محافظة ..............
الوحدة المحلية ( مركز /مدينة /حى )
إدارة  /قسم المياه

طلب (غلق المياه مؤقتا  /إعادة فتح المياه )
اسم مقدم الطلب ...........................................................……………………...........................…/
محل اإلقامة........................ ...............مركز /مدينة /حى........................................................... ....
مال ك  /مسككجر ر  /وكيككل..............................................................................................................
عنوان العقار المراد ( غلق المياه مؤقجا – إعادة فجح المياه) له.....................................................................
رقم االشجرا ..........................................................................................................................
سبب الغلق .............................................................................................................................
مدة الغلق من  .........................................................إلى ...........................................................

مقدم الطلب
االســــم ........................... :
التوقيع ........................... :

محافظة ..............
الوحدة المحلية ( مركز /مدينة /حى )
إدارة  /قسم المياه
إيصال
اسجلمت أنا .........................................الطلب المقدم من السيد .................................... /
بشرن طلب غلق المياه مؤقجا  /إعادة فجح المياه مسجوفيا كافة مجطلبات الحصكول علكى المدمكة ( مسكجندات /
رسوم) وقيد الطلب برقم......................بجاريخ / /
الجاريخ المحدد إلن از المدمة / /
توقيع الموظف المختص
()...........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس م لس الوزراء رقكم  2424لسكنة  8994فكى شكرن جيسكير الحصكول علكى المكدمات
ال ماهيرية ومنها مدمة ( غلق المياه مؤقجا  /إعادة فجح المياه ) من قبل المكواطنين بوحكدات اإلدارة المحليكة
بالمحافظات.
جلجزم

ال هات

المعنية

اإلدارية

بجقديـم

المدمة

وفقا

للوارد

بهذا

النموذج

الصادر

بجاريخ  (4002/6/82كثمرة للجعاون بين ال هاز المركزى للجنظيم واإلدارة والمحافظات ) من جحديد
المسجندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على المدمة ،والجوقيجات المحددة إلن ازها ،أو اإلعالن
عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى ممالفة لذل جرجب المسئولية  -وذل على النحو الجالى:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 صورة مسجند إثبات الشمصية (واألصل لالطالع) .
 إيصال سداد اسجهال المياه المسجحقة على العقار .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
قــ جـــ
حالة الغلق المؤقت للمياه
حالة إعادة فتح المياه

 ( - 60سجون قرشا ) رسم غلق .
-

 ( 4نيهان ) رسم معاينة

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
جلجزم هة اإلدارة الممجصة بجنفيذ مدمة ( غلق المياه مؤقجا  /إعادة فجح المياه ) فى موعد أقصاه
ثالثة أيام من جاريخ جقديم الطلب مسجوفيا كافة مجطلبات الحصول على المدمة ( مسجندات  /رسوم ).

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية أخرى يمكنك
االتصال بإحدى الجهات التالية :
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية ( المكجب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 04/4904244
مكجب الرقابة االدارية بالمحافظة  :ت

