محافظة
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى.....................

طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة
السيد األستاذ /رئيس الوحدة المحلية
تحية طيبة وبعد

…

يرجى التفضل بالموافقة على التصالح فى المخالفة المحررة بالمحضر ضدى رقم ..........................
بتاريخ

/

بمعرفة إدارة  /قسم تحسين البيئة  ،علما بأننى أتعهد بعدم تكرار هذه المخالفة .

/

وبياناتى كالتالى :
االسم ..……………………………………………………………………………………………………………………………:
العنوان ..……………………………………………………………………………………………………………………………:
اإلصدار………………………............

رقم البطاقة (شخصية  /عائلية  /قومى)............................تاريخ وجهة

المهنة أو النشاط ..…………………………………………………………………………………………………………………:
عنوان مزاولة المهنة أو النشاط ..………………………………………………………………………………………………:
علما بأننى مستعد لدفع الرسوم المقررة  ،ومرفق لسيادتكم المستندات المطلوبة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
تحريرا فى :

/

/
مقدم الطلب
االســـم .........................:
التوقيع .........................:

محافظة
الوحدة المحلية لمركز  /مدينة  /حى ......................
إيصال
استلمت أنا ..………………………………………… /الطلب المقدم من السيد ..…………………………….……………… /
بشأن طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة مستوفيا كافة متطلبات الحصول علىى الخدمىة ( المسىتندات
/
وحددت جلسة بتاريخ /
/
 /الرسوم ) وقيد الطلب برقم …………… .بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( ……………………) .

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقىىا لقىىرار رئىىي

مجل ى

الىىوزرا رقىىم  2424لسىىنة  8994فىىى شىىأن تبسىىيط إجىىرا ات حصىىول المىىواطنين علىىى

الخىىدمات الجماهيريىىة ومنهىىا خدمىىة طلىىب الحصىىول علىىى مصىىالحة فىىى مخالفىىات شىىئون البيئىىة بوحىىدات اإلدارة المحليىىة

بالمحافظات .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادربتاريخ 4002 /6/44

(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ،والمحافظات ) من تحديد المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة
للحصول على الخدمة ،والتوقيتات المحددة إلنجازها ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها -
وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
– مستند إثبات شخصية مقدم الطلب أو التوكيل الرسمى فى حالة الوكالة ( لالطالع ) .
– صورة المحضر المحرر بالمخالفة .
– اإليصال الدال على سداد المبالغ المطلوبة الدا الخدمة .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 فى حالة قبول التصالح قبل التصرف فى القضية :
يتم دفع قيمة الحد األدنى للغرامة أو دفع  %42من قيمة الحد األقصى لقيمة الغرامة أيهما اكبر .
 فى حالة قبول التصالح بعد التصرف فى القضية باإلحالة إلى المحكمة .
يتم دفع  %20من قيمة الحد األقصى للغرامة أو قيمة الحد األدنى للغرامة آيهما اكبر.
ملحوظةةة  :تلتىىزم الوحىىدة المحليىىة بىىاالعالن عىىن انىىواع مخالفىىات شىىئون البيئىىة والغرامىىة قىىرين كىىل مخالفىىة بحىىديها االدنىىى
واالقصىى وفقىىا لمىىا ورد بالبىىاب الرابىع المىىواد مىىن  42الىىى  94مىىن قىانون رقىىم  2لسىىنة  8992باصىىدار قىىانون
البيئة .

ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
تلتزم الوحدة المحلية باالنتها من موضوع الصلح خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب والمستندات كاملة .
فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية تحت أى
مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04 /4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

