
 

 

          
 طلب ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجرور العام

 

 حضرة رئيس بمدية _________ المحترم،
 

  ________________________________________________________________________ المستدعي:
  __________________________________ رقم الهاتف:______________________________،   العنوان:

 

______ العقارية بشبكة المجارير نطمب الموافقة عمى ربط مجرور المياه المبتذلة لمعقار رقم _________، الواقع في منطقة___
 العامة.

 

 المستندات المرفقة:
 ال يعود تاريخيا ألكثر من ثالثة أشير. عقارية إفادة  

 مصدقة عن خريطة المساحة العائدة لمعقار. نسخة  
 عن الخرائط العائدة لمبناء وتتضمن: نانسخت 

 .1/1555أو  1/055العام مقياس  بالمجرورتبين كيفية ربط البناء  خريطة -
عميو كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بيا لربط مجارير المياه  مبينالطابق الكائن بمستوى األرض  مسطح -

 .1/155العام مقياس  بالمجرورالمبتذلة 
 .1/155التمديدات الصحية مقياس  كافةكافة الطوابق مبين عمييا  مسطحات -
      .  1/155مقياس  الصحيةعمودي لمبناء يبين التجييزات  مقطع -
  _________________________________________________________________________ مالحظات:

________________________________________________________________________________ 
 
 

        توقيع المستدعي: ______________
                                                                              

 
 
 
 
 

 

 

 

 02نموذج ط 

 
 طابع مالي

 خاص بالبلدية
 سجل الطمب بتاريخ _________ تحت رقم _______ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطموبة.

 توقيع الموظف*: _______________ 

 .المقدمة المرفقاتتوقيع الموظف ال يعني موافقة البمدية عمى قانونية  نإ* 



 

 يةاللبنان الجمهورية

 الداخمية والبمديات           وزارة
 

 ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجرور العام
 

 المستندات المرفقة: 
 طمب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنو قانونًا. -1

 نسخة مصدقة عن خريطة المساحة العائدة لمعقار.  -2

 نسختان عن الخرائط العائدة لمبناء وتتضمن:  -3

 .1/1555أو  1/055خريطة تبين كيفية ربط البناء بالمجرور العام مقياس  -
 رمسطح الطابق الكائن بمستوى األرض مبين عميو كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بيا لربط مجاري  -

 .1/155المياه المبتذلة بالمجرور العام مقياس 

 .1/155الصحية مقياس  مسطحات كافة الطوابق مبين عمييا كافة التمديدات -

 .  1/155مقطع عمودي لمبناء يبين التجييزات الصحية مقياس  -     

 

 الرسوم المتوجبة: 
 ل.ل. 10555رسم طابع مالي 

 
 مهلة اإلنجاز: 

 .8/99ثالثة أيام استنادًا لتعميم وزير الداخمية والشؤون البمدية والقروية رقم 
 

    (2671/1933)مرسوم رقم مالحظات: 
شترط السماح بربط مجرور العقار الخاص بشبكة المجارير العامة عدم وصل مزاريب مياه السطوح وغيرىا بشبكة ي  -1

 المجارير العامة.
عمى أصحاب المباني أن يقوموا عمى نفقاتيم الخاصة بوصل قساطل مياىيم المبتذلة بالمجرى العام مع مراعاة األنظمة   -2

 المحمية الصادرة في ىذا الشأن. 

 يجوز تصريف المياه الصناعية المبتذلة في المجارير إال بترخيص من اإلدارة التي أنشأتيا وبموافقة مديرية الصحة. ال  -3


