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 شماره ابالغ مصوبه :   

 تاريخ ابالغ  مصوبه :    

 ساختمانی  پروانه تمديد عوارض :موضوع تعرفه 
  

 شهرداري خورزوق می باشند . توضيحات  اجرايی تعرفه به شرح زير است و کليه اشخاص مالک ، ذي نفع ، ذي ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهاي آن به حساب 

 

 

 قانون نوسازي و عمران شهري محاسبه و دريافت گردد. 29ماده   2تمديد پروانه ميبايست بر اساس تبصره     :1بند 

 

 دفتر امور شهري و شوراها  19/3/97مورخ  20/ 20742/32باتوجه به آراي ديوان و بخشنامه شماره    :2بند 

 پرونده هاي داراي راي ماده صدمشمول اين تعرفه نمی باشند. پرونده هاي ساختمانی و 

 

اتمام رسيده است و و    ساختمان هايی که طبق نظر مهندس ناظر   :3بند به  مسئول فنی شهرداري در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی 

 .  داشته باشد،مشمول تعرفه عوارض تمديد نخواهد شد مالک بعد از مهلت قيد شده تقاضاي پايانکار

 

 قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختمانی که از طرف شهرداري ها صادر   29ماده   2طبق بند    :4بند

می شود بايد حداکثر مدتی که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد شود . شوراهاي اسالمی شهر می توانند با توجه به حجم  

عمليات ساختمانی و بر اساس گروه بندي چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان )الف،ب،ج،د( نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختمان  

 اقدام نمايد.  

 

 قانون نوسازي و عمران شهري( :  29ماده   2تبصره )توضيح:

  ضروري   ساختمان  يافتن  پايان   براي  که   حداکثرمدتی   بايد  شودمی  صادر   شهرداريها  طرف   از   که  ساختمانی  هاي پروانه  در  -

  ها پروانه  در   مقرر  مدت  ظرف  بايد  کنندمی   ساختمان  به  اقدام   شهر   اصلی   ومعابر  ميدانها  در  که  کسانیو   گردد  قيد  است

  ناتمام   هم  باز  شده  قيد   پروانه   در   بنا  اتمام   براي   که  مدتی   از  بعد  سال  دو  تا   که  صورتی  در   و  برسانند  اتمام   به   را  خود  ساختمان

  بماند   باقی  ناتمام   همچنان   ساختماناگر   نيز   بعد  به  آن   از   و  يافته  برابرافزايش    دو    به  قانون  اين  در  مقرر   عوارض   بگذارند

.  گرددبالغ   سال  درصددر  4  به  تا  يافت  خواهد  افزايش  قبل  سال  دو   مأخذ  برابر  دو  به  عوارض  بگذرد  که  سالی  دو  هر  براي

 .بود نخواهد ماده اين مشمول باشد  شده توقيف  قضايی مقامات طرف از  که ناتمام ابنيه

 استانداري اصفهان                                خورزوقوراي اسالمی شهرش                                      خورزوقشهرداري 

 

 


