
 

FORMULÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE SERVIÇO DE CHUMBO 
 

 
Por favor preencha este formulário e envie-o para: 

City of Newark 
Director, Department of Water and Sewer Utilities  

B31F, 920 Broad Street 
Newark, NJ 07102 

Re: Programa De Substituição Da Linha De Chumbo 
 

OU tirar uma foto do formulário e enviar por correio eletrônico para info@newarkleadserviceline.com 
OU preencha o formulário no site: www.newarkleadserviceline.com/register 
OU digitalizar o código QR na parte inferior deste formulário para completar em seu telefone inteligente  

 

Nome:         

Endereço Da Propriedade:                                                                                                                                       

Lote/Bloco: _____________/_______________ Cidade: _____________________ Código Postal:                                              

Número De Telefone:     O # De Telephone Fornecido É  Celular       Casa 

Correio Eletrônico:                                                                                                                                                                       

Você prefere ser contatado por:  Telefone  or       Correio Eletrônico 

OPÇÕES 
 

Sim-Eu quero a minha linha de serviço de chumbo substituído. Eu compreendo proprietários que se registram 
para o Newark Lead Service Line programa de substituição terá sua linha de serviço de chumbo substituído 
gratuitamente. Se você selecionar "Sim", alguém da cidade entrará em contato com você para agendar o trabalho.  
 
Não Eu recusar a oferta da cidade para substituir a minha linha de serviço de chumbo manutenção da 
minha propriedade. Eu entendo os riscos de saúde associados a ter uma linha de serviço de chumbo e 
não segurar a cidade de Newark responsável por quaisquer preocupações relacionadas com a saúde 
futura que pode resultar da minha linha de serviço de chumbo.  

 
Não Eu recusar a oferta da cidade para substituir a minha linha de serviço de chumbo manutenção da 

minha propriedade desde que eu tinha anteriormente a minha linha de serviço de chumbo inteiro 

substituído * em                                                                   (Data) com               (materiais de 

substituição de tubos) por                                                          (nome do empreiteiro).  

* Forneça uma cópia do recibo da linha de serviço (se disponível)  

 
 
 
 
 

 

Assinatura Do Proprietário Da Propriedade  Data 
 
 
 
 

Você também pode preencher o formulário diretamente on-line. 
Digitalizar o código QR a direita para acessar o formulário de  

inscrição on-line. 


