
 ماده )91( قانون اصالح نوسازی و عمران شهری آیین نامه اجرایی قانون  

  

 وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازی
 20/22/2913مورخ  94/9/2/201211بنا به پیشنهاد شماره 21/4/2931خ هیئت وزیران در جلسه مور    

نامه  ـ آیین2911قانون نوسازی و عمران شهری ـ مصوب ( 23)وزارت كشور و به استناد قانون اصالح ماده 
 :اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

 و عمران شهری قانون نوسازی( 91)نامه اجرایی قانون اصالح ماده  آیین  

 

 :روند نامه در معـانی مشروح زیر به كار می اصطالحات منـدرج در این آیین: تعاریف ـ9ماده   

ماده ( 4)و ( 9)، (1)طرحهای موضوع بندهای (: طرحهای جامع و تفصیلی)الف ـ طرحهای مصوب شهری    
با اصالحات )و تعیین وظایف آن  قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی( 2)

 .ـ 2919ـ مصوب ( بعدی
اشخاص حقیقی یا حقوقی كه ملك مجاور معبر عمومی متروك در مالكیت آنها : ب ـ مالك ملك مجاور   

ـ دارای سند مالكیت رسمی یا رأی قطعی 2921قانون ثبت اسناد و امالك ـ مصوب ( 11)باشد و مطابق ماده 
 .الكیت وی بر ملك باشددادگاه مبنی بر احراز م

روها و خیابانها و به طور كلی گذرهای عمومی  های عمومی، میدانها، پیاده اراضی كوچه: ج ـ معابر عمومی   
قانون شهرداری ( 212)گیرد و یا در اجرای ماده  واقع در محدوده و حریم شهر كه مورد استفاده عموم قرار می

 .به تملك شهرداری درآمده است
، قابلیت (جامع و تفصیلی)وضعیتی كه زمین پس از اجرای طرحهای مصوب شهری : عبر متروكد ـ م   

 .استفاده به عنوان معبر عمومی را نداشته باشد

با ( جامع و تفصیلی)ـ متروك شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرحهای مصوب شهری 2ماده   

 .باشد راز میتشخیص شهرداری و تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل اح

در صورتی كه معبر متروك با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو  ـ3ماده   

تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك یا امالك مجاور به ترتیب  مستقل را نداشته باشد، شهرداری می
 :زیر واگذار نماید

امالك متعدد و با مالكین متعدد واقع شده و برابر ضوابط الف ـ چنانچه معبر متروك در مجاورت    
شهرسازی، كل آن برای هر یك از امالك مجاور قابل استفاده باشد، با انجام تشریفات مزایده بین مالكین 

 .رسد امالك مجاور، معبر مذكور به فروش می
ربری ملك الحاقی به معبر متروك و با رعایت ب ـ در سایر موارد، معبر متروك به قیمت كارشناسی روز كا   

 .باشد قوانین و مقررات مربوط، جزئاً یا كالً قابل واگذاری به مالك یا مالكین ملك یا امالك مجاور می

بهای كارشناسی روز معبر متروك، از طریق ارجاع به كارشناس رسمی دادگستری منتخب  ـ9تبصره   

 .گردد شناسی توسط شهرداری پرداخت میهای كار شهرداری تعیین شده و هزینه
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در صورتی كه معبر متروك با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو  ـ2تبصره   

تواند عرصه معبر مذكور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق  مستقل را داشته باشد، شهرداری می
 .مزایده عمومی به فروش رساند

دعوت از مالك یا مالكین ملك یا امالك مجاور معبر متروك جهت ارایه پیشنهاد واگذاری یا ـ 4دهما   

نفعان باشد به عمل   انجام مزایده بین ایشان بنا به تشخیص شهرداری از هر طریقی كه مفید ابالغ به كلیه ذی
 .خواهد آمد

به پیشنهادات، تشخیص برنده و سایر  ـ نحوه برگزاری مزایده و تشریفات آن در مورد رسیدگی 5ماده   

نامه معامالت  نامه مالی شهرداریها و در مورد شهر تهران مطابق آیین موارد، تابع مقررات مندرج در آیین
 .شهرداری تهران است

پس از الحاق هر بخش از معبر متروك به ملك یا امالك مجاور، كاربری ملك مذكور با رعایت  ـ 6ماده   

 .یابد به بخش الحاقی تسری می( جامع و تفصیلی)هری طرحهای مصوب ش

انتقال هر بخش از معبر متروك به خریدار آن، از طریق تنظیم قرارداد فروش كه به امضای  ـ7ماده   

 .آید رسد، به عمل می خریدار و شهردار یا نمایندگان قانونی آنها می

ط خریدار، شهرداری موظف است مراتب پس از پرداخت كامل بهای معبر واگذار شده توس ـ 8ماده   

معبر واگذار شده، جهت  1111/2واگذاری معبر متروك را به همراه مشخصات كامل و یك نسخه نقشه 
اصـالح سند خریدار و الحـاق معبر خریداری شده به ملك مجاور آن، به اداره ثبت اسناد و امالك محل اعالم 

 .نماید

 .باشد نامه می بر حسن اجرای این آیین وزارت كشور مسئول نظارت ـ1ماده   
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