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

( طلب إصالح  /استبدال )
وصالت المياه
اسم مقدم الطلب .......................................................................................................................
محل اإلقامة...................................... ...مركز /مدينة /حى........................... ............................. ....
الصفة مالك  /وكيل ........................................................................................... ......................
عنوان العقار المراد ( إصالح  /استبدال ) وصالت المياه له .......................... .........................................

تحريرا فى

/

مقدم الطلب

/

االســــم .................... :
التوقيع ..................... :

محافظة ..............
الوحدة المحلية ( مركز  /مدينة  /حى )
إدارة  /قسم المياه
إيصال
استلمت أنا ..............................................الطلب المقدم من السيد ................................................... /
بشأأأطن طلأأأب إصأأأالح  /اسأأأتبدال وصأأأالت الميأأأاه مسأأأتوفيا كافأأأة متطلبأأأات الحصأأأول علأأأى ال دمأأأة( مسأأأتندات  /رسأأأوم)
وقيد الطلب برقم .........بتاريخ / /
التاريخ المحدد إلنجاز ال دمة / /
توقيع الموظف المختص

()...........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424لسأنة  8994فأى شأطن تيسأير الحصأول علأى ال أدمات
الجماهيرية ومنها دمة طلأب ( إصأالح  /اسأتبدال ) وصأالت الميأاه مأن قبأل المأواطنين بوحأدات اإلدار
المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم ال دمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 4112/81/8
( كثمر للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدار والمحافظات ) من تحديد المستندات واألوراق
والمبالػ المطلوبة للحصول على ال دمة ،والتوقيتات المحدد إلنجازها ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها  -وأى م الفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى:
أوال  :المستندات واألوراك المطلوبة:
 صور البطاقة الش صية أو العائلية (واألصل لالطالع) .
 صور من تر يص المبانى أو عقد ملكية مسجل .
 صور إيصال المياه .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة
قــ جـــ
 ( - 01ستون قرشا ) رسم معاينة .
أجور عمال وتركيب وأدوات حسب المقايسة واألسعار المعلنة لها باللوحة اإلرشادية .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
تلتزم الجهة اإلدارية الم تصة بتنفيذ دمة إصالح  /استبدال وصالت المياه كالتالى :
إصالح الوصلة فى نفس يوم اإلبالغ .
استبدال الوصلة الل ثالثة ايام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصأول علأى ال دمأة
( مستندات  /رسوم ).
ملحوظةةة مامةةة  :إعةةالة تكلقةةة المقايسةةات المختلقةةة فةةى لوحةةة إرفةةادية يةةتم و ة ا فةةى مكةةاة وا ة
للجم ور فى الوحدة المحلية .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إ افية أخرى يمكنك
االتصال بإحدى الج ات التالية :
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية ) المكتب الرئيسى بالقاهر )  :ت 14/4914044
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  :ت

