محافظة .............
مركز  /مدينة  /حى
اإلدارة الهندســـــية
طلب
تصريح بتوصيل المرافق للمبانى
( المقامة بالمناطق العشوائية )
السيد االستاذ  /مدير االدارة الهندسية
تحية طيبة وبعد ،،،
ارجو التكرم بالتنبيه التخاذ مايلزم نحو التصريح لى بتوصيل المرافق التالية للعقار الخاص بى - :
 )1مياه
 )2كهرباء
 )3صرف صحى
 )4غاز طبيعى

وبياناتى كما يلى :
االسم.............................................................................................................
محل االقامة .....................................................................................................
موقع العقار المطلوب توصيل المرافق اليه ...................................................................
توقيع مقدم الطلب
تحريرا فى :

( ) .......................

/ /

محافظة
مركز  /مدينة  /حى
االدارة الهندسية

إيصال
استلمت أنا ………………………………………… .الطلب المقدم من السيد .....................…………............
بشاااان طلاااب تصاااريح بتوصااايل المرافاااق للمباااانى المقاماااة بالمنااااطق العشاااوا ية مساااتوفيا كافاااة متطلباااات الحصاااول ةلاااى الخدماااة
( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم …………… ..بتاريخ / /
/
/
التاريخ المحدد النجاز الخدمة :

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة
وفقااا لقاارار ر ااي مجلاا الااوزراء رقاام  4244لساانه  1994فااى شاا ن تيسااير الحصااول ةلااى الخاادمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب تصريح بتوصيل المرافق للمبانــى المقامة بالمناطق العشوا ية ( مياه – كهرباء -
صرف صحى ) بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـــــــــــخ 2007/7/23
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركاز للتنظايم واالدارة و المحافظاات)  -مان تحدياد للمساتندات واالوراق ،
والمباال المطلوباة للحصااول ةلاى الخدمااة  ،والتوقيتاات الزمنيااة المحادده النجازهااا  ،او االةا ن ةاان رأيهاا فااى
الطلب المقدم للحصول ةليها  ،وا مخالفة لذلك ترتب المس ولية وذلك ةلى النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة مستند اثبات الشخصية ( االصل ل ط ع ) صورة المستند الدال ةلى ملكيه العقار ( االصل ل ط ع ) . حكم نها ى بالبراءة اذا كان المبنى محررا ةنه محضر بالمخالفة . خطاب من االدارة الزراةية بعدم وجود مخالفات ( فى حالة اقامة العقار ةلى ارض زراةية او بالقربمنها ) .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مبلغ
قرش جنيه

90
10

2

بيــــــــــــــان

رسم إصدار ةن كل مرفق ( جنيهان فقط الغير )
دمغة نوةية ةلى كل تصريح بالحفر ( مادة  49من قانون الدمغة رقم  111لسنة ) 1940
رسم تنمية موارد ( قانون  147لسنة  1944وتعدي ته )

باالضافة الى انه يتم سداد قيمة المقايسة التى تعدها الجهاة المسا ولة ةان المرفاق فيماا بعاد ةناد توصايل المرفاق
وبعد الحصول ةلى موافقة الوحدة المحلية .
ملحوظة  :فى حالة تعدد نسخ أو صور التصريح التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة :
خمسة ةشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد  ،او طلب مستندات او مبالغ اضافيه تحت اى مسمى
يمكنك االتصال باحدى الجهات التالية - :
المحافظـــــــــــــــــه  :ت .........................
هي ه الرقابة االدارية ( المكتب الر يسى بالقاهره )  :ت 02/2902724
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت :

