معافیت هزینه ی برقراری انشعاب

.1

بش اساس لسوت  5بٌذ ث هادُ  88لاًَى بشًاهِ ی پٌج سالِ ششن خاًَادُ هحتشم هؼظن
شْذاء ٍ ایثاسگشاى ( جاًباصاى ٍ آصادگاى ) ( بِ استثٌای سصهٌذگاى هَضَع تبصشُ ریل بٌذ دٍ
هادُ یک ) اص پشداخت ّضیٌِ بشلشاسی اًشؼاب تا سمف کٌتَس شش هتش هکؼبی بشای یک باس
هؼاف هی باشٌذ  .خاًَادُ ایثاسگشاى ٍ شاّذ  :خاًَادُ ّای هؼظن شْذاء ٍ جاًباصاى ٍ آصادگاى
شاهل ّوسش  ،فشصًذ ٍ ٍالذیي آًْا هی شَد.

.2

بش اساس لسوت  2بٌذ چ هادُ  88لاًَى بشًاهِ ی پٌج سالِ ششن تَسؼِ افشاد تحت پَشش
کویتِ اهذاد اهام خویٌی ٍ ساصهاى بْضیستی ٍ خیشیي هسکي ساص بشای ّش کذام اص افشاد
تحت پَشش ًْادّا ٍ ساصهاى ّای حوایتی اص پشداخت ّضیٌِ ّای صذٍس پشٍاًِ ساختواًی ،
ػَاسض شْشداسی ٍ دّیاسی ٍ ّضیٌِ ّای اًشؼاب آب  ،فاضالب  ،بشق ٍ گاص بشای ٍاحذّای
هسکًَی اختصاص یافتِ بِ آًاى بش اساس الگَی هصشف  ،فمظ بشای یک باس هؼافٌذ .

.3

بش اساس هادُ  13لاًَى الحالی بشخی هَاد بِ لاًَى تٌظین بخشی اص همشسات هالی دٍلت ،
فضاّای اصلی هساجذ  ،حسیٌیِ ّا  ،هَسسات لشآًی  ،داسالمشآى ّا  ،حَصُ ّای ػلویِ (
شاهل هشاکض آهَصشی  ،پژٍّشی ٍ اداسی )  ،گلضاس شْذا  ،اهام صادُ ّا  ،خاًِ ّای ػالن
سٍستاّا ٍ اهاکي هزّبی اللیتْای دیٌی هصشح دس لاًَى اساسی اص پشداخت ّضیٌِ ی هصاسف
هاّیاًِ آب  ،فاضالب  ،بشق ٍ گاص هؼاف هی باشٌذ ٍ اهاکي تجاسی ٍابستِ بِ آًْا شاهل ایي
حکن ًوی باشٌذ ّ .وچٌیي بش اساس تبصشُ ریل هادُ  55لاًَى بشًاهِ ی ششن تَسؼِ
هساجذ  ،هصالّا  ،اهاکي صشفا هزّبی هصشح دس لاًَى اساسی ٍ حَصُ ّای ػلویِ شاهل
هشاکض آهَصشی  ،پژٍّشی ٍ اداسی اص پشداخت ّضیٌِ ّای حك اًشؼاب آب  ،بشق  ،گاص ٍ
فاضالب ٍ ػَاسض ساخت ٍ ساص فمظ بشای فضای اصلی هؼاف هی باشٌذ .

.4

هطابك هادُ (  ) 11لاًَى جاهغ خذهات سساًی بِ ایثاسگشاى هصَب  ٍ 1351آئیي ًاهِ اجشائی
آى تاهیي ّضیٌِ خذهات هشبَط بِ آب سساًی  ،بشق سساًی ٍ گاص سساًی اص جولِ اًشؼاب
هَاسد یاد شذُ دس کلیِ گلضاسّا ٍ یادهاى شْذاء بِ ػْذُ ٍصاستخاًِ ّای ًفت ٍ ًیشٍ هی باشذ.
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