
 

 

 

 

 آیین نامه و ضوابط ساختمانی احداث بنا

 در

 «دهکده توریستی خزرویال»

 مجمع عمومی مالکین دهکده توریستی خزرویال( ۵۰/۵۰/۶۸هیئت مدیره و صورتجلسه مورخ  ۵۰/۵۰/۶۸)براساس مصوبه مورخ 

-------------------------------------------------- 

 با تشکر از :

 دفتر فنی استانداری گیالن -

 سازمان مسکن و شهرسازی گیالن -

 فرمانداری بندرانزلی -

 اد مسکن بندرانزلییبن -

 رای اسالمی بشمنوشدهیاری  -

-------------------------------------------------- 

 منابع و ماخذ :

 ها قوانین تملک آپارتمانکتاب  -

 ای در ایران کتاب مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه -

 اساسنامه دهکده ساحلی بندرانزلی -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دهکده توریستی خزرویال هیئت مدیره       ۰۰۶۸فروردین  –بندرانزلی 



 

 

 آیین نامه ضوابط ساختمانی احداث بنا در دهکده توریستی خزرویال

اید، بسیار خرسندیم، یقین داریم  تخاب نمودهنخرید و یا احداث ویال ا –از اینکه دهکده توریستی خزرویال را برای سرمایه گذاری 

 که انتخاب جنابعالی براساس مطالعه وضعیت دهکده بوده است.

آن اقدام به تدوین ضوابط مهم زیر  توسعه پایدار و قانونمند –امنیت  –استمرار آرامش  –لذا به منظور حفظ زیبایی دهکده 

 ایم، خواهشمندیم با رعایت آن ما را در این مهم یاری فرمایید. نموده

 باشد. های مجمع عمومی و هیئت مدیره الزامی می رعایت کلیه صورتجلسه .۰

 رک احراز مالکیت را به دفتر مدیریت خزرویال ارائه فرمایید.تصویر کلیه مدا .2

بایست با  ویال میهای جدید در محدوده و حاشیه خزر باشد. تفکیک زمین متر می ۶۵۵های خزرویال  حداقل متراژ زمین .۰

 .باشد ممنوع می متر ۰۵۵کتبی هیئت مدیره بوده و تفکیک به قطعات کمتر از  توافق و تائید

 اسان ثبت با رعایت موارد زیر دیوار کشی نمایید:خود براساس مستندات و نظریه کارشنی ملک  پس از تعیین محدوده .4

 باشد. ک سیمانی( میبلو ۰سانتی متر ) ۰۵۵غرب(  –شرق   -جنوب  –اکثر ارتفاع دیوار در چهارسمت )شمال دح .4.۰

 ر می باشد.تسانتی م ۶۵حداکثر ارتفاع نرده روی دیوار  .4.2

درختکاری و  –متر می باشد. )جهت احداث پیاده رو  سانتی ۰2۵ها  رها از جدول خیابانفاصله دیواداکثر ح .4.۰

 .گلکاری(

 متر و از دیوارهای شمالی و جنوبی ۰به فاصله هر سمت حداقل  )دیوارهای طولی زمین( از دیوارهای شرقی و غربی .۰

 بنا ممنوع بوده و به فضای سبز اختصاص می یابد.ر احداث هرگونه تم ۰)دیوارهای عرضی( هر سمت به فاصله 

 باشد. ها الزامی می ها و آبراه رعایت کلیه حریم .۸

مسقف  پارکینگ –سرویس بهداشتی  -متر مربع(  2)بیش از  انباری –هرگونه ساخت و ساز در داخل عرصه اعم از ویال  .7

ست قبال از طریق دفتر یبا حسوب شده و میجز بنا م …و  آجری و بلوک سیمانآالچیق با مصالح   -مسقف استخر  -

 مدیریت و مجاری زیربط دارای مجوز باشد.

هایی در زمین مورد نظر برای انبار کردن مصالح ساختمانی در نظر گرفته شود و از  در تمام دوره احداث بنا باید محل .۶

 جدا خودداری گردد. ته باشد،ی در امر عبور و مرور داشریختن هرگونه مصالح در معابر اصلی و فرعی که ممانعت

در تمام دوره احداث ساختمان مالک زمین باید ترتیب حمل ضایعات ساختمانی را بدهد و نظارت و پاکیزگی معابر مجاور  .9

 ملک خود را در مدت زمان ساختمان سازی رعایت نماید.

متر  ۰/۶الی  7)ارتفاع باشد. متر می ۰/۶متر و تا بام و تیزی شیروانی  7حداکثر ارتفاع بنا از کف زمین )سطح خیابان(  .۰۵

 باشد( می –بدون اتاقک و پنجره  –فقط برای نما 

 باشد. برابر می در دوره ساخت هزینه شارژ دو .۰۰

تمان مغایرتی با مدیریت خزرویال از مراحل مختلف ساختمان بازدید بعمل خواهد آورد و چنانچه در حین اجرای ساخ .۰2

شود تا با هزینه خود نسبت به رفع  ه گردد، موارد رسما به مالک تذکر داده میمالحظضوابط ساخت و ساز و احداث بنا 



 

 

نماید نسبت به باز پرداخت هرگونه  آن اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمن توقف کارهای ساختمانی مالک تقبل می

 خسارت اقدام نماید.

سالیانه به طور  ،ت مدیره و مدیریت خزرویالهیئه صورتجلسه های مجمع عمومی از طریق ق آخرینشارژ خزرویال طب .۰۰

 گردد. اعالم می

 تبطهای مر و غیره( باید در دفتر مدیریت خزرویال، تمام هزینهوکالتی  –قبل از نقل و انتقال ملک )به هر صورت رسمی  .۰4

ه های مربوط هزینه. ) در غیر اینصورت تمام نمایدتسویه را به طور کامل های قبلی ملک مورد نظر  پرداخت و بدهی را

 .(تواند داشته باشد متوجه مالک جدید خواهد بود و مالک جدید هیچ گونه ادعایی در این مورد نمی

    

ال، پس از دهکده توریستی خزروی ……… پالک شماره ،به عنوان مالک/ نماینده قانونی ……………اینجانب  

اخذ به امل آن و رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری گردم نسبت به اجرای ک ط ساختمانی متعهد میمطالعه کامل ضواب

دهکده توریستی و ساکنین آن زیان مالی وارده به  مجوزهای الزم اقدام نموده و شخصا مسئولیت ناشی از هرگونه ضرر و

 را تقبل نمایم. و اموال عمومی خزرویال

 نماینده مدیریت خزرویال                                                نام و نام خانوادگی متقاضی 

 امضا        امضا


