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 الجماهيريةة
ومنها خدمة طلب تأجير معدات الصرف الصحى بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظةات ،تلتةزم الجهةات اإلداريةة المعنيةق بتقةديم الخدمةة
وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  - 8999/4/8كثمرة للتعاون بين وزارة التنميةة اإلداريةة  ،والمحافظةات  -مةن تحديةد للمبةال
المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنيق المحدده النجازها او االعةنن عةن رأيهةا فةى الطلةب المقةدم للحصةول عليهةا  .واى
مخالفق لذلك ترتب المسئوليق وذلك على النحو التالى:

أوال :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تتحدد رسةوم تةأجير وتشة يل معةدات الصةرف الصةحى لالةراي السةكنية وليةر السةكنية وفقةا للةوائئ الخاصةة بهيئةة الصةرف
الصةةحى  ،ولمةةا يتقةةرر بعةةد موافقةةة المجةةالس المحليةةة بالمحافظةةات التةةى تقةةدم بهةةا خةةدمات الصةةرف الصةةحى مةةن خةةنل وحةةدات اإلدارة
المحلية .
وفى جميع األحوال تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة باإلعنن عن الرسوم المقررة فى أماكن واضحة إلعنم الجمهور بها.

ثانيا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلتةةزم جهةةة اإلدارة بزنجةةاز خدمةةة تةةأجير معةةدات الصةةرف الصةةحى خةةنل  24سةةاعة مةةن تةةاريخ

تقةةديم الطلةةب وسةةداد الرسةةوم

المقررة .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبال إضةافية تحةت اى مسةمى يمكنةك اإلتصةال بزحةدى
الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة

ت:

هيئه الرقابه االداريه المركز الرئيسى بالقاهره  :ت 79/9279092

مكتب الرقابه االداريه بالمحافظة ت :

