محافظة
الوحدة المحلية لمركز ومدينة  /قرية  /حى

طلب
شكوى من أعمال مباني مخالفة
السيد األستاذ  /رئيس الوحدة المحلية لمركز  /قرية  /حى ........................
تحية طيبة وبعد ..
الرجاء التكرم من سيادتكم بفحص شكواي عن أعمال المبنى المخالف بالعقار رقم .......................
شارع ..................................................................حى  .........................نوع المخالفة بالتحديد .
ومرفق المستندات المطلوبة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,,,
مقدم الشكوى
تحريرا فى /

/

االسم :
الرقم القومي :
صفته :
وظيفته :
العنوان بالتفصيل :
رقم التليفون :

محافظة
الوحدة المحلية لمركز ومدينة  /قرية  /حى
إيصال
استلمت أنا …………………………...........الطلب المقدم من السيد ……….............................................
بشأن طلب شكوى عن أعمال مبانى مخالفة مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ( المستندات  /الرسوم)
وقيد الطلب برقم  ..........بتاريخ / /
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة / :

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994م في شأن تيسير الحصول على الخدمات
الجماهيرية ومنها خدمة شكوى من أعمال مباني مخالفة بوحدات اإلدارة المحلية بمحافظات الجمهورية تلتزم
الجهات االداريه المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج رقم الصادر بتاريخ . 4182/2/8
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة والمحافظات ) من تحديد المستندات واألوراق والمبالغ
المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول
عليها وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالي - :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة -:
 اصل بطاقة تحقيق الشخصية لإلطالع وصورة منها موضح بها الرقم القومي .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
 ال يوجد مبالغ مقررة للشكوى .ثالثا  -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة - :
 يتم معاينة المبنى المخالف في مدة ال تتجاوز عن ثالثة أيام  ,وان وجد مخالفة فى المبنى فانه يتم عمل محضرجنحة تنظيم أعمال ثم يصدر قرار بإيقاف أعمال المبنى المخالف .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ أضافية تحت أي مسمي يمكنك
االتصال بإحدى الجهات التالية -:
المحافظة ت - :
هيئة الرقابة اإلدارية للمركز الرئيسي بالقاهرة  :ت 79 /9279092
الوحدة المحلية لمركز ومدينة  /قرية /حي ..... /
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

