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Hồ sơ xin giấy phép này sẽ hết hạn nếu không -nhận được giấy phép 
trong vòng 180 ngày sau khi hồ sơ đã được chấp nhận- là hoàn chỉnh.Loại công trình

Xây dựng mới Bổ sung/thay đổi/thay thế
Phá dỡ Khác:

Loại xây dựng

Nhà ở cho 1&2 gia đình  Thương mại/Công nghiệp Phòng bổ sung
Nhiều gia đình     Nhà thầu Xây dựng Khác:

Thông tin và địa điểm của công trình
Số công trình:      Địa chỉ của công trình:

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:      

Số căn hộ cao cấp/tòa nhà/căn hộ:      Tên dự án:      

Đường cắt ngang/chỉ dẫn đường đến địa điểm công trình:      
Phân lô:     Số lô Số khu đất/bản đồ thuế     

Mô tả công trình (ví dụ: 2 thiết bị gắn cố định để sửa sang lại bếp)
     

Cung cấp số Giấy phép RS

Chủ sở hữu Bất động sản Người thuê nhà

Tên E-mail:

Địa chỉ:      

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:      

Điện thoại: FAX:

Chữ ký của chủ sở hữu:      Ngày

  Nhà thầu  Nhà thầu phụ

Tên doanh nghiệp:      E-mail:

Địa chỉ:      

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:      

Điện thoại: FAX:

Số giấy phép Số giấy phép CCB

Chữ ký của người chịu trách nhiệm: ____________________________________________________________

Tên viết bằng chữ in:                                                                                    Ngày:

Người nộp đơn  Người liên hệ
Tên doanh nghiệp:      

Tên người liên hệ:      

Địa chỉ:      

Thành phố/Tiểu bang/ZIP:      

Điện thoại: FAX:

E-mail:      
Đánh giá Sơ đồ, vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp

Hệ thống chân không/khí y tế cho cơ sở chăm sóc sức 
khỏe

Hệ thống thu hồi nước thải/thu gom nước 
mưa

Hệ thống thoát nước thải chân không  
và hệ thống thông khí Hệ thống tiền xử lý nước thải

Hệ thống phun nước chữa cháy Hệ thống thoát nước thải hóa chất và hệ 
thống thông khí

Máy bơm cung cấp nước thương mại
Các tiện ích nằm bên ngoài tòa nhà liên quan đến hệ 
thống ống nước 

Đường ống cấp nước có đường kính trong hoặc kích thước đường ống danh nghĩa từ 2” trở lên ngoại 
trừ hệ thống 2” được thiết kế/đóng dấu bởi kỹ sư được Oregon cấp phép

Sửa đổi sơ đồ tự nguyện

Biểu phí

Mô tả Số 
lượng Phí Tổng 

cộng
Nhà ở dành cho 1&2 gia đình mới -(bao gồm 100 ft. cho mỗi kết 
nối tiện ích)
SFR (1) bồn tắm $632

SFR (2) bồn tắm $948

SFR (3) bồn tắm   $1,108

Mỗi bồn tắm/bếp bổ sung $265
Thiết bị phun nước chữa cháy (________ 
ft. vuông) Theo biểu phí

Các tiện ích tại địa điểm công trình
Bể chứa hoặc cống khu vực   $49

Các tiện ích cho nhà tiền chế   $114
Các khoản phí sau cho các đường ống bên ngoài không nằm trong phí các thiết 

bị gắn cố định của nhà ở. Giá được liệt kê dưới đây là cho 100 feet đầu tiên. 
Mỗi 100 feet bổ sung, hoặc một phần của nó, có giá $107.

Cống thoát nước mưa (________ ft. theo 
chiều dài)   $142
Quý vị sẽ lắp đặt ống thông trong tường bằng 
ván lát hay không?    Có Không Không tốn phí

Cống vệ sinh (________ feet theo chiều dài)  $142
Cống thoát nước mưa
(________ foot theo chiều dài) $142

Thiết bị cấp nước (________ feet theo 
chiều dài) $142

Thiết bị gắn cố định hoặc đồ vật
Thiết bị ngăn chặn dòng chảy ngược $49
Van khóa nước chảy ngược $49
Máy giặt $49
Máy rửa chén $49
Vòi nước uống $49
Vòi phun/bể chứa $49
Nắp thiết bị gắn cố định $49
Lỗ thoát nước sàn/bồn thu nước thải của 
sàn/van nhiên liệu $49

Thiết bị xử lý rác thải $49
Vòi ống nước $49

Máy làm nước đá $49

Thiết bị ngăn/thu gom dầu mỡ $49
Đường ống chính trong nhà
Đường ống nước - 100 foot đầu tiên $142
Đường ống thoát nước - 100 foot đầu tiên $142

Mỗi 100 foot hoặc phần bổ sung $107
Thay thế đường ống cấp nước trong tòa nhà
Dân dụng - tầng một $101
mỗi tầng bổ sung $40
Thương mại - năm nhánh đầu tiên $101

Mỗi nhánh gắn cố định trên năm $24

Khí y tế (chi phí _______ $.) Theo biểu phí

Thu gom nước mưa (chi phí _______ $.) Theo biểu phí
Thoát nước mái (thương mại) $49
Nắp cống $125
Bồn rửa/chậu/phòng vệ sinh $49
Bồn tắm/vòi hoa sen/chậu tắm $49
Bồn tiểu $49

Bồn cầu $49

Bình nước nóng/bình giãn nở $49
Khác $49

Phí xin giấy phép hệ thống ống nước
Tổng phụ

Phí xin giấy phép tối thiểu ($110)

Đánh giá sơ đồ (25% phí giấy phép)

Phụ phí hiện trạng (12% phí giấy phép)

TỔNG PHÍ XIN GIẤY PHÉP
THÔNG TIN QUAN TRỌNG! Cục Nước Portland yêu cầu lắp đặt thiết bị bảo 
vệ ngăn dòng chảy ngược tại điểm kết nối dịch vụ đến tòa nhà nơi lắp đặt 
các cơ sở thu gom nước mưa và/hoặc thu gom và tái sử dụng nước. Yêu 
cầu này cũng có thể áp dụng cho các mục đích sử dụng nước và/hoặc 
thiết bị khác. Xem tài liệu "Yêu cầu về Lắp đặt Thiết bị ngăn Dòng chảy 
ngược".  
http://www.portland.gov/water/backflow-prevention/backflow-assembly-
installation-requirements
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