
 )نسقی ( و مدارک مورد نیاز جھت صدور پروانه ساختمانی برای زمینھای دارای مبایعه نامه  ضوابط

در  ٢٢/٤/٩٨مورخ  ١٦٧٩ثبت شده به شماره  شھرداری رشت ٣٠/٥/٨٩الف مورخ /١٢١٣٦/٣٣نامه شماره 
سازمان  ٢٢/٤/٨٩مورخ  ١٥٤٩٢/١١نکه شھرداری در نظر دارد با عنایت به نامه شماره یدبیرخانه شورا مبنی بر ا

یسیون ماده پنج نسبت به مسکن و شھر سازی استان گیالن به استاندار محترم در راستای اجرای مصوبات کم
صدور مجوز ساختمانی برای امالک فاقد سند مالکیت به منظور جلوگیری از ساخت و سازھای غیر مجاز و بی 

 : تبصره به شرح  ٥ماده و  ١٤رویه در شطح شھر و رعایت اصول شھرسازی بر اسا شیوه نامه تنظیمی در 

 : ی بصورت زیر مورد بررسی قرار گیرداثبات و احراز مالکیت امالک فاقد سند رسم :١ماده 

با نسق نامه یا فروش نامه ھای عادی اراائه شده توسط مالک ،  کنترل سلسله مراتب مالکیت مطابق: الف
 .بوسیله کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با معرفی شھزداری منطقه مربوطه انجام پذیرد

موضعه مبنی بر غیر دولتی و بایر بودن ملک تعرفه  استعالم از سازمان مسکن و شھرسازی به استناد قوانین:ب
 شده توسط مالک و کارشناس رسمی بر اساس مفاد قانونی مستند به قانون زمین شھری 

با تایید نقشه بردار عضو سازمان نظام  ٢٠٠/١دقیق ملک خود را به مقیاس  یمالک موکلف است کروک :٢ماده 
 .ل سکونت خود ارائه نمایدمھندسی استان گیالن به شھرداری منطقه مح

شھرداری مکلف است با تعیین مختصات جغرافیایی زمین مورد نظر نسبت به تعییین معبر ملک و تراکم  :٣ماده 
 .پیش بینی شده در طرح تفضیلی جھت تھیه نقشه و درج جن در پروانه ساختمانی اقدام نماید

برابرفرم پیوست که جز الینفک این دستور العمل مالک مکلف است نسبت به ارائه تعھد نامه محضری  :٤ماده 
 .می باشد اقدام نماید

زمین از دو ھفته قبل از بازدید جھت  جھت شناسایی معارضین احتمالی ملک، می بایست اطراف :٥ماده 
 .کروکی توسط مالک میخ کوبی و گچ ریزی شده باشد

 ٥کمیسیون ماده  ٣١بند  سث بنا بر اساحداقل و حداکثر مساحت مفید ملک پس از تعریض جھت احدا :٦ ماده
 : در ارتباط با موضوع طرح امالک فاقد سند مالکیت به شرح ذیل می باشد  ٢٢/٣/٨٩مورخ 

درصد مساحت حد نصاب تفکیک در کاربری مربوطه  ٥٠حداقل مساحت زمین پس از رعایت عقب نشینی از : الف
 . کمتر نباشد

خته شده باشد و امکان افزایش مساحت نباشد رعایت مفاد بند در صورتیکه سه طرف ملک مورد نظر سا: ب
 .الزامی نیست) الف(

حداقل یک بر به شارع عام منطبق بر طرح تفضیلی مصوب یا ضوابط عرض گذر ، دسترسی مستقیم داشته : ج
 .باشد 

ر آن وجود نداشته در صورت تقاضای تمدید پروانه چنانچه بنای مورد تقاظا در حدی احداث شده که امکان تغیی: د
 .باشد پروانه قبلی تمدید می گردد

 .سایر ضوابط احداث عینا مطابق سایر ضوابط طرح تفضیلی شھر رشت می باشد: ه

 .و مقررات ملی ساختمان الزامی است ٢٨٠٠در احداث کلیه ساخمانھا رعایت آیین نامه  :٧ماده 

 .رعایت بر اصالحی به ھنگام احداث بنا الزامی است :٨ماده

ملک مورد نظر باید به معبر عمومی و گذر دارای حداقل تاسیسات شھری دسترسی داشته و یا معبر آن  :٩ماده 
 .برابر ضوابط و طرح شھرداری تامین گردد توسط مالک

چنانچه رعایت بر اصالحی توسط مالک صورت نگیرد شھرداری مکلف است پروندھمذکور ار جھت اتخاذ : ١تبصره 
 .ارجاع نماید ١٠٠کمیسیون ماده  تصمیم شایسته به
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ت جھت دریافت انشعابات ، شھرداری مکلف است رعایت بر ادر ھنگام ارائه اولین پاسخ استعالم: ٢تبصره 
 .کنترل نماید و اقدامات الزم را بعمل آورد اصالحی را

بن بست نباشد و  قطعاتی که در معابری قرار دارندکه انتھای آن ساخته و یا مسدود نشده و بصورت: ٣تبصره 
 .متری ملک عمل قرار گیرد ٨امکان بن باز بودن آن میرود ، در صورت صدور پروانه حداقل عرض کوچه بن باز 

پرداخت کلیه عوارض متعلقه برابر تعرفه ھای مصوبه الیحه تجمیع عوارض و بھا خدماتی محلی اعم از  :١٠ماده 
مازاد بر (قانونی شھر ، احداث بنا در صورت وجود اضافه بنا  کارشناسی ،نوسازی، حمل زباله ،ورود به محدوده(

فضای آموزشی % ٥،کسری پارکینگ ، % ٢٥کسول ،تفکیک عرصه ،مازاد بر تراکم خارج از % )٢٥تراکم در حد 
توسط مالک ...) نظارت ، در صورت وجود کسری حد نصاب تفکیک ،پیش آمدگی مشرف در صورت وجود و% ٣،

 .الزامی است

زم برای صدور پروانه باشد در اینصورت عوارض کسری حد ال نصاب در صورتیکه زمین مورد تقاضا فاقد حد: ١ تیصره
 .نصاب برابر تعرفه عوارضی مالک عمل شھرداری ماسبه و اخذ می گردد

 : شھرداری مکلف است در ستون توضیحات مجوز ساختمانی متن ذیل را قید نماید :١١ماده 

اسناد رسمی صادر ... ثبت دفترخانه شماره... مورخ... وجه به تعھد نامه محضری شمارهمجوز ساختمانی با ت((
نگام احداث ھبر مالکیت متقاضی نمی باشد و رعایت بر اصالحی توسط مالک به  لشده و ھیچ گونه تاییدی دال

 ))بنا الزامی است

 .مھمور به مھر مخصوص امالک عادی نماید اشھرداری مکلف است تمام صفحات مجوز ساختمانی ر: تبصره یک

متقاضی مکلف است پس از صدور پروانه ساختمانی شروع عملیات ساختمانی را طی فرمی که  :١٢ماده 
 .پیوست پروانه صادره می باشد توسط مھندس ناظر تکمیل و مراتب را به اطالع شھرداری برساند

نسبت به صدور شھرداری مکلف است پس از اتمام بنا در پاسخ به درخواست متقاضی برابر ضوایط  :١٣هماد
دا در صفحه پایانکار اقذام نماید که صدور این مجوز ھیچگونه موظف است موکشھرداری ضمنا . پایانکار اقدام نماید

 .ل بر مالکیت متقاضی نیستتاییدی دا

اسالمی شھر الزم محترم تبصره تدوین گردیده که برابر مصوبه شورای  ٥ماده و  ١٤این دستورالعمل در  :١٤ماده 
کمیسیون ھای توسعه و عمران شھری و نیز  ٢١/٩/٨٩الرعایه می باشد ، پس از طرح در جلسه مشترک مورخ 

خذ گزارش از کمیسیون ھای مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر برنامه و بودجه و حقوقی شورا و ا
 .با پیشنھاد شھرداری به اتفاق ارا موافقت گردید
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