محافظة
الهيئة العامة لمرفق ……………..
الوحدة المحلية……………………….

طلب تأجير معدات الصرف الصحى
السيد /
تحية طيبة وبعد ،،
………………………………………………………………………..

أرجو التكرم بالموافقة على تأجير معدة الصرف الصحى
يوم
ساعة
الستخدامها ( بالعقار  /بالمنشأة )
………
……
لمــــدة
الكائن برقم …………………………… .شارع …………………………………………..قسم …………………………....
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،

مقدمه لسيادتكم
االســــــــــــم :

……………….........………….

صفتـــــــــــه ..……......……………..………. :
بطاقــة

عائلية

:

……………..............……..

شخصية

التوقيــــــــــع .…........…...……………....… :

تحريرا فى

/ /

إيصال
إستلمت أنا ……………………… .الطلب المقدم من السيد  ..……………….……………… /لتأجير معدات الصرف الصحى
بعد سداد الرسوم المقررة وقيد الطلب برقم……… .بتاريخ
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

/

/ /

/

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية
ومنها خدمة طلب تأجير معدات الصرف الصحى بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات ،تلتزم الجهاات اإلدارياة المعنيات بتقاديم الخدماة
وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  - 8999/4/8كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية  ،والمحافظات  -مان تحدياد للمباال
المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنيت المحدده النجازها او االعالن عن رأيها فاى الطلاب المقادم للحصاول عليهاا  .وا
مخالفت لذلك ترتب المسئوليت وذلك على النحو التالى:

أوال :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تتحدد رسوم تأجير وتشغيل معادات الصارف الصاحى لاضاراس الساكنية وضيار الساكنية وفقاا للاوائب الخاصاة بهيئاة الصارف
الصاحى  ،ولماا يتقارر بعااد موافقاة المجاالس المحليااة بالمحافظاات التاى تقادم بهااا خادمات الصارف الصااحى مان خاالل وحاادات اإلدارة
المحلية .
وفى جميع األحوال تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة باإلعالن عن الرسوم المقررة فى أماكن واضحة إلعالم الجمهور بها.

ثانيا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتاازم جهااة اإلدارة بزنجاااز خدمااة تااأجير معاادات الصاارف الصااحى خااالل  24ساااعة ماان تاااريخ

تقااديم الطلااب وسااداد الرسااوم

المقررة .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبال إضافية تحت ا مسامى يمكناك اإلتصاال بزحاد
الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة

ت:

هيئه الرقابه االداريه المركز الرئيسى بالقاهره  :ت 79/9279092

مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة ت :

