
 

 

 بخشودگی در خصوص عقب نشینی 

 

پیشنھاد گردید که شھرداری رشت برای مالکینی که امالک انھا در محدوده _ ١
قانونی شھر رشت قرار دارد و ازشھرداری رشت درخواست پروانه ساختمانی 
می نمایند در صورتیکه این امالک ئدر اجرای طرح تفضیلی و توسعه معابر دارای 

زش ریالی آن بر عقب نشینی می باشند در ازای مقدار عقب نشینی معدل ار
برابر دفترچه اساس مساحت عقب نشینی  معادل ارزش معامالتی امالک 

تسھیالتی از سوی شھرداری به مالک برای ھمان مل دارای  ٨٨دارایی سال 
عقب نشینی به عنوان خدمات که از میزان عوارض و تغییر کاربری و بنای تجاری 

 . و افزایش تراکم سر خواھد شد تعلق گیرد

شنھاد گردید برای آن دسته از مالکینی که امالک آنھا در بافت فرسوده پی_ ٢
 ٦٠به ضریب  ٢٠از ضریب  ١شھر رشت قرار دارند تسھیالت مندرج در پیشنھاد 

 . افزایش یابد

پیشنھاد گردید از این پس شھردرای امالک متعلق به خود را فقط در ازای _ ٣
ھمان با الویت و مطابق بودجه غرامت امالک واقع در مسیر طرح ھای مصوب و 

سال واگذار نماید و حق واگذاری این امالک را برای تملک امالک واقع در طرح 
 .ھای پیش بینی نشده در بودجه و به صورت پراکنده را ندارد

حداکثر سقف تسھیالت فقط در ھنگام در خواستصدور پروانه :  تبصره یک 
گرفت که معدب ارزش ریالی آن ساختمانی و یا تغییر کاربری صورت خواھد 

کنسول پیش _ حق نظارت % ٣ –عوارض پذیره تجاری  –عوارض احداث : شامل 
و بنای مازاد بر تراکم و تغییر کاربری   –متر  ١٨متر تا  ١٢آمدگی به سمت معابر 

 . تجاری خواھد بود 

ری از این تسھیالت فقط در مرحله صدور پروانه ساختمانی و تغییر کارب: تبصره دو 
 . تاریخ تصویب اعطا می گردد و شامل موارد قبل از تصویب نمی شود

این تسھیالت در مرحله اصالح پروانه ھا و توسعه بنا و یا تخلف : تبصره سه 
 . ساختمانی به مالکین تعلق نمی گیرد 

تعیین قیمت موضوع ارزش معامالتی دفترچه دارایی موضوع : تبصره چھار 
 .ط امور مالی در در آمدھای شھرداری اعمال خواھد شد توس ٢و  ١پیشنھادات 

کلیه ارقام ریالی معدل سازی شده با میزان عقب نشینیامالک : تبصره پنج 
توسط امور مالی در در آمدھای شھردرای مناطق  ٢و  ١موضوع پیشنھادات 

 . اعمال خواھد شد 

 



 

 

 

به ماخذ  ٥ماده طرح در خواست اینگونه مالکین در کمیسیون : تبصره شش 
با تنظیم ) در صورت طلبکار بودن شھردرای ( میزان مطالبات شھردرای از مالک 

 .قراردادی فی ما بین مالک و شھردرای بدون پیش پرداخت صورت می گیرد 

بدیھی است که اعطای تغییر کاربری و زیر بنای مازاد بر تراکم و : تبصره ھفت 
ضوابط طرح تفضیلی منوط به تصویب در  بنای تجاری و سایر تسھیالت خارج از

 خواه بود  ٥خواست در کمیسیون ماده 

در صورتیکه ارزش ریالی مقدار عقب نشینی امالک بیش از : تبصره ھشت 
تسھیالت صادره از سوی شھردرای باشد شھرداری فقط اقدام به صدور 

ما به  تسھیالت منردج در بندھای فوق خواھد نمود و ھیچ گونه مبلغی به عنوان
 . تفاوت به مالک پرداخت نخواھد شد


