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 رهشما به .................................خودرو راننده /مالک................................ملی شماره به .................................................اینجانب

 سوی از که را زیر ضوابطو مقررات0911  60 / 60/ تاریخ از که گردم می متعهد .................................................. انتظامی

 رعایت کامل طور به را است گردیده ابالغ اینجانب به و تعیین اوز شهرداری ساختمانی نخاله و خاک ساماندهی کمیته 

 برابر که بود خواهد مجاز شهرداری اوز  الذکر، فوق خودرو یا اینجانب سوی از تخلفی هرگونه بروز صورت در و نموده

 .نماید برخورد اینجانب با قانون

 .شهر سطح معابر و شهر حریمراههای   کمربندی، حاشیه در ساختمانی ضایعات تخلیه عدم -0

 .زاو شهرداری سوی از شده ینتعی های محل در ساختمانی ضایعات تخلیه -2

 و حمل طی در ضایعات پراکندگی از پیشگیری جهت شده بارگیری ضایعات روی بر مناسب و الزم پوشش حفظ و ایجاد -9

  .شهر آلودگی و نقل

 .نیساختما ضایعات تخلیه و نقل و حمل بارگیری، مراحل کلیه طی در تردد کارت داشتن همراه به-4

 .شود می معابر سطح در شده بارگیری ضایعات شدن ریخته موجب که کامیون عقب درب و اتاق فنی نقص رفع -5

 .شود می معابر سطح به امیونک های الستیک توسط الی و گل ضایعات آوردن همراه به باعث خاکبرداری که صورتی در-0

 .گردد اقدام خودرو های چرخ کلیه شستشوی و پاکسازی به نسبت کارگاه، از خروج از قبل

 شدن ریخته موجب گرفتن، ترمز نتیجه در و شهر سطح در تردد زمان در که معمول ضایعات حد از بیش بارگیری از -7

 .شود تسطیح کامل طور به ضایعات حرکت، از قبل و خودداری اکیدأ شود، می معابر سطحدر ضایعات

 گردد اعالم شهرداری اوز به ماه یک مدت ظرف حداکثر مراتب خودرو، فروش و انتقال هرگونه یا شغل تغییر صرت در -8

 .بود خواهد خودرو مالک متوجه مستقیمأ آن مسؤولیت صورت، این غیر در شود؛ درج خودرو پرونده در تغییرات تا

 

 

 تاریخ

 انگشت اثر و امضاء


