قانون اصالح ماده ( )101قانون شهرداری (مصوب )1330/01/22

ماده واحده ـ هازُ ( )101لاًَى شْطزاضی تِ شطح شیل اصالح هیگطزز:
ماده101ـ ازاضات ثثت اسٌاز ٍ اهالن ٍ حسة هَضز زازگاّْا هَظفٌس زض هَلغ زضیافت تماضای تفىیه یا افطاظ اضاضی ٍالغ زض
هحسٍزُ ٍ حطین شْطّا ،اظ سَی هالىیي ،ػول تفىیه یا افطاظ ضا تطاساس ًمشِای اًجام زٌّس وِ لثالً تِ تأییس شْطزاضی
هطتَط ضسیسُ تاشسً .مشِای وِ هاله تطای تفىیه ظهیي ذَز تْیِ ًوَزُ ٍ جْت تصَیة زض لثال ضسیس ،تسلین شْطزاضی
هی ًوایس ،تایس پس اظ وسط سغَح هؼاتط ٍ لسضالسْن شْطزاضی هطتَط تِ ذسهات ػوَهی اظ ول ظهیي ،اظ عطف شْطزاضی
حساوثط ظطف سِ هاُ تأییس ٍ وتثاً تِ هاله اتالؽ شَز.
تؼس اظ اًمضاء هْلت همطض ٍ ػسم تؼییيتىلیف اظ سَی شْطزاضی هاله هیتَاًس ذَز تماضای تفىیه یا افطاظ ضا تِ زازگاُ تسلین
ًوایس .زازگاُ تا ضػایت حساوثط ًصاتْای همطض زض ذصَص هؼاتط ،شَاضع ٍ سطاًِّای ػوَهی تا أذص ًظط وویسیَى هازُ ( ،)5تِ
هَضَع ضسیسگی ٍ اتراش تصوین هیًوایس.
وویسیَى هازُ ( )5ح ساوثط ظطف زٍ هاُ تایس تِ زازگاُ هصوَض پاسد زّس .زض صَضت ػسم اضسال پاسد زض هست فَق ،زازگاُ تا
هالحظِ عطح جاهغ ٍ تفصیلی زض چْاضچَب سایط ضَاتظ ٍ همطضات ،تِ هَضَع ضسیسگی ٍ ضأی همتضی صازض هیًوایس.
تبصره1ـ ضػایت حسًصاتْای تفىیه ٍ ضَاتظ ٍ همطضات آذطیي عطح جاهغ ٍ تفصیلی هصَب زض هحسٍزُ شْطّا ٍ ّوچٌیي
ضػایت حسًصاتْا ،ضَاتظ ،آییيًاهِ ّا ٍ زستَضالؼولْای هطتثظ تا لَاًیي اظ جولِ لَاًیي شیل ،زض تْیِ ٍ تأییس ولیِ ًمشِّای
تفىیىی هَضَع ایي لاًَى تَسظ شْطزاضیْا العاهی است:
ـ هَاز ( )15( ٍ )14لاًَى ظهیي شْطی هصَب سال 1366
ـ لاًَى هٌغ فطٍش ٍ ٍاگصاضی اضاضی فالس واضتطی هسىًَی تطای اهط هسىي تِ شطوتْای تؼاًٍی هسىي ٍ سایط اشراص حمیمی
ٍ حمَلی هصَب سال 1381
ـ لاًَى حفظ واضتطی اضاضی ظضاػی ٍ تاغْا هصَب سال  ٍ 1374اصالحات تؼسی آى
ـ لاًَى جلَگیطی اظ ذطزشسى اضاضی وشاٍضظی ٍ ایجاز لغؼات هٌاسة فٌی ـ التصازی هصَب سال  ٍ 1385اصالحات تؼسی
آى

ـ هازُ ( ) 5لاًَى تأسیس شَضای ػالی شْطساظی ٍ هؼواضی ایطاى ٍ اصالحات تؼسی آى
تبصره2ـ زض هَضز اضاضی زٍلتی ،هغاتك تثصطُ ( )1هازُ ( )11لاًَى ظهیي شْطی هصَب سال  1366السام ذَاّسشس.
تبصره3ـ زض اضاضی تا هسا حت تیشتط اظ پاًصس هتطهطتغ وِ زاضای سٌس ششساًگ است شْطزاضی تطای تأهیي سطاًِ فضای
ػوَهی ٍ ذسهاتی تا سمف تیست ٍ پٌج زضصس ( ٍ )%25تطای تأهیي اضاضی هَضزًیاظ احساث شَاضع ٍ هؼاتط ػوَهی شْط زض اثط
تفىیه ٍ افطاظ ایي اضاضی هغاتك تا عطح جاهغ ٍ تفصیلی تا تَجِ تِ اضظش افعٍزُ ایجازشسُ اظ ػول تفىیه تطای هاله ،تا
تیست ٍ پٌج زضصس ( )%25اظ تالیواًسُ اضاضی ضا زضیافت هیًوایس .شْطزاضی هجاظ است تا تَافك هاله لسضالسْن هصوَض ضا
تطاساس لیوت ضٍظ ظهیي عثك ًظط واضشٌاس ضسوی زازگستطی زضیافت ًوایس.
تبصره4ـ ولیِ اضاضی حاصل اظ تثصطُ ( ٍ )3هؼاتط ٍ شَاضع ػوَهی ٍ اضاضی ذسهاتی وِ زض اثط تفىیه ٍ افطاظ ٍ صسٍض سٌس
هالىیت ایجاز هیشَز ،هتؼلك تِ شْطزاضی است ٍ شْطزاضی زض لثال آى ّیچ ٍجْی تِ صاحة هله پطزاذت ًرَاّسوطز.
زض هَاضزی وِ اهىاى تأهیي اًَاع سطاًِ ،شَاضع ٍ هؼاتط اظ ظهیي هَضزتفىیه ٍ افطاظ هیسط ًثاشس ،شْطزاضی هیتَاًس تا تصَیة
شَضای اسالهی شْط هؼازل لیوت آى ضا تِ ًطخ واضشٌاسی زضیافت ًوایس.
تبصره 5ـ ّطگًَِ ترلف اظ هَضَع ایي لاًَى زض تفىیه یا افطاظ اضاضی ،جطم تلمیشسُ ٍ هترلفیي ،عثك لاًَى هجاظات
اسالهی ٍ لاًَى ترلفات ازاضی تحت پیگطز لاًًَی لطاض ذَاٌّسگطفت.

