارگاه ساختماني خود مي باشم
متعهد به عدم دپوي نخاله هاي ساختماني در معابر عمومي اعم از پياده رو و سواره رو مي باشم
در صورت نياز به اشغال معابر جهت دپوي مصالح ساختماني ضمن دريافت مجوز از شهرداري منطقهه نبه ت بهه رعايهت
كليه ضوابط و بازه زماني آن تعهد مي نمايم و در صورت عدم اخذ مجوز كليه هزينه هها را باضهافه  %11هزينهه باسسهري
پرداخت نمايم .
ت صره  :هزينه صدور مجوز ط ق مصوبه شورا و در بازه زماني تعريف شهده صهادر شهده را پرداخهت خهواهم نمهود و در
صورت عدم پرداخت يا عدم رعايت مفاد آن شهرداري مجاز است از محل وديعه يا به هنگام تبهويه سبهاآ آن را اخهذ
نموده و سق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايم .
در صورت نياز به استفاده از معابر عمومي جهت سمل خاك و نخاله ساختماني موظف بهه تهيهه بهاكخ مخصهول سمهل
نخاله هاي ساختماني بوده و در جهت تخليه و سمل آن اقدام خواهم نمود .
ت صره  : 1در صورت عدم سمل توسط باكخ متعهد مي گردم همزمان با پرداخت هزينه اشغال معابر هزينه سمل خاك
را بر اساس تعرفه هر سرويخ ظروف مذكور به اضافه  %11هزينهه باسسهري پرداخهت و در صهورت عهدم پرداخهت آن
شهرداري م لغ مذكور را از محل وديعه يا به هنگام تبويه سباآ اخذ نموده و سق هرگونه اعتهرا را از خهود سهلب
مي نمايم.
متعهد به اخذ مجوز تخريب و خاك رداري از سازمان مديريت پبماند ق ل از هرگونه عمليات ساختماني مي باشم .
چنانچه به مفاد تعهدنامه عمل ننمايم شهرداري مي تواند برابر مقررات با اينجانب رفتهار نمهوده و نبه ت بهه جمهي آوري
خاك و نخاله هاي ساختماني پاكبازي رفي اشغال مع ر و غيره اقدام و هزينه هاي متعلقه را بها  %11هزينهه باسسهري از
محل وديعه يا به هنگام تبويه سباآ دريافت نمايد و سق هر گونه اعترا را از خود سلب مي نمايم .
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