
 1401-403 تعرفه

 شهرداري

 خــــورزوق 

 شماره ابالغ مصوبه :   

 تاريخ ابالغ  مصوبه :    

 عوارض قطع اشجار و خسارت به فضاي سبز شهرداري  موضوع تعرفه :
 به شرح جدول زير مي باشدمعادله محاسبه عوارض : 

 

 ذي نفع ، ذي ربط و متقاضي مکلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري  خوروزق مي باشند . توضيحات  اجرايي تعرفه به شرح زير است و کليه اشخاص مالک ،  

ین تعرفه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت تصادفی نسبت به ایجاد خسارت به موارد مندرج  در این تعرفه عمل نمایند موظف به پرداخت عوارض ا  -1

 به حساب شهرداری می باشند .

سببب( ( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ) به غیر از سازمانهای خدمات رسانی که قبال مجوزاخذ نموده اند ( که به صورت عمدی ) با تشخیص مسئول فضای   -2

داری خواهند بببود . نسبت به ایجاد خسارت به موارد مندرج در این تعرفه اقدام  نمایند موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر مبنای دو برابر به حساب شهر

نسبت به کاشت نهال در فضاهای تعیین   برابر قانون  ضمناً بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سب( در شهرها ، متخلفین مکلفند عالوه بر پرداخت این تعرفه ،  

 شده توسط شهرداری اقدام نمایند .

 شامل معابر ، پارکها ، باغها ، و غیره تعلق خواهد گرفت . شهرداریتحت پوشش  و عمومی این تعرفه به کلیه فضاهای شهری  عوارض -3

 در یافت این عوارض مانع از سایر پیگیریهای حقوقی شهرداری در خصوص خسارات وارده نخواهد بود .

 .وبه نمی شودمحکومیت مرتکبین قطع و یا از بین بردن درخت به مجازات قانونی و پرداخت خسارت ، مانع از اخذ عوارض مقرر در این مص -4

 بن تنه های اصلی مبنای محاسبه می باشد. طدر مورد درخچه ها جمع محی-5

 و بببر  اداره جمله از ،نماید اقدام درختان  سربرداری و هرس به نسبت بایست می خود تجهی(ات  و  تاسیسات  صحیح  عملکرد  جهت  که  سازمانهایی  و  اداره  -6

 موجه موارد جهت حقوقی یا حقیقی اشخاصو   ... و مخابرات

 . باشد می شهرداری سب( فضای و شهر خدمات واحد عهده بر درختان  هرس و برداری سر عملیات بر نظارت-7

 
 

 1401عوارض پیشنهادی  سال 1400عوارض مصوب  سال نوع عوارض 

 
 

 

قطع  

درختان و  

 درخجه ها

تا     1از    درخت    بن با محیط هر اصله

     سانتیمتر   35

 ریال    000/400/2 ریال  2 / 000/100

تا     35از    درخت    بن با محیط هر اصله

   سانتیمتر   50

 ریال    000/700/2 ریال   000/300/2

به    درخت  بن هر اصله با محیط

ر  ت سانتیم50بر  ازاءهرسانتیمتر مازاد 

 مبلغ 

 ریال     340/  000 ریال     000/290

 

 

 

 

 

خسارت به  

 فضای سب(

 ریال    x    000/680درصد تخریب    ریال x    000/580درصد تخریب    گیاهان بوته ای فصلی هرمتر مربع 

 گیاهان بوته ای دائمی 

 

 

 

 

 

 

 ریال  x 000/350درصد تخریب 

 

 ریال    x 000/400درصد تخریب 

 

 ریال     x  000 /340درصد تخریب  ریال   x  000/290درصد تخریب  چمن  هر متر مربع 

 ریال    870/ 000به ازاء هر درخت  ریال   000/750به ازاء هر درخت  عوارض سربرداری و هرس درختان  

 

 شهرداري خورزوق                       شوراي اسالمي شهرخورزوق                      استانداري اصفهان 

 

 
 


