تعرفه 213-97

شهرداري

شماره ابالغ مصوبه :

خــــورزوق

تاريخ ابالغ مصوبه :

موضوع تعرفه :عوارض صدور مجوز نصب پل
معادله محاسبه عوارض :
نوع کاربري

عوارض مصوبه سال 1396

عوارض پیشنهادي سال 1397

تجاري و اداري-فرهنگی –

L × P×132

S × M ×145

تفريحی – خدماتی –درمانی

L × P×55

مسکونی

S × M ×60

توضیحات اجرايی تعرفه به شرح زير است و کلیه اشخاص مالک  ،ذي نفع  ،ذي ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري خوروزق می باشند .

-1منظور از S

متراژ پل به مترمربع می باشدکه حداقل عرض محاسباتی آن يک متربوده وبراي عرض هاي کمترازآن يک

مترمحاسبه خواهدشد  .و  =Mقیمت منطقه بندي سال 94
 -2کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی  ،موظفند قبل از احداث پل نسبت به واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري اقدام و
مجوز الزم را اخذ نمايند.
 -3اجازه احداث پل توسط واحد شهرسازي صادر ،اخذ عوارض آن توسط واحد درآمد  ،طراحی پل توسط واحد عمران  ،نظارت
اجراي پل توسط واحد خدمات شهري واجراي پل توسط مالکین انجام خواهد شد.
 -4شهرداري در موارد فاقد مجوز نسبت به صدور اخطار جهت جمع آوري پل اقدام و درصورت عدم اقدام موثر ازسوي
مالکین  ،رأساً نسبت به جمع آوري پل اقدام خواهد نمود و با توجه به بند  14ماده  55قانون شهرداريها هزينه تمام شده بر مبناي
 50%رديف م ربوطه در تعرفه فوق عالوه بر عوارض صدور مجوز مطابق شرايط اين تعرفه اخذ خواهد شد.
 -5مساجد  ،پارکینگهاي عمومی و واحدهاي آموزشی براي ورود به پارکینگ مصوب واحد شهرسازي از پرداخت اين عوارض معاف
می باشند ولی بايستی طرح ومجوز پل را از واحد عمران شهرداري دريافت نمايند.

-6واحدهاي مسکونی که در نقشه يا پروانه آنها پارکینگ قید شده يا ساختمان آنها درب

به حیاط می باشد از پرداخت عوارض اين

تعرفه فقط در خصوص موارد فوق معاف می باشند .

شهرداري خورزوق

شوراي اسالمی شهرخورزوق
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