محافظة ..............
اإلدارة الهندسية ........
طلب
تصريح بتوصيل مرافق للمبانى الجديدة ( التصريح بالحفر إلدخال المرافق )
((مياه – كهرباء – صرف صحى – غاز طبيعى ))
السيد مدير اإلدارة .................................................................................... /
تحية طيبة وبعد ،
أرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلزم نحو التصريح لى بتوصيل المرافق التالية -:
 ) 1مياه
 ) 2كهرباء
 ) 3صرف صحى
 ) 4غاز طبيعى
وذلك بالعقار الخاص بى الذى سبق لى أن تقدمت للحصول على ترخيص لبنائه بالوحدة المحلية رئاستكــــــــــــــــم
بتاريخ

/

/

وفيما يلى البيانات الخاصة بى -:

االســــــــــــــــــــــــــــــــــم ................................................................................................... :
محل االقامــــــــــــــــــــــــة ................................................................................................... :
موقع العقار تحت الترخيص ................................................................................................... :
وقدددد سدددبق لدددى تقدددديم كافدددة البياندددات والرسدددومات الخاصدددة بالعقدددار عندددد التقددددم لطلددد التدددرخيص بالبنددداء الصدددادر
برقم  ................بتاريخ

/

/

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
تحريراً فى / /

مقدمه ........................ /
عنوانه ......................... /

محافظة ...............
اإلدارة الهندسية ..............
إيصال
استلمت أنا .........................................الطل المقدم من السيد ................ .............. /
بشدنن طلد تصددريح بتوصدديل مرافددق المبددانى الجديددة ( التصددريح بددالحدر لدخددال المرافددق ) ( ميدداه –
كهرباء – صرف صحى – غاز طبيعى ) مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمدة ( المسدتندات /
الرسوم ) وقيد الطل برقم  ...........بتاريخ / /
التاريخ المحدد لنجاز الخدمة / /
توقيع الموظف المختص
()...........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4244لسنة  1994فى شنن تيسر الحصول على الخددمات
الجماهيريددة ومنهددا خدمدددة طلدد تصدددريح بتوصدديل مرافدددق للمبددانى الجديددددة بوحدددات الدارة المحليدددة
بالمحافظددات  .تلتدددزم الجهدددات الداريدددة المعنيدددة بتقديدددـم الخدمددة وفقدددا للدددوارد بهدددذا النمدددوذ الصدددادر
بتاريددـخ  ( 2002/6/82كثمددرة للتعدداون بددين الجهدداز المركددزى للتنظدديم والدارة والمحافظددات ) مددن
تحديدددد للمسدددتندات واألوراق والمبدددالل المطلوبدددة للحصدددول علدددى الخدمدددة والتوقيتدددات الزمنيدددة المحدددددة
لنجازها أو العالن عن رأيها فى الطل المقدم للحصول عليها  -وأى مخالددة لدذلك ترتد المسدئولية -
وذلك على النحو التالى:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 صورة رخصة المبانى ( مع االطالع على األصل ) .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
قرش جنيه
رسوم إصدار عن كل مرفق ( جنيهان فقط الغير )
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دمغه نوعية على كل تصريح بالحدر(مادة  49مــــــن
قانون الدمغة رقم  111لسنة .)1940
رسم تنمية موارد(قانون  142لسنة  1944وتعديالته ).

فى حالة منح
التصريح لصاح
الشنن فقط

بالضافة إلى انه يتم سداد قيمة المقايسة التى تعدها الجهة المسئولة عدن المرفدق فيمدا بعدد عندد توصديل
المرفق وبعد الحصول على 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 إلنجاز الخدمة:
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطل .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :

المحافظة  :ت ...................
هيئة الرقابة الدارية ( المكت الرئيسى بالقاهرة )  :ت 02/2902224
مكت الرقابة الدارية بالمحافظة  :ت

