
 

 

 مالکساختمانی  تعهد نـامـه
       خیابان .............واقع در  ملک  دارای حق قانونی نسبت بهپرونده ساختمانی به استناد مدارک ضمیمه  ................. ساکنا کد ملی  ........................ ب ................فرزند .................... اینجانب 

تحویل نموده ام تقاضای صدور  با امضاء گواهی رسمی شده خود به شهرداریمشخص و صحت وقوع آن را در محل مذکور  250/1متر مربع که محل آن در روی نقشه  ............... به مساحت

چگونه حقی را از نظر مالکیت عرصه و اعیان برای اینجانب و هیچگونه تعهد و از شهرداری دارم با علم به اینکه اخذ پروانه ساخت از شهرداری و احداث بنا در آن هیپروانه ساختمانی فوق الذکر را 

 :د به خداوند متعال متعهد می گردمبا سوگنو مسئولیتی را برای شهرداری ایجاد نمی کند 

ذکور موات و یا متعلق به دولت و یا اشخاص غیر باشد کلیه حقوق فرضییه و زمین ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی برابر مقررات جاری حاکم، در هنگام اخذ پروانه ممشخص شود که چنانچه  .1

 متصوره و موجود اینجانب اسقاط می گردد تا با استفاده از این ملک که وسیله استیفای حقوق دولت و اشخاص است اقدام الزم بعمل آورند .

از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است کلیه خسارات وارده در مورد زمین را شخصاً در زمیا  ساختمانی متعلق به غیر اعم  برای صدور پروانه ملک ارائه شده یا قولنامه چنانچه مشخص شود که سند .2

 حیات متقبل و در ممات بعنوا  دیو  ممتازه من محسوب خواهد شد .

و تحت هیچگونه معاذیری از مقادیر مشیخص شیده در پروانیه را رعایت نمایم ه احداث پارکینگ از جمل مفاد پروانه صادره و نقشه های ساختمانی تایید شده  از سوی شهرداریمتعهد می شوم کلیه  .3

بیه مراجی  که رأساً و بدو  مراجعیه  شهرداری دارای اختیار تام خواهد بود باشد،  و در هر زما  که مشخص شود از ضوابط مندرج در پروانه مذکور تخلفی صورت گرفته مذکور تخطی ننمایم.

 . و شکایت در مراج  قضایی را از خود سلب می نمایم هر گونه خسارتهر سازما  دیگر توسط مأمورین خود نسبت به تخریب و رف  تخلفات اقدام نماید و حق ادعای  قضائی یا

له های مذکور را به محل تعیین شده از سوی شهرداری حمل نمیایم و و نخا خودداری نموده و در محدوده شهرهای غیر قانونی  محلو  عمومی معبرریختن نخاله های ساختمانی در متعهد می شوم از  .4

در            .خیودداری نمیایم همسایگا  و ساکنین محلمزاحمت برای هر گونه  آهن آالت و خاک و غیره ( و  -) ماسهایجاد موان  و سد معبر بوسیله مصالح ساختمانی  همچنین متعهد می شوم از

اول مقابل سیاختما  شهرداری رأساً می تواند کلیه مصالح ساختمانی مزاحم معابر عمومی را به خارج از شهر انتقال دهد و هر گونه خسارت و تخریب و شکستگی جد غیر اینصورت ستاد سد معبر

 . خواهم نموددر حال احداث را مطابق تعرفه و اعالم صورت وضعیت خسارت از سوی شهرداری را پرداخت 

توقی  عملییات در غیر اینصورت شهرداری مختار به  نمایم. ارایه به شهرداری از اداره ثبت اسناد و امالک اقدام و زمین سند مالکیت اخذنسبت به  پس از اجرای اسکلت بنا  بالفاصلهمتعهد می شوم  .5

ولیت ئمسیبر سیاختما  اینجانیب میی باشید لیذا  به مدت دو سال متعهد به نظارتساختما   مهندس ناظربا توجه به اینکه  نیز بر عهده اینجانب می باشد. آ بوده و کلیه عواقب ناشی از  عمرانی

 بر عهده اینجانب بوده و کلیه عواقب ناشی از عدم تمدید نیز بر عهده اینجانب می باشد.  تمدید نظارت مهندس ناظر طبق تمدید پروانه ساختمانی

  اقدام نمایم. ساختمانی و اخذ پایانکاربا اخذ مجوز  اجرای نمای ساختما  نسبت به بالفاصله پس از اتماتم عملیات عمرانی ساختما همچنین متعهد می شوم  .6

عدم رعایت این بند و هیدایت فاضیالب در صورت  در ملک خویش اقدام نمایم و آب فاضالب و آبهای سطحی بنا را به داخل آ  هدایت نمایم.های جاذب  حفر چاهاینجانب متعهد می گردم نسبت به  .7

 نمود  آ  می باشد و هر گونه شکایت در مراج  قضایی را از خود سلب می نمایم.به معبر عمومی شهرداری راسا مختار به جلوگیری و مسدود 

گونه حفاری در معبیر و خیاکبرداری هردر صورت و  ملیات ساختمانی را رعایت نمایمع و بعد از  در حین را  ساختما  و آیین نامه نظام مهندسی و آتش نشانی  کلیه ضوابط ایمنیمتعهد می گردم   .8

 اخیذ اسیتعالم حیرایم شیبکهمتعهد میگردم قبل از شروع هر گونیه عملییات سیاختمانی نسیبت بیه  اقدام نمایم. تحت نظارت مهندس ناظراز شهرداری و   جداگانه اخذ مجوزهماهنگی و با  زمین

تمیامی  نصیب دودکیش هیای سیاختما همچنیین بیه هنگیام  شهرستا  اقدام نمیایم. مربوطهبا هماهنگی اداره ایمن سازی محل اجرای ساختما   ومخابرات(  -گاز -رق ب -آب ) تاسیسات شهری

 استاندارد های الزم را تحت نظارت مهندس ناظر  انجام خواهم داد.

وعملییات سیاختمانی را بیا  اقیدام نمیایم  از شیهرداری وک  اخذ برّث حصار حیاط و اجرای فونداسیو  در برّ معبر نسبت به احدا و به هنگام شروع عملیات ساختمانیاینجانب متعهد میگردم  .9

 ایم.نصب نم تابلو مشخصات پروژه را در محل کارگاه ساختمانی، مبحث دوم مقررات ملی ساختما  2-11-2متعهد میگردم طبق بند  همچنین .هماهنگی مهندس ناظر شروع نمایم 

اقیدام نمیایم. بیدیهی  تنظیم مجدد تعهد نامه و سپرد  تعهد مالک جدیدنسبت به  ،در آ  به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر داینجانب متعهد می شوم در صورت واگذاری زمین و اعیانی موجو .10

 هیم نمود.است تعهد مالک جدید نافی تعهد اینجانب نبوده و مشترکا مسئولیت موارد مندرج فوق را تعهد خوا

می باشد و امالک دارای ابعاد و مساحت های متفاوت با پالک های مجاور می باشد و صدور مجوز مسکونی و تجاری با  شخصی مالکیت تفکیک اراضی در گذشته بر اساسبا توجه به اینکه  .11

اعیالم را  و همسیایگا  از یکیدیگر نسبت به پیشروی یا عقب روی ساختما  خودایت خود رضاهد شد لذا اینجانب خو ی در محل استقرار بنایسبب ناهماهنگی جز درصد  80و  60سطح اشغال 

 و تصمیم شهرداری در این خصوص نافذ خواهد بود. میدارم و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهم داشت

اری نمایم و در صورت عدم رعایت این بند، شهرداری مجاز می باشد بدو  مراجعه به مراجی  خودد تبدیل پارکینگ به کاربری تجاری، انبار یا هر کاربری غیر از پارکینگمتعهد می گردم از  .12

طبیق تشیخیص  ایجاد مشاغل مزاحم شهریهمچنین در صورت داشتن واحد تجاری از  را از خود سلب می نمایم. ینسبت به رف  تخل  اقدام نماید و اینجانب حق هر گونه اعتراض قضایی راسا

 ی خواهم نمود.شهرداری خوددار

 با رعایت کامل اینجانب ) متعهد شونده ( مورد گواهی قرار می گیرد . آگاهی کامل از موارد ذکر شدهو  توجیه تک تک بندها به اینجانبو  بند 13این تعهدنامه در  .13

    

 امضا و اثر انگشت مالـک                                                                                          


