
 قانون نوسازي و عمران شهريگزيده اي از  

 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم 1348 در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه - 2ماده   
و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض كه طبق مقررات اين قانون تعيين  كند بر كليه اراضي و ساختمانها

شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به . شود مي شد برقرارخواهد 
وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در  مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند، مصرف

 .حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود
 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين قانون 2عالوه بر عوارض مذكور در ماده  - 4تبصره  

 .نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد تحصيل شود منحصراً به مصرف
گردد   در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها كه در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها ملغي مي- 3ماده  

 77قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختالف در اصل عوارض طبق ماده  اي مطالبات شهرداري غيربقاي
 .قانون شهرداريها عمل خواهد شد 

 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعالم 2 بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده - 4ماده  
 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، مميزيهاي مذكور را با رعايت 2شمول ماده م خواهد شد و شهرداريهاي

مقام يا نمايندگان  بهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام كه مميزي به عمل نيامده
 . خواهد شدگردد مالك عمل محسوب قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعالم مي

 مالكين و متصرفين امالك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري - 3تبصره  
تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص  كنند و هرگاه از انجام اين

اعالم كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك  اضي محصور باالرأس و در مورد ساختمانها و باغات و ار علي
 .شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود

اطالع   توسط شهرداري به طرق مقتضي جهت4 محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذكور در ماده - 5ماده 
مستحدثات واقع در  ها و ساختمانها و لكين زمين اين قانون ما2شهرهاي مشمول ماده  عموم اعالم خواهد شد و در

مشخصات كامل ملك را با  شش ماه از تاريخ شهرداري مقام يا نمايندگان قانوني آنان مكلفند ظرف محدوده شهر يا قائم
سبت در مهلت مقرر ن دارند و هرگاه  كتباً به شهرداري اعالم4تعيين بها به تفكيك هر قطعه ملك به ترتيب مقرر در ماده 

 .خواهد يافت به اعالم بها اقدام نكنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير به دو برابر افزايش

 و قطعيت مميزي معلوم شود كه بهاي اعالم شده از طرف مالك يا 5 هرگاه پس از اعالم ضوابط طبق ماده - 6ماده  
التفاوت عوارض   اين قانون است مابه4ر طبق ماده قيمت ملك ب%) 70(از هفتاد درصد  مقام يا نماينده قانوني او كمتر قائم

 .خواهد يافت از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي به دو برابر افزايش
 اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق - 8ماده  

 اين قانون و همچنين 2 طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده  اعالم شده از4موضوع ماده  مشخصات ملك با ضوابط
كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و  رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالك و حقوق

يم محلي بصير و مطلع در تقو اصالح و توسعه معابر در كليه شهرداريهاي كشور در كميسيوني مركب از سه نفر افراد
امالك كه يك نفر آن از طرف انجمن شهر و يك نفر از طرف رييس دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف وزارت كشور 



االجراء است و رسيدگي  شود به عمل خواهد آمد، تصميم اكثريت اعضاء كميسيون در اين مورد قطعي و الزم مي تعيين
 قانون 77 صالحيت كميسيون رفع اختالف موضوع ماده قانون منحصراً در به ساير اختالفات ناشي از اجراي اين

 .باشد شهرداري مي
يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري   عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي- 10ماده  

 .پرداخت گردد
دازند ده درصد عوارض آن سال  از عوارض مؤدياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپر- 1تبصره  

 .خواهد شد به عنوان جايزه منظور و كسر
 ساختمانهاي اساسي كه به جاي ساختمانهاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از - 2تبصره  

 .در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود تاريخ اتمام بنا مشخص شده
 . بهاي اعياني پاركينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد- 3تبصره  
 10 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 2 شهرداريهاي مشمول ماده - 12ماده  

ند به مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و ا پرداخت عوارض امالك خود اقدام نكرده مشخصات مؤدياني را كه نسبت به
مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به  مؤسسات مذكور مكلفند با اعالم مهلت دوماهه به مؤدي هرگاه

 .قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او اقدام كنند
علق گيرد و قطعي گردد عالوه بر  در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك ت- 13ماده  

عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورتي كه  مالك كه مسئول پرداخت است
 نپردازد با صدور 2 ماده 1نامه مذكور در تبصره  رعايت آيين هاي مقرر با مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت

 . خود از مالك يا استيفاء آن از عين ملك اقدام كنداجرائيه نسبت به وصول طلب
 ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي طبق - 1تبصره  

 .باشد االجراء مي اسناد رسمي الزم مقررات مربوط به اجراي
 .ين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيستهاي صادره مربوط به ا  در قبال اجراييه- 2تبصره  
 قانون 74هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده  نامه  ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آيين- 28ماده  

 به مرحله قطعيت برسد در صورت عدم 1345مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال  اي از مواد و الحاق اصالح پاره
 .وصول خواهد شد  اين قانون با صدور اجرائيه13هاي ماده  پرداخت طبق تبصره

 


