
 1401-301 تعرفه

 شهرداري 

 خــــورزوق 

 شماره ابالغ مصوبه :   

 تاريخ ابالغ  مصوبه :    

 خیابانهاي اصلی   توسعه شهريعوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي  
 

 معادله محاسبه عوارض : 
 

 1401عوارض پیشنهادي سال  1400عوارض مصوب سال  

 

براي امالکی که پس از تعريض در بر  

  معبر قرار می گیرند

 

*  S  * (w1 - w2) *  A  K 

 

 

 

*  S  * (w1 - w2) *  A  K 

 

 

براي امالکی که پس از اجراي طرح  

  داراي باقیمانده هستند

 

*  S  * (w1 - w2) *  A  K 

 

 

 

*  S  * (w1 - w2) *  A  K 

 

 

امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر  

  مشرف به ملک تعريض می شود

 

*  S  * (w1 - w2) *  A  K 

 

*  S  * (w1 - w2) *  A  K 

 

 

 زوق می باشند .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  خور 

 متراژ برضلعی ازپالك است که مستقیما به معبر ايجاد شده مشرف Kو منظور از مساحت عرصه ملک مربوط پس از اجراي طرح  Sمنظور از   -1

درصد محاسبه و قابـ  وصـول 50متر  30درصد وباالي  75متر  20درصد و تا    100متر  10مشروط براينکه طول  تا    ) طول بر پالك پس از عقب نشینی و آزاد سازي  

 عرض گذر قبلی می باشد .   W2عرض گذر ايجاد شده و   W1 ( و  میباشد

 .میگیرند قرار خیابان اصلی    جبهه در  گیري  قرار  بواسطه   که  است  هائی  عرصه  کلیه  شام  عوارض  اين  وصول  --2

 .باشد شده معاف  آن  پرداخت از مالک/    ذينفع  ،  توافقات  کمیسیون  صورتجلسه  مفاد  در  که  است  مواردي   در  فقط عوارض  اين  محاسبه عدم  -3

 سايرعوارضـات بـا مالـک تقاضـاي  به ويا ساختمانی صدورپروانه هنگام در تواند می شهرداري  و میباشد وصول قاب  ملک انتقال و نق  هنگام  در  عوارض  اين-4

 .نمايد  وصول و  محاسبه  متعلقه

 مسیر تهاتر کند . شهرداري میتواند با توافق مالک اين عوارض  راباغرامت  زمین در   -5

اين تعرفه از زمان  طبق کارشناس مرضی الطرفین بیشتر باشد.% قیمت روز 20نبايدازحداکثر  و مابه التفاوت قیمت منطقه اي قب  وبعد از اجراي طرح   -6

   قب  از برقراري را شام  نمیگردد.   برقراري قابلیت اجراء دارد و طرحهاي اجراء شده

    A   =  محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض  محلی ممهور به مهر سه گانه ارزش 

 استانداري اصفهان                             خورزوقشوراي اسالمی شهر                                          خورزوقشهرداري 

 

 

 

  


