بنام خدا
شیوه نامه تبصره  4ماده واحده قانون
تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
در شهرداری شهریار
ماده  :1هدف
در تبصره  4ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها آمده است " :صاحبان
اراضی برای استفاده از مزایای تعیین کاربری ،عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و
واگذاری سطوح الزم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ،حداکثر تا  20درصد از اراضی آنها را برای
عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری"
را به شهرداری(مرجع قانونی) واگذار نمایند .از آنجائی که هزینه های آماده سازی ،میزان سطوح الزم برای
تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی شهر و نحوه اعمال تا سقف  20درصد در قانون مشخص و معین نشده
است ،این شیوه نامه با در نظر گرفتن مقتضیات هر محل ،ارزش افزوده ناشی از کاربری و امتیازات تعیین شده در
طرح تفصیلی برای اراضی ،به منظور ایجاد رویه واحد ،جلوگیری از تبعیض ،ایجاد شفافیت و سرعت بخشیدن به
انجام امور دریافت کنندگان خدمات از شهرداری شهریار تدوین شده است .بدیهی است مفروض این شیوه نامه
موافقت صاحبان اراضی برای استفاده از امتیازات طرح تفصیلی است و چنانچه مالک تمایل به استفاده از این
امتیازات نداشته باشد ،با رعایت اصل تسلیط مالک محق به استفاده از حقوق مالکانه خود و استفاده از اراضی طبق
شرایط قبل از طرح تفصیلی است.
ماده  :2دایره شمول و زمان اجرا
-2-1این شیوه نامه از تاریخ  1401/01/01مالک عمل شهرداری است و تجدید نظر در آن برای سال های بعد
منوط به تصویب آن در شورای اسالمی شهر خواهد بود.
-2-2این شیوه نامه مشمول توافقات قبلی شهرداری با صاحبان اراضی ،در مورد نحوه آماده سازی و تامین سطوح
الزم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نبوده و توافقات قبلی که مراحل قانونی آن انجام شده ،به قوت
خود باقی است.
-2-3این شیوه نامه شامل اراضی با چهار کاربری مسکونی ،تجاری_خدماتی ،مختلط مسکونی و تجاری ،مختلط
تجاری و خدماتی دارای سند رسمی به مساحت تا  3000مترمربع و حداکثر تا  250مترمربع برای اراضی دارای
اسناد عادی که شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام می کند ،همچنین برای سایر کاربری های تعریف
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شده در طرح تفصیلی ،با هر مساحت تدوین شده است .برای سایر اراضی خارج از دایره شمول ،نحوه اعمال قانون
بر اساس توافقات شهرداری با صاحبان این گونه اراضی و طی مراحل قانونی خواهد بود.
ماده  :3هزینه های آماده سازی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده
ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت روﺑﻨﺎﺋﯽ(ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ) و ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ(
ﺷﺎﻣﻞ :زﯾﺮﺳﺎزي ،ﺟﺪول ﮔﺬاري ،روﺳﺎزي و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﭘﯿﺎده روﺳﺎزي) ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ
)ﭘﺲ از رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻼﺣﯽ( ﺑﺮاي ﺳﺎل  1041ﻣﺒﻠﻎ ) 000.000.1ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺮداري اﺧﺬ و ﺻﺪ در ﺻﺪ آن ﺻﺮف ﭘﺮوژه ﻫﺎى آﻣﺎده ﺳﺎزى ﻣﺤﺪوده ﻫﺎى اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  :4ﺳﻄﻮح ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  20درﺻﺪ از اراﺿﯽ
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اراﺿﯽ ﺟﻬﺖ
ﻋﻮض اراﺿﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي(ﺣﺪاﮐﺜﺮ  02درﺻﺪ) در ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮐﻪ
در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
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سایر کاربری های عمومی شامل کاربری های مذهبی،تأسیسات شهری،آموزش عالی،آموزشی،اداری-انتظامی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و هنری،پارک و فضای سبز است.

تبصره  :1ده درصد از مقادیر تعیین شده در جدول شماره یک ،به سطوح الزم برای ایجاد یا توسعه معابر طبق
طرح تفصیلی اختصاص دارد که در مورد امالک دارای اصالحی به طریق زیر اقدام می گردد:
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 -1-1امالک دارای اصالحی به میزان کمتر یا مساوی ده درصد مساحت زمین  ،با رعایت اصالحی 10 ،درصد از
مقادیر جدول شماره یک کسر می گردد.
 -1-2امالک دارای اصالحی به میزان بیش از ده درصد مساحت زمین ،درصد اصالحی از مقادیر تعیین شده در
جدول شماره یک کسر می گردد.
 -1-3امالک دارای درصد اصالحی ،بیش از مقادیر تعیین شده در جدول شماره یک ،ارزش مساحت مازاد طبق
فرمول تبصره  2این شیوه نامه با اعمال ضریب  1/7محاسبه و با سایر بدهی های مالک تهاتر و یا به حساب
بستانکاری مالک منظور می گردد.
تبصره  :2ارزش ریالی معادل سطوح سرانه به طریق زیر محاسبه می گردد.
 -2-1ارزش ریالی معادل سطوح سرانه در کاربری های باغ ،تفریحی–گردشگری ،صنعتی ،تجهیزات شهری ،حمل
و نقل و انبارداری با هر مساحتی طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد .در این گونه امالک ،درصورت درخواست
کتبی مالک ،اخذ سطوح سرانه به صورت زمین ،مطابق مقادیر جدول شماره یک امکان پذیر است.
 -2-2در اراضی با چهار کاربری شامل -1 :کاربری مسکونی -2کاربری تجاری_خدماتی  -3کاربری مختلط
مسکونی و تجاری -4کاربری مختلط تجاری و خدماتی که مساحتی کمتر یا مساوی  500مترمربع دارند ارزش
ریالی معادل سطوح سرانه طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد.
 -2-3اراضی با چهار کاربری شامل -1 :کاربری مسکونی -2کاربری تجاری_خدماتی  -3کاربری مختلط مسکونی
و تجاری -4کاربری مختلط تجاری و خدماتی با مساحت بیشتر از  500و کمتر یا مساوی  2000مترمربع که به
دلیل مساحت یا ابعاد زمین ،افراز سطوح سرانه در آنها میسر نیست ،ارزش ریالی معادل سطوح سرانه طبق فرمول
زیر محاسبه و اخذ می گردد .تشخیص عدم امکان افراز سطوح سرانه در اینگونه اراضی برعهده هیاتی متشکل از
شهردار ،معاون شهرسازی و معماری ،مدیریت حقوقی و امالک و مدیر درآمد شهرداری است.
 -2-5در خصوص اصالحی زمین در امالک با مساحت کمتر یا مساوی  500مترمربع ،امالک بیشتر از  500و کمتر
ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  2000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ اﻓﺮاز ﺳﻄﻮح ﺳﺮاﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ارزش ﻣﺴﺎﺣﺖ واﻗﻊ در اﺻﻼﺣﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ  1/7ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﮏ
ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎري ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

A=K*{55-(0.02*S)≥ 45}*P*S
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کاربری

ضریب K

مسکونی

1

تجاری ،خدماتی و مختلط
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باغ

0/7

تفریحی-گردشگری ،صنعتی ،تجهیزات شهری ،حمل و نقل و انبارداری
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سایر کاربری ها (مذهبی،تأسیسات شهری،آموزش عالی،آموزشی،اداری-انتظامی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و هنری،پارک و فضای سبز)

0/1

 =Aارزش ریالی معادل سطوح سرانه
 =Kضریب کاربری
 =Sمساحت زمین بعد از اصالحیS≤2000،
 =Pارزش معامالتی امالک طبق دفترچه عوارض مصوب سال 1401

ﺗﺒﺼﺮه:3دراراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي ،آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،اداري-اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ورزﺷﯽ،
درﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي،ﭘﺎرك و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ ﻗﺼﺪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از زﻣﯿﻦ ،ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺼﺮه  1ذﯾﻞ ﺟﺪول،
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4اراﺿﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﻠﮏ ،ﺷﻬﺮداري ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼك
واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﻣﺸﺎﺑﻪ اراﺿﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎغ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :5اراﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺎده  101ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري( ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻨﺪ  1دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮﯾﺎر در ﺳﺎل  )1041ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ اا زﻋﻤﺎل ﻣﺎده  101ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ
 ./5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :6اراﺿﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺪون اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ  0/5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :7اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎده  101ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ  0/5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :8از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي ﺷﻬﺮ در ﻗﺒﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي
ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮاي آن
در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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بدیهی برای جلوگیری از تبعات سوء احتمالی ،شهرداری باید نسبت به اخذ تعهدات قانونی از انتقال دهنده ،برای
اطالع خریداران بعدی از موضوع قانون و شیوه نامه حاضر ،تمهیدات الزم را معمول نماید.
تبصره  :9بدهی های مالی ناشی از اجرای این شیوه نامه ،با رعایت دستورالعمل تقسیط بدهی موءدیان شهرداری
شهریار ،موضوع ماده  32آئین نامه مالی شهرداری حداکثر تا پایان سالی مالی قابل تقسیط است.
ماده  :5نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از شیوه نامه
به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در تبصره  4قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و
شهرداری ها ،درآمدهای حاصل از اجرای این شیوه نامه باید در حساب جداگانه ای متمرکز گردیده و  100درصد
آن برای عوض اراضی دارای کاربری خدمات عمومی صرف گردد.
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