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 قانون نوسازي و عمران شهري 21آئين نامه اجرايي ماده 
 (03/0/2031مصوب )

 
آئين  21قانون نوسازي و عمران شهري و ماده  21شهرداري ها براساس ماده  -2ماده 

نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طررز ووروع عروارو ورورتت مشررمن برر نرا         
اخره اند و شرماره الر     مؤديانت که تا تاريخ مقرر عوارو قطعت شده خود را نپرد

محن سکونت ملکت مؤدي و همچنين شماره اشررا  برق به تدريج ظرف دو ماه به 
 .مؤسسات برق ارساع خواهند داشت

مؤسسات برق الس از وووع درخواست شهرداري با توجه به تکليف مقررر در   -1ماده 
ه الرس از  قانون نوسازي به تدريج نسبت به موارد اع   شده بررست نمرود  21ماده 

انطباق آنها با الرونده هاي مشررکين و احراز سکونت مالک در محن اخطار دوماهره  
 .اي براي مؤدي خواهند فرسراد

در وورتت که موارد اع   شده از طرف شهرداري با سوابق و وضع موجود  -2تبصره 
مغايرت داشره باشد مؤسسات برق مراتب را ظرف يک هفره از تاريخ تشخيص ايرن  

 .ه شهرداري اع   خواهند نمودامر ب
در اخطاريه هاي وادره که به ضميمه اولين برگ تشرخيص مرررف بررق     -1تبصره 

براي مشرر  ارساع مت شود تاريخ قطع انشعاب برق با رعايت مهلت دو ماهه مقرر 
 .در قانون تعيين خواهد شد

ن مهلرت  هرگاه از طرف مؤدي برق مفاوا حساب شهرداري تا تراريخ الايرا   -0تبصره 
ارائه نشود، مؤسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاريه اقدا  خواهند 

 .نمود
و تبرره هاي ذيرن   1براي تأمين هزينه هاي مربوط به اقدامات موضوع ماده  -0ماده 

آن شهرداري همراه با ارساع وورت مؤديان چکت معادع تعداد مشررکين مندرج در 
 1رياع مقطوعاً از محن اعربرار تبررره مراده     57به ازاء هر مشرر   وورت ارسالت

 .قانون نوسازي و عمران شهري وادر و به مؤسسات برق ارساع خواهد داشت
در وورتت که مؤدي ظرف يک ماه از تاريخ قطع برق بدهت خرود را نپرردازد    -3ماده 

 .نسبت به قطع گاز اقدا  خواهد شد
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ينه قطع و وون آن در سراسر کشور الس از تکمين شبکه        نحوه قطع گاز و هز -5ماده 
گازرسانت در تهران مورد بررست وزارت کشور و شرکت ملت گاز ايران واقع و نريجه 

 .بررست براي ترويب به هيأت وزيران اليشنهاد خواهد شد
مؤسسات برق و گاز وورت مشررکين جديرد بررق و گراز داخرن در محردوده       -6ماده 

ر را با ذکر نا  مالک و شماره ال   و محن وقوع ملک و شماره اشررا  قانونت شه
 .به شهرداري خواهد فرسراد

 
 

 
 


