الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
واليـــــة ســـوسة

بلدية زاوية سوسة
ش /إ عـــــــــــدد 6102

ق ـ ـ ـ ــرار
إن رئيــــــس النيـــــــابة الخصوصــــــــية لبــــــــلدية زاويـــــــة ســــــوسة ،
بعد إطـــــالعه على القانون عدد  33لسنة  5791المؤرخ في  51ماي  5791والمتعلق بإصدار القانون
األساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  19لسنة  8002المؤرخ في
 1أوت .8002
وعلى القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  31لسنة  5791المؤرخ في  51ماي 5791
كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون األساسي عدد  51لسنة  8009المؤرخ في  52ديسمبر .8009
وعلى القانون عدد  55لسنة  5779المؤرخ في  3فيفري  5779والمتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى األمر عدد  112لسنة  5721المؤرخ في  1أفريل  5721المتعلق بإحداث بلدية زاوية سوسة.
وعلى األمر عدد  5521لسنة  8009المؤرخ في  51ماي  8009والمتعلق بضبط الحد األدنى والحد
األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات
المبنية.
وعلى األمر عدد  555المؤرخ في  8جوان  8055المتعلق بحل المجلس البلدي بزاوية سوسة.
وعلى األمر عدد  3503المؤرخ في  88أكتوبر  8055المتعلق بتسمية نيابات خصوصية بتراب
الجمهورية التونسية.
وعلى القرار البلدي المؤرخ في  09أوت  8009والمصادقة عليه بتاريخ  59سبتمبر .8009
وعلى منشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد  01بتاريخ  55فيفري  8055حول ضبط المتطلبات
الع امة إلنجاز اإلحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة
.8085/8059
وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد في  8055/09/83والمتعلقة بتحيين األثمان المرجعية للمتر المربع
المبني بالنسبة لكل صنف من اصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.

قرر ما يلي
الدورة العادية الثالثة لمجلس النيابة الخصوصية ببلدية زاوية سوسة  3102/7/32قرار تعديل االثمان المرجعية للمتر
المربع ألصناف العقارات المبنية.

الفصل األول  :يتم تحيين األثمان المرجعية للمتر المربع المبني بالنسبة لكل صنف من اصناف العقارات
الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي:

صنف
العقار

المساحة المغطاة

الصنف
5
الصنف
8

مساحة التتعدى
 500متر مربع
مساحة تفوق
 500متر مربع
والتتعدى 800
متر مربع
مساحة تفوق
 800متر مربع
والتتعدى 100
متر مربع
مساحة تفوق
 100متر مربع

الصنف
3
الصنف
1

الثمن المرجعي للمتر المربع المبنية (د)
المقترح المعروض
القرار البلدي
األمر عدد 5521
للمصادقة
المؤرخ في 09
لسنة 8009
أوت 8009
المؤرخ في 51
والمصادق عليه في
ماي 8009
 59سبتمبر .8009
580
501
من  500إلى
558
520
553
من  553إلى
855
من  859إلى
890

859

830

من  895إلى
381

895

870

الفصل الثاني  :الكاتــــــب العام للبلدية وقابض المالية مكلفان كل فيما يخــــــــصه بتنـــــــفيذ هذا القرار .
زاوية سوسة في.............................

مصادقة سلطة اإلشراف

رئيـس النيابة الخصوصية
فـاروق بوعسكـر

الدورة العادية الثالثة لمجلس النيابة الخصوصية ببلدية زاوية سوسة  3102/7/32قرار تعديل االثمان المرجعية للمتر
المربع ألصناف العقارات المبنية.

