
:شهرداری 011های کمیسیون ماده تبصره  

است. مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از تبصره تشکیل شده00ها از قانون شهرداری011ماده 
های ساختمانی بدون پروانه یا ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیاتوساز از شهرداریساخت

مین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنندخالف پروانه به وسیله ماموران خود در ز . 

: در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرساز یا فنی یا بهداشتی، تخریب تأسیسات و بناها خالف مشخصات 0تبصره 
مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای 

هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكي از اعضا انجمن شهر، موضوع در كمیسیون شهرداری
شودبه انتخاب انجمن مطرح می . 

كند كه ظرف ده روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند. پس كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می
مكلف است ظرف مدت یک ماه، موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق از انقضاء مدت مذكور كمیسیون 

كند، بررسی کرده و تصمیم الزم را اتخاذ كندرأی برای ادای توضیح شركت مي . 

كند، مكلف است حداكثر ظرف در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می
ز تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح كند، در غیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذینفع به یک هفته ا

موضوع رسیدگي خواهد كرد. در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر تخریب تمام یا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبی كه نباید 
میم مزبور را به مالك ابالغ كند. هرگاه مالک درمهلت مقرر كند. شهرداری مكلف است تصاز دو ماه، تجاوز كند تعیین مي

نامه اجرای وصول عوارض از مالک آن را طبق مقررات آیین  شهردار رأساً اقدام كرده و هزینه  اقدام به تخریب بنا نكند، 
 .دریافت خواهد كرد

باشد و تخریب آن ضرورت نداشته  : در صورتی که اضافات بر خالف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی2تبصره 
گردد. چنانچه ذینفع جریمه را برابر برای هر متر مربع صادر می 3باشد، رای به جریمه از یک دوم ارزش معامالتی تا 

پرداخت نکند، شهرداری مکلف است پرونده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را 
 .صادر نماید

برابر ارزش معامالتی به ازای هر مترمربع  4برابر تا  2: برای اضافات تجاری خالف مفاد پروانه ساختمانی از 3ه تبصر
گردد. در صورتي كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری كرد شهرداری مكلف است مجدداً پروانه را رای جریمه صادر می

ندبه همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بك . 

: در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری، در صورتی که اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت شده 4تبصره 
تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معامالتی باشد، كمیسیون می

ختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه سا
تر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم كند. برای اضافه بنای زائد بر آن بیش

عمل خواهد شد 3و  2های تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره . 

تواند از یک قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن، کمیسیون می: در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر5تبصره 
متر( جریمه کند 25برابر ارزش معامالتی برای هر مترمربع )به متراژ  2برابر تا  . 

: مالکین نباید به معابر عمومی تجاوز کنند. شهرداری مکلف است اگر این اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و 6تبصره 
ارجاع نماید. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و  011ه را به کمیسیون ماده پروند

است 011های ماده بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون . 



گردد، از ه مسوولیت آنان احداث می: مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که ب7تبصره 
ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

 .کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند

هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در 
قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری 011کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 

کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را  مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس
ماه تا سه سال  ۶در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

ه محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماد
شهرداری گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و 011

گرددساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیراالنتشار اعالم می . 

تواند با استفاده ی اجرا نشود، میدر مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهردار
 .از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند

های ناتمام را مالحضه و در سند قید نمایند: دفاتر اسناد رسمی باید گواهی پایان کار یا عدم خالف برای ساختمان8تبصره  . 

ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره هایی که پروانه ساختمانی آناختمان: س9تبصره 
باشندمعاف می 011یک ماده  . 

روز 01مقام او از تاریخ ابالغ ظرف  ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم011: در خصوص آراء کمیسیون ماده 01تبصره 
دیگری خواهد بود که اعضای آن غیر از افراد  011مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده  نسبت به آن رای اعتراض کند،

 .قبلی باشند. رأی این کمیسیون قطعی است

نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل : آیین00تبصره
تجدید نظر خواهد بود بار قابلاجراست و این ارزش معامالتی سالی یک  . 

 


