تاریخ:

بسمه تعالی

تعهدنامه شرکت ……………………… درخواست کننده پروانه احداث نيروگاه تجديدپذير
پیرو درخواست این شرکت بشماره  ...................مورخ  ..................مبنی بر صدور پروانه احداث نیروگاه برق از منابع تجدیدپذیر از نوع ........................
به ظرفیت اسمی  ................در محل  /منطقه  ، ..........................امضاء کنندگان زیر صاحبان امضای مجاز شرکت فوق الذکر ثبت شده به شماره
 ...............در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  ...................که بموجب روزنامه رسمی شماره  .........................حق امضاء قرارداد و اسناد
تعهدآور را دارا می باشند ،این تعهدنامه را امضاء و پایبندی شرکت را به بندهای ذیل اعالم میدارند تا درصورتیکه پروانه احداث نیروگاه صادر شود،
ن افذ شده و جزء الینفک پروانه محسوب گردد .این تعهدنامه درصورت درخواست اصالح یا تمدید پروانه نیز کماکان معتبر و نافذ میباشد .با صدور
پروانه ،امضاءکننده /امضاء کنندگان زیر خود را متعهد به موارد زیر میداند/میدانند:
 -1تمامي قوانين ،آييننامهها و مصوبات و استانداردهای مربوط به احداث ،اتصال به شبکه و بهرهبرداری نيروگاه و همچنين خريد و فروش نيروی برق و
حفاظت فني مصوب وزارت نيرو را رعايت نموده و به اجرا درآورد.
 -2هرگونه همکاری در امور فني با نماينده سازمان انرژیهای تجديدپذير و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) را بعمل آورد.
 -3ضمن پذيرش نمايندگان سازمان انرژیهای تجديدپذير و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در هر زمان كه اين نمايندگان الزم بدانند ،نسبت به ارسال گزارشهای
خواسته شده اقدام كند.
 -4در مدت اعتبار پروانه هر سه ماه يك بار نسبت به ارسال گزارش پيشرفت عمليات احداث نيروگاه به سازمان انرژیهای تجديدپذير و بهرهوری انرژی برق
(ساتبا) اقدام كند.
 -5قبل از عقد قرارداد يا موافقتنامه فروش برق ،زمينِ ساختگاه نيروگاه را تملك يا بصورت بلند مدت اجاره كند و كاربری زمين مذكور ميبايست نيروگاه
تجديدپذير و پاک باشد .درغير اينصورت ميبايست از طريق كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربری اراضي زارعي و باغها كاربری نيروگاه تجديدپذير
و پاک اخذ نمايد.
 -6قبل از شروع احداث نيروگاه ،هرگونه مجوز عام يا خاص مورد نياز (نظير مجوز اتصال به شبکه و مجوز محيط زيست برای همۀ انواع نيروگاههای
تجديدپذير و مجوز شهرداری يا مجوز آب منطقه ای و آب و فاضالب بطور خاص برای نيروگاههای مبتني بر زباله يا نيروگاههای برقآبي كوچك) را از مراجع
ذيربط دريافت نمايد.
 -7درصورت ابطال پروانه ،هيچگونه ادعای خسارت از صادر كننده پروانه در مورد هزينههای انجام شده عنوان و مطرح نخواهد شد.
 -8با آگاهي كامل از اين موضوع كه پس از صدور پروانه و قبل از آغاز بهره برداری تجاری نيروگاه تجديدپذيرتغيير بيش از  %25در تركيب صاحبان سهام
شركت يا تغيير مالکيت نيروگاه امکان پذير نيست ،هيچگونه درخواستي درخصوص تغيير مالکيت ونوع سهام شركت (تغيير سهام از بانام به بي نام و عدم ايجاد
سهام ممتاز) مطرح و ارائه ننمايد و بدينوسيله تاييد مينمايد كه كليه اقدامات و عمليات مورد نياز احداث نيروگاه از جمله تامين سرمايه پيش بيني شده را بدون
تغيير فوق الذكر در سهامداران و مالکيت شركت انجام خواهد داد.
 -9تمامي سهام شركت متقاضي بانام بوده و هيچگونه سهام بي نام صادر نشده و نمي شود ،همچنين اين شركت هيچگونه سهام ممتاز ايجاد نخواهد نمود .در
غير اينصورت پروانه احداث نيروگاه تجديدپذير بخودی خود باطل محسوب شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 -11صحت تمامي اطالعات ثبت شده در سامانه ثبت نام الکترونيکي و همچنين مستندات بارگذاری شده به عهده متقاضي بوده و قابل استناد ميباشد .متقاضي
موظف است هرگونه تغييرات مجاز را رسماً به سازمان اعالم و در سامانه بارگذاری نمايد.
 -11در صورت عدم توفيق در احداث نيروگاه و اب طال پروانه احداث در موارد استفاده از اراضي ملي و دولتي برای احداث نيروگاه ،اراضي مذكور را ظرف
مدت سه ماه به سازمان واگذار كننده زمين مسترد نمايد.
 -12درهرحال چنانچه كاربری اراضي تغيير داده شود ،درصورتيکه برای احداث نيروگاه زمين ملکي زراعي يا باغي مورد استفاده قرارگرفته باشد و نيروگاه به هر
جهت احداث نشود كاربری اوليه به زمين اعاده گردد و كاربری بعدی فاقد اعتبار خواهد بود و تعهد مينمايد مراتب را به مرجع تغيير دهنده كاربری اعالم نمايد.
 -13نشاني شركت بشرح مندرج در پروانه است و درصورت تغيير نشاني فوراً مراتب را بصورت كتبي به صادركننده پروانه اعالم و در غيراينصورت كليه
ابالغيهها و مکاتبات به نشاني فوق الذكر ارسال و دريافت شده تلقي گردد.

صاحب /صاحبان امضای مجاز :
نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضا:
تاریخ:
مهر شرکت:

نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضا:
تاریخ:
مهر شرکت:

