
 
 

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

 ..........................قسم / ادارة 
 
 

 

 طلب 
 تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط

 
 .........................../ .................................................................اسم مقدم الطلب 

 ........................... حى/ مدينة/ مركز...................................................محل االقامة

 ..........................................................عنوان المحل أو المنشأة المراد تعديل الوصلة له 

 ................................................................................................اسباب التعديل 

 

 مقدم الطلب

 ......................: .االســــم                                                  /    /    : تحريراً فى

 ...............: ........  التوقيع

 

 

 
 
 
 
 ..............حافظة م

 ...........حى / مدينه / مركز: الوحدة المحلية 
 ..........................قسم / ادارة 

 يصالإ
 ....................................../ الطلب المقدم من السيد  ..................................استلمت أنا

مسدتوفيا كافدة متطلبدات الحصدول  نشدأة لتعدديل النشداطتعدديل وصدلة الصدرل الصدحى لمحدل أومبشأن 
 .(  المصاريل/ المستندات  ) على الخدمة

 /        /    بتاريخ......................وقيد الطلب برقم
 /    /     التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة   

 توقيع الموظف المختص
)...........................( 



 
 جراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إل
حصددول علددى ال تيسدديرفددى شددأن  8994لسددنة  2424وفقددا لقددرار رمددي  مجلدد  الددوزرا  رقددم

 تعديل وصدلة الصدرل الصدحى لمحدل أو منشدأة لتعدديل النشداطالخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب 
 .بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات

 82/6/4002بتداريخ الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر  تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم   

مدن تحديدد المسدتندات وااورا    (والمحافظدات  الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارةكثمرة للتعاون بين )
والمبدال  المطلوبددة للحصدول علددى الخدمدةق والتوقيتددات  المحددددة إلنجازهداق أو اإلعدد ن عدن رأيهددا فددى 

- :وذلك على النحو التالى  - المسمولية تبوأى مخالفة لذلك تر -صول عليها الطلب المقدم للح
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 (.ل ط عااصل ) مستند إثبات الشخصية 

  ( .ااصل ل ط ع ) صورة عقد الملكية أوعقد اإليجار 

  رسم هندسى بالتعديل الجديد للوصلة. 

  اذا كان مؤجراً  على التعديل المالكموافقة. 

  رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل. 

  إيصال سداد الرسوم. 
 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 
 قرش جنيه       

 رسم إصدار( جنيهان)   4  ــ            
 رسم معاينة( جنيهان)   4ــ              
         

 أو المنشأة التدى تتحددد طبقدا اطدوال الوصد ت  يضال إلى ذلك مصاريل تعديل وصلة المحل
 .وطبيعة المقايسة ووفقاً للوامح والقوانين المعمول بها 

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب  بتنفيذ الخدمةالمختصة  الجهة اإلداريةتلتزم 
 .مستوفياً المستندات و
 
 

 

 

لب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية طة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو فى حال

 :يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية

 ...................ت :  ةالمحافظ

 4904244/04ت (  : المكتب الرميسى بالقاهرة ) هيمة الرقابة اإلدارية  

 ت : مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 


