
 
 

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

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

 

 طلب 
 تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط

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

 ........................... مركز/ مدينة/ حىمحل االقامة...................................................

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

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

 

 مقدم الطلب

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

 ...............: ........  التوقيع

 

 

 
 
 
 
 حافظة ..............م

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

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

مسحتوفيا كافحة متطلبحات الحصحول  نشحأة لتعحديل النشحاطتعديل وصلة الصرف الصححى لمححل أومبشأن 
 .(  المستندات/ المصاريف  ) على الخدمة

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

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



 
 جراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إل
حصححول علححى ال تيسححيرفححى شححأن  8994لسححنة  2424وفقححا لقححرار رمححي  مجلحح  الححوزرا  رقححم

 تعديل وصلة الصرف الصحى لمححل أو منشحأة لتعحديل النشحاطالخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب 
 بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات.

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

من تحديد المسحتندات واوورا    (والمحافظات  الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارةكثمرة للتعاون بين )
والمبالغ المطلوبة للحصول علحى الخدمحةو والتوقيتحات  المححددة إلنجازهحاو أو اإلعحرن عحن رأيهحا فحى 

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

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة: 

 لرطرع(.اوصل ) مستند إثبات الشخصية 

 . ) صورة عقد الملكية أوعقد اإليجار ) اوصل لرطرع 

 . رسم هندسى بالتعديل الجديد للوصلة 

  اذا كان مؤجراً . على التعديل المالكموافقة 

 . رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل 

 . إيصال سداد الرسوم 
 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: 
 قرش جنيه       

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

 أو المنشأة التى تتحدد طبقا وطحوال الوصحرت  يضاف إلى ذلك مصاريف تعديل وصلة المحل
 وطبيعة المقايسة ووفقاً للوامح والقوانين المعمول بها .

 
 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:

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

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

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة : ت 


