طلب
تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة
السيد مدير اإلدارة الهندسية /
تحية طيبة وبعد ،
أرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلزم نحو التصريح لى بتوصيل المرافق التالية -:
 ) 1مياه
 ) 2كهرباء
 ) 3صرف صحى
 ) 4غاز طبيعى
وبياناتى كما يلى -:
االســــــــــــــــــــــــــــــــــم..................................................................................
م حل االقام ــــــــــــــــــــــــة..................................................................................
موقع العقار المطلوب توصيل المرفق اليه..................................................................
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
تحريراً فى / /

توقيع مقدم الطلب

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تيسير
إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بإقامة وتشغيل محطة التليفون
المحمول بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
بتاريخ  (2010/4/11كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات
واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى
الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى :
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول بوحدات االدارة المحلية
بالمحافظات .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
بتاريخ  (2010/3/25كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات
واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى
الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ( االصل لالطالع ) صورة المستند الدال على ملكيه العقار أو عقد اإليجار ( االصل لالطالع ) . صورة رخصة المبانى ( مع االطالع على األصل ) . كشف مشتمالت . خطاب من اإلدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات ( فى حالة إقامة العقار على ارض زراعية) حكم نهائى بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة . تقرير من مهندس استشارى يفيد صالحية العقار من الناحية اإلنشائية لتوصيل المرافق اليه .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
قرش جنيه
رسوم إصدار عن كل مرفق ( جنيهان فقط الغير )
2
ضريبة نوعية على كل تصريح بالحفر (مادة  89مــــــن قانون الدمغة
90
رقم  111لسنة .)1980
 147لسنة  1984وتعديالته ).
 10رسم تنمية موارد(قانون
باإلضافة إلى انه يتم سداد قيمة المقايسة التى تعدها الجهة المسئولة عن المرفق فيما بعد عند توصيل
المرفق وبعد الحصول على موافقة الوحدة المحلية .
ملحوظة  :فى حالة تعدد نسخ أو صور التصريح التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال
يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو
الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك
االتصال بإحدى الجهات التالية :

المحافظة  :ت 068/ 3320571
هيئة الرقابة اإلدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 02/22902728
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  :ت 068/3355533

