دستورالعمل نحوه اعالم حریم خطوط برق

مقدمه:

نظر به این که رعایت حریم خطوط فوق توزیع و انتقال نیروی برق برای حفظ و نگهه ااری ایهن خطهوط و
جلوگیری از بروز حوااث و ایراا خسارات ،امری مهم تلقی می شوا ،لذا ضروری است اطالع رسهانی زز ار ایهن
خصوص انجا شوا .ار راستای این اطالع رسانی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن به عنوان متهولی خطهوط یهاا
شده ار سطح استان گیالن پاسخ به استعالمات حریم به ذینفعان را ار استور کهار خهوا اهرار اااه اسهت .از طهر
ایگر با توجه به این که هیچ استورالعمل اانونی و یا مصویه ای مبنهی بهر له و اعهال حهریم بهه متقاضهیان از طهر
شرکت برق و یا نحوه اعال حریم به ارباب رجوع وجوا ندارا لذا بدین منظور استور العمل حاضر برای تعیین خط
مشی شرکت ار خصوص اعال حریم خطوط برق به شرح زیر به تصویب رسهید تها پهز از ابهالی کلیهه واحهدهای
است اندرکار نسبت به اجرای مفاا آن اادا نمایند.
1ه شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن مکلف به پاسخ گویی به استعالمات ار خصوص حریم خطوط فوق توزیع و
انتقال نیروی برق به اشخاص حقیقی و حقوای می باشد.
 -2استعالمات حریم باید به طور کتبی ،تایپ شده ،با ذکر مشخصات ،آارس ،شماره تمهاس متقاضهی و نیه آارس
ملک مورا استعال به انضما کپی شناسنامه ،کارت ملی و الیل مالکیت(رسمی یا عاای) صورت گیرا.
 -3ابیرخانه برق گیالن پز از اریافهت اسهتعال و ار صهورت وجهوا شهرایط ذکهر شهده ار بنهد  2نسهبت بهه تبهت
ارخواست اادا وکد پی گیری(شماره تبت) را ار اختیار ارباب رجوع ارار می اهد .ار صورت عد وجوا شرایط
بند  2متصدیان ابیرخانه نسبت به راهنمایی ارباب رجوع اادا خواهند نموا.
4ه فرایند پاسخ به استعالمات حریم بدین شرح می باشد:
الف :استعال ها از طریق ابیرخانه و با ارجاع مدیر عامل حسب مورا برای معاونت بهره برااری و یها معاونهت طهرح
وتوسعه ارسال می شوا .معاونت های یاا شده پز از بررسی حداکثر ظر
ارسال آن به افتر حقوای با رعایت فرایند اااری اادا می نمایند.

اه روز کاری نسبت به تهیهه گه ارو و

ب :افتر حقوای مکلف است حداکثر ظر

سه روز کاری نسبت به تهیه پاسخ اادا نماید .ار صورتی که گه ارو

معاونت های فوق الذکر حاکی از تجاوز به حریم خطوط برق باشد افتر حقوای برای ارسال اخطار رفع تجاوز اادا
زز به عمل می آورا .ار غیر این صورت افتر حقوای رأساً نسبت به تهیه پاسخ بهرای مرجهع اسهتعال و ارسهال آن
اادا خواهد نموا.
5ه ار تهیه پاسخ به استعالمات یاا شده ،کارکنان شرکت مکلف به رعایت جمیع اوانین و مقررات می باشند.
6ه ضروریست این استورالعمل به اطالع ارباب رجوع نی رسانیده شوا.

