الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجرور العام

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي:
_______________________________________________________

العنوان ،_____________________________ :رقم الهاتف___________________ :
نطلب املوافقة على ربط جمرور املياه املبتذلة للعقار رقم _________ ،الواقع يف منطقة_________ العقارية
باجملرور العام.
المستندات المرفقة:

 إفادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 نسخة مصدقة عن خريطة املساحة العائدة للعقار.

 نسختان عن اخلرائط العائدة للبناء وتتضمن:
تبي كييية ربط البناء باجملرور العام مقياس  055/1أو .1555/1
 خريطة ّ مسطح الطابق الكائن مبستوى األرض مبي عليه كافة التمديدات الصحية املزمع القيام هبا لربط جماريراملياه املبتذلة باجملرور العام مقياس .155/1
 مسطحات كافة الطوابق مبي عليها كافة التمديدات الصحية مقياس .155/1 مقطع عمودي للبناء يبي التجهيزات الصحية مقياس .155/1مالحظات:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
طابع مايل

توقيع املستدعي______________ :

خاص بالبلدية

سجل الطلب بتاريخ _________ حتت رقم _______ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*_______________ :
فقات املقدمة
* إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املر 71
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المستندات المطلوبة:

 -1طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا.
 -2إفادة عقارية ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 -3نسخة مصدقة عن خريطة املساحة العائدة للعقار.
 -4نسختان عن اخلرائط العائدة للبناء وتتضمن:
تبي كييية ربط البناء باجملرور العام مقياس  055/1أو .1555/1
 خريطة ّ مسطح الطابق الكائن مبستوى األرض مبي عليه كافة التمديدات الصحية املزمع القيام هبا لربطجمارير املياه املبتذلة باجملرور العام مقياس .155/1
 مسطحات كافة الطوابق مبي عليها كافة التمديدات الصحية مقياس .155/1 -مقطع عمودي للبناء يبي التجهيزات الصحية مقياس .155/1

الرسوم المتوجبة:

رسم طابع مايل  1,555ل.ل.

مهلة اإلنجاز:

مخسة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم .99/8

مالحظات :مرسوم رقم  1933/2671املواد  15و (11التعليمات املتعلقة بتصريف املياه املبتذلة
واملواد القذرة).

 -1على أصحاب املباين أن يقوموا على نيقاهتم اخلاصة بوصل قساطل مياههم املبتذلة باجملرى العام مع
مراعاة األنظمة احمللية الصادرة يف هذا الشأن.
 -2ال جيوز تصريف املياه الصناعية املبتذلة يف اجملاري إال برتخيص من اإلدارة اليت أنشأهتا ومبوافقة مديرية
الصحة وجيوز أن حيتم تطهري هذه املياه مقدما.
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