
ضوابط احداث مسافرکاشانه هاي گردشگري در روستاهاي گردشگرپذیر استان گیالن 

یف
شرح ضوابطرد

الف

مشخصات عرصه

در عرصه مورد تقاضا امکان صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگري با توجه به ضوابط گذر دسترسی و حداقل مساحت عرصه مورد نیاز 
وجود نداشته باشد .

ترمربع تعرفه شده باشد (تفکیک م300بایست کمتر از مساحت عرصه مشروط بر آنکه جزیی از کل اراضی با کاربري گردشگري نباشد می
متر مربع بدون اخذ مجوزهاي الزم و سیر فرآیند هاي قانونی مالك عمل 300و افراز عرصه هاي تعرفه شده به مساحت هاي کمتر از  

نخواهد بود)

تواند مسکونی ، تجاري و یا گردشگري باشد و نیازمند تغییر کاربري نخواهد بود .کاربري عرصه می

راز مالکیت متقاضیان بر عرصه تعرفه شده منوط به ارایه اسناد مثبته می باشد.اح

ب

مشخصات فضاهاي معماري

بایست یک واحد اقامتی براي ساکن بومی روستا در نظر گرفته شده باشد .در اعیانی مجموعه الزاماً می

باشد .مترمربع می100حداکثر مساحت واحد اقامتی مالک حدود 

تواند جانمایی گردد .واحد اقامتی خود پذیرا می4کنار واحد اقامتی مالک ، حداکثر در

بایست حداقل برخوردار از سرویس بهداشتی، حمام و امکانات کافی براي اسکان واحدهاي اقامتی مسافرکاشانه ، در معماري داخلی می
خواب و .... باشد .موقت شامل وسایل پخت و پز ، رخت

اي صورت پذیرد که تفکیک دسترسی و حرایم خصوصی واحدهاي اقامتی خود پذیرا و واحد بایست به گونهاحی داخلی مجموعه میطر
اقامتی مالک رعایت شده باشد .

متر مربع بالمانع خواهد بود .10در نظرگیري واحد تجاري در مجموعه حداکثر به مساحت 

هاي معماري بومی روستا در طراحی معماري مجموعه الزامی است .لحاظ گردیدن ویژگی

ج

تبصره

مجموعه مسافرکاشانه یک واحد گردشگري محسوب گردیده و تفکیک اعیانی و عرصه واحد و نیز انتقال مالکیت استعالم از 
دستی و گردشگري غیرمجاز خواهد بود .فرهنگی ، صنایعسازمان میراث

اساس تفاهمات انجام شده مطابق ضوابط و مقررات جاري کشور از طریق دهیاري محل اخذ و پیش از بررسی استعالمات ساخت و ساز بر
گردد .و تصویب نقشه به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري اعالم می

پذیرد .صورت میهاي سازمان نظام فنی روستاییها در قالب دستورالعملنظارت ساختمانی بر ساخت و ساز این مجموعه

هاي رفع نواقص سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري و هاي معماري مصوب ابالغیهدر صورت عدم رعایت اجراي نقشه
االجرا خواهد بود .بنیاد مسکن الزم

ها و در خارج از محدوده قانونی حریم روستا ري بر عهده دهیاريصدور مجوز احداث (پروانه ساختمانی) مطابق قوانین و مقررات جا
پذیر نخواهد بود .امکان

صدور گواهی پایان کار توسط مراجع صدور پروانه ساختمانی الزاما پس از اخذ تاییدیه از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
د.پذیرهاي معماري مصوب صورت میگردشگري مبنی بر اجراي نقشه

پذیر خواهد بود که مطابق فرآیند قانونی ساخت و ساز برداري و مجوز طرح توسعه براي مستحدثات موجود زمانی امکانصدور پروانه بهره
احداث شده باشد .


