قانون نحوه تقويم ابنيه ،امالك و اراضي مورد نياز شهرداريها
هصَب 1370/8/28
هازُ ٍاحسُ  -زر وليِ لَاًيي ٍ همزراتي وِ شْززاريْا هجاس تِ توله اتٌيِ ،اهالن ٍ اراضي لاًًَي هززم هيتاشٌس زر
صَرت ػسم تَافك تييشْززاري ٍ هاله ،ليوت اتٌيِ ،اهالن ٍ اراضي تايستي تِ ليوت رٍس تمَين ٍ پززاذت شَز.
تثصزُ  - 1ليوت رٍس تَسط ّيأتي هزوة اس سِ ًفز وارشٌاس رسوي زازگستزي ٍ هَرز ٍثَق وِ يه ًفز تِ اًتراب
شْززاري ٍ يه ًفز تِ اًتراب هاله يا صاحة حك ٍ ًفز سَم تِ اًتراب طزفيي هيتاشس تؼييي ذَاّس شس ،رأي
اوثزيت ّيأت هشتَر لطؼي ٍ السماالجزا است.
تثصزُ  - 2زر صَرت ػسم تَافك زر اًتراب وارشٌاس سَم ،زازگاُ صالح هحل ٍلَع هله ،السام تِ هؼزفي وارشٌاس
ذَاّس ًوَز.
تثصزُ  - 3زر صَرتي وِ زر هحل ،وارشٌاس رسوي زازگستزي ٍجَز ًساشتِ تاشس طثك هازُ  29لاًَى وارشٌاساى
رسوي هصَب  1317ػول ذَاّس شس.
تثصزُ ّ - 4ز گاُ هاله يا هالىيي ،وارشٌاس ذَز را حساوثز ظزف هست يه هاُ اس تاريد اػالم زستگاُ وِ تِ يىي اس
صَر اتالؽ وتثي ،اًتشار زر يىي اس رٍسًاهِّاي وثيزاالًتشار يا آگْي زر هحل تِ اطالع ػوَهي هيرسس ،تؼييي ًٌوايس ٍ
زر هَارزي وِ وِ ػلت هجَْل تَزى هاله ،ػسم تىويلتشزيفات ثثتي ،ػسم صسٍر سٌس هالىيت ،اذتالف زر هالىيت،
فَت هاله ٍ هَاًؼي اس ايي لثيل ،اهىاى اًتراب وارشٌاس هيسز ًثاشس زازگاُ صالحِ هحل ٍلَع هله حساوثز ظزف
 15رٍس اس تاريد هزاجؼِ (شْززاريْا) تِ زازگاُ ًسثت تِ تؼييي وارشٌاس السام هيًوايس.
تثصزُ  - 5سهيي ّاي توليىي لاًَى سهيي شْزي وِ هَرز ًياس شْززاريْا تَزُ ٍ سْن ّز هاله وِ زاراي سٌس رسوي
تَزُ ٍ تيش اس يه ّشار هتز هزتغ تاشس ًسثت تِ هاساز يه ّشار هتز هزتغ شوَل ايي لاًَى هستثٌي است.
تثصزُ  - 6جْت تأهيي هؼَض اتٌيِ ،اهالن ،اراضي شزػي ٍ لاًَى هززم وِ زر اذتيار شْززاريْا لزار هيگيزز زٍلت
هَظف است  10زرصس اس اراضي ٍ ٍاحسّاي هسىًَي لاتل ٍاگذاري را تا ليوت توام شسُ تِ شْززاريْا اذتصاص زّس
تا پس اس تَافك تيي هالىيي ٍ شْززاريْا تِ ػٌَاى هؼَض تحَيلگززز.
تثصزُ  - 7اس تاريد تصَية ٍ السماالجزا شسى ايي لاًَى هازُ  ٍ 4آى لسوت اس هازُ " 5اليحِ لاًًَي ًحَُ ذزيس ٍ
توله اراضي ٍ اهالن تزاي اجزاي تزًاهِّاي ػوَهي ،ػوزاًي ٍ ًظاهي زٍلت" هصَب  1357/11/17شَراي اًمالب
اسالهي وِ هزتَط تِ ًحَُ تؼييي ليوت ػازلِ الشاهيهيتاشس زر هَرز شْززاريْا لغَ هيگززز.
لاًَى فَق هشتول تز هازُ ٍاحسُ ٍ ّفت تثصزُ زر جلسِ ػلٌي رٍس سِ شٌثِ هَرخ تيست ٍ ّشتن آتاى هاُ يه ّشار ٍ
سيصس ٍ ّفتاز هجلس شَراي اسالهي تصَية ٍ زر تاريد  1370/9/6تِ تأييس شَراي ًگْثاى رسيسُ است.

