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 قانون شهرداریها 99به ماده  3تبصره به عنوان بند  3قانون الحاق یک بند و 

 :گرددالحاق می قانون شهرداریها 99به ماده  3تبصره آن به عنوان بند  3بند زیر و  -ماده واحده 

سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین،شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات،  -فرهنگی به منظور حفظ بافت 

اصالح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و  ماه نسبت به 3است حداکثر ظرف مدت دولت مکلف

های حاصل از هزینه.نی شهرستانهای مذکور اقدام نمایدکشوری و منطبق بر محدوده قانوقانون تقسیمات شمیرانات بر اساس

 .خواهد شد این قانون تأمین 2اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 

در محدوده قانونی و استحفاظی شهر  شوند در صورتی کهنقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می

شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری  کماکان توسط متعلقهدیگری قرار گیرند عوارض

 وجوه واریزی مذکور در بودجه ساالنه کل کشور برای %08ساله الاقل معادل همه.گرددحساب خزانه واریز می مربوط اخذ و به

 .این قانون منظور خواهد شد 3فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 

 2مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده  به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه - 1تبصره 

 .استفاده نمایند132252511شهر تهران مصوب قانون نظارت بر گسترش

به موارد تخلف شهرها و نحوه رسیدگی  به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب - 2تبصره 

قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون  نمایندگان وزارت کشور، قوهکمیسیونی مرکب از

نامه احداث بنا در خارج آیین4چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده با توجه به طرح جامع) حسب مورد و

صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت به ( نسبت1322حریم شهرها مصوب  از محدوده قانونی و

 .تکمیل شده اقدام خواهد نمود روز اعیانی

آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده  مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای

 .کار صادر نمایند صاحبان آنها برابر گواهی پایانواستدر صورت درخ

درصد از عوارض و درآمدهایی را که از  شهرداریهای سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد - 3تبصره 

وستاها و شهرکهای فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی ر نمایند با نظارتکسب میحریم استحفاظی شهرها

 .نمایند آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینهسازی،خصوصاً در جهت راه واقع در حریم

شنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و  تبصره( در جلسه روز یک 3شامل الحاق یک بند و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده )

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 1312512511تاریخ  المی تصویب و درشورای اسهفتاد و دو مجلس

 اکبر ناطق نوریعلی -رئیس مجلس شورای اسالمی 


