محافظة .............
مركز  /مدينة  /حى
اإلدارة الهندســـــية

السيد االستاذ  /مدير االدارة الهندسية
تحية طيبة وبعد ،،،
ارجو التكرم بالتنبيه الختاذ مايلزم حنو التصريح ىل بتوصيل املرافق التالية للعقار اخلاص بى - :
 )1مياه
 )2كهرباء
 )3صرف صحى
 )4غاز طبيعى
وبياناتى كما يلى :
االسم  ................................................. /حمل االقامة ................................................... /
موقع العقار املطلوب توصيل املرافق اليه ............................................................................ /
توقيع مقدم الطلب
( ) .......................

تحريرا فى / / :

محافظة
مركز  /مدينة  /حى
االدارة الهندسية
استلمت أنا  ............................................. /الطلب املقدم من السيد  ......................................... /بشان
طلب تصريح بتوصيل املرافق للمبانى املقامة باملناطق العشوائية مستوفيا كافة متطلبات احلصول على اخلدمة
( املستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  .........................بتاريخ
التاريخ احملدد الجناز اخلدمة :

/

/

/

/

توقيع الموظف المختص
( ) ......................

القواعد احلاكمة الجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيي مللي اليوزراق رقيم  2424لسين  8994فيى أي تيسيير الحصيو لليى الخيدما اللماهيريية
ومنها خدمة طلب تصريح بتوصي المرافق للمبانـيـى المقامية بالمنياطق الوأيوائية ( مييا – كهربياق  -صيرف صيحى )
بوحدا اإلدارة المحلية بالمحافظا .
تلتزم اللها اإلدارية المونية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـــــــــــخ 4007/7/42
( كثمرة للتواو بي اللهاز المركزى للتنظييم واالدارة و المحافظيا )  -مي تحدييد للمسيتندا واالوراق  ،والمبيال
المطلوبة للحصو للى الخدمة  ،والتوقيتا الزمنية المحدد النلازها  ،او االلال ل رأيها فى الطلب المقدم للحصو
لليها  ،واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك للى النحو التالى :

أوال  :المستندا واألوراق المطلوبة :
-

صورة مستند اثبا الأخصية ( االص لالطالع )
صورة المستند الدا للى ملكي الوقار ( االص لالطالع ) .
حكم نهائى بالبراقة اذا كا المبنى محررا لن محضر بالمخالفة .
خطاب م االدارة الزرالية بودم ولود مخالفا ( فى حالة اقامة الوقار للى ارض زرالية او بالقرب منها ) .

ثانيا  :المبال المقررة للحصو للى الخدمة :
مبل
قرش

90
80

بيــــــــــــــا

لني
4

رسم إصدار ل ك مرفق ( لنيها فقط الغير )
دمغة نولية للى ك تصريح بالحفر ( مادة  49م قانو الدمغة رقم  888لسنة ) 8940
رسم تنمية موارد ( قانو  827لسنة  8942وتوديالت )

باالضافة الى ان يتم سداد قيمة المقايسة التى تويدها اللهية المسيئولة لي المرفيق فيميا بويد لنيد توصيي المرفيق وبويد
الحصو للى موافقة الوحدة المحلية .
ملحوظة  :فى حالة تودد نسخ أو صور التصريح التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدوالى الوم بها فال يتحم المتوام
موها سوى الضريبة المستحقة للى نسخة أو صورة واحدة م تلك النسخ أو الصور .

ثالثا  :التوقيتا المحددة النلاز الخدمة :
خمسة لأر يوما م تاريخ تقديم الطلب .
فى حال لدم الحصو للى الخدم فى التوقي المحدد  ،او طلب مستندا او مبال
االتصا باحدى اللها التالية - :
المحافظـــــــــــــــــ ......................... :
هيئ الرقابة االدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهر ) :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة :

04/4904744

اضافي تح اى مسمى يمكنك

