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 مصوبه

/ص 8585/79شهرداری شیراز مبنی  ریر احیمص مهیوره شیماره       85/11/79مورخ  841105/79الیحه شماره 

درخهوص هزینه خدمات حدور پروانه ساختمان  راغات، پس از وحول و ثبی  ریه شیماره     19/9/79مورخ 

رحقوق  و اممک شیورا  دریرخانه شورا موضوع در کمیسیون ررنامه، رودجه، امو 85/11/79/و مورخ 5897/79

رررس  و تهمیم کمیسیون در هفتاد و هفتمین جلسه )عیادی  علنی  شیورای اسیمم  شیهر شییراز میورخ        

احمح  قانون شوراها را اکثریی  رراء   54نفر از اعضاء شورا مطرص و مستند ره ماده  81را حضور 81/18/79

 و ط 

 ماده واحده:

هزینه خدمات حدور پروانه ساختمان  »عنوان ماده واحده از  19/9/79/ص مورخ 8585/79در مهوره شماره 

 5 -0 -3 -8 -1تغییر م  یارد و متن حدر ماده واحده و تباحر « عوارض تراکم ساختمان  راغات»ره « راغات 

 ره مهوره مذکور الحاق م  گردد.  5ره شرص ذیل احمص و یک تبهره تح  عنوان تبهره  9و 

 ماده واحده اصالحی:  

احمص قانون حفظ و گسترش فضیای سیبز   »ض تراکم ساختمان  راغات ررای اممک  که ررارر ریین نامه عوار

مجمی  تخیصیم مهیلح  ن یاص )مهیوب       13/8/55شورای انقیمب و مهیوب    1387در شهرها مهوب سال 

نیاز ره  راغ شناخته شده ول  کاررری رنها در طرص تفهیل  راغ نم  راشد و«   شورای عال  استانها 18/8/57

درحد مساح  عرحه معادل جدول  154تغییر کاررری ندارند، ررای هر متر مرر  زیررنای ناخالم از حفر تا 

 پیوس  محاسبه و اخذ م  گردد.

 درحد مبلغ ماده واحده م  راشد. 54در مورد اراض  موقوفه عاص عوارض معادل اصالحی:  1تبصره 

متیر و   844ه مساح  عرحه رنها رعد از عقب نخین  ریخیتر از  اممک موضوع این مهوره ک اصالحی: 2تبصره 

 درحد مساح  عرحه ، ره حورت ذیل محاسبه و اخذ م  گردد. 154دارای مجوز م  راشند از حفر تا 

 مساح  عرحه  –   55/1 ×) )سطح اشغال داری مجوز طبقه همکف  ×جدول پیوس  

متیر و دارای   844اممک موضوع این مهوره که مساح  رنها رعید از عقیب نخیین  کمتیر از      اصالحی: 3تبصره 

 مجوز م  راشند، از شمول این مهوره خارج وررارر مهورات مرروطه محاسبه و اخذ م  گردند.

اراض  و زمین های  که رر اساس طرص تفهیل  کیاررری رنهیا ریا سیند ییا میادر سندشیان         اصالحی: 4تبصره 

 راشد، عوارض تراکم ساختمان  راغات رنها رر اساس این مهوره محاسبه و اخذ م  گردند.متفاوت 

 « رونق توليد »

 تعال  رسمه
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عوارض تراکم ساختمان  اراض  و ساختمان های مخمول این مهوره ررای هیر متیر مرری      اصالحی: 6تبصره 

/ص میورخ  8505/73رراریر مهیوره    79درحد مساح  عرحه تا پاییان سیال    154زیررنای ناخالم مازاد رر 

 محاسبه و اخذ م  گردد. 8/11/79/ص مورخ 0385/79ررارر مهوره  75و از ارتدای سال  7/11/73

قانون شهرداری و احیمحات رعیدی رن،    141در مواردی که رر اساس تبهره های ذیل ماده  اصالحی : 7تبصره 

موده اس  همچنیین  مالک سهم شهرداری ناش  از افراز و تفکیک اراض  را ره حورت ریال  یا زمین پرداخ  ن

مواردی که شهرداری پاسخ نقل و انتقال ره حورت کاررری غیر راغ را حادر نموده مخمول این مهوره نمی   

 گردند .

قیانون   144در مستحدثات  که فاقد مجوز ریوده و شیهرداری ریه اسیتناد رراء کمیسییون میاده        تبصره الحاقی:

انکار یا گیواه  می  راشید مخیمول ایین مهیوره می         شهرداری یا رصخنامه وزارت کخور ملزص ره حدور پای

 گردند./ش

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمی شوراي رييس
 :  رونوشت

 استحضار جهت شورا حقوقي مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
 سوابق در درج جهت بايگاني  - 
 طيبي: كننده اقدام  - 

 
  


