
 
 محافظة 

 حى/ قرية / مدينة ومركز ل الوحدة المحلية 

 
 طلب 

 مخلفات مبانى/  ةــــــــشكوى من تراكم قمام
 

 

 ......................حى / قرية  /  مركز ل رئيس الوحدة المحلية / االستاذ السيد 

 ..تحية طيبة وبعد  

 

 ....................بمنطقة  مخلفات مبانى /ى من تراكم القمامة اشكو من سيادتكم  بفحصالتكرم الرجاء 

 ...................................................   حى   ......................................................شارع 

 . ومرفق المستندات المطلوبة ومستعد لسداد الرسوم المقرر ة

 

 ,,,  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
     الشكوىمقدم                                                                                   

 :االسم     /     /                                       تحريرا فى   

 : القومى  رقمال              

 : صفته                        

   : وظيفته             

 :العنوان بالتفصيل              

        : رقم التليفون              

 

 محافظة 
 حى/ قرية / مدينة ومركز ل الوحدة المحلية 

  
 

 إيصال
 .......................………........الطلب المقدم من السيد ……………...........……………استلمت أنا 

/ المستندات ) كافة متطلبات الحصول على الخدمة توفيا مسمخلفات مبانى /  شكوى من تراكم قمامةطلب بشأن 
  (الرسوم

 /     /    بتاريخ    ..... .....وقيد الطلب برقم 
       /:    /      التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة  

                                                                              
 توقيع الموظف المختص                                                                                       

                                                                                     )                           (



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

تيسير الحصول على الخدمات فى شأن  8994لسنه  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

  . بوحدات االدارة المحلية بالمحافظات شكوى من تراكم قمامةومنها خدمة طلب الجماهيرية 

 تلتززززززززم الجهززززززززات االداريززززززززة الم نيززززززززة بتقززززززززديم الخدمزززززززة وفقززززززززا للززززززززوارد بهزززززززز ا النمززززززززو   الص زززززززز ادر

مززن تحديززد ( , والمحافظززات  الجهززاز المركزززى للتنظززيم واالدارة كثمززرة للت ززاون بززين  ) 8/2/4085  بتززاري 

 للمسززتندات واالورا، , والمبززالم المطلوبززة للحصززول علززى الخدمززة , والتوقيتززات الزمنيززة المحززدد  النجازهززا , 

ية و لك علزى النحزو او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها , واى مخالفة ل لك ترتب المسئول

 : التالى

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة  :   أوال 

 ., وصورة منها موضح بها الرقم القومى    لالطالع بطاقة تحقي، الشخصية اصل   -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :ثانيا 

 .فى حالة وجود القمامة فى الشارع  تقدم الخدمة مجانا    -

 مخلفات مبانى/ القمامة فى ملكية خاصة يتم تحديد القيمة تب ا لكمية القمامة اما فى حالة تراكم  -

                                       :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

 .فى حالة وجود القمامة فى الشارع فى مدة التتجاوز عن ثالثة ايام     -

 .فى ملكية خاصة فتكون فى خالل اسبوع  ىمخلفات مبان/ اما فى حالة وجود القمامة  -

 
 

 

تحدت اى  فى حاله عددم الحصدول علدى الخدمده فدى التوقيدت المحددد ب او طلدب مسدتندات او مبدالغ  اضدافيه

- : مسمى يمكنك االتصال باحدى الجهات التالية 

 :   المحافظـــــــــــــــــة     ت 

 9279092/79: اهرة  ت المركز الرئيسى بالق: هيئه الرقابة اإلدارية  

 :مكتب الرقابه اإلدارية بالمحافظة   ت

 


