قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
مصوب 4831/41/41
ماده  1محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طررح
مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا ميباشد.
شهرداري ها عالوه بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احردا و توسرعه معرابر و تر ميم تردمات شرهري و
ت سيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني تود كنترل و نظارت بر احدا

هر گونه ساتتمان و ت سيسات و

ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داتل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده  2حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامرون محردوده شرهر كره نظرارت و كنتررل
شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ،باغات
و جنگل ها ،هر گونه استفاده براي احدا ساتتمان و ت سيسات در داتل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و
مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان پذير تواهد بود.
نظارت بر احدا هر گونه ساتتمان و ت سيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داتل حريم شهر مجاز
شناتته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك هاي صنعتي (كه در هر حال از محردوده قرانوني و حرريم
شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به عهده شهرداري مربوط ميباشد ،هرر گونره سراتت و سراز
غيرمجاز در ايم حريم تخلف محسوب و با متخلفيم طبق مقررات رفتار تواهد شد.
ماده  3محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طررح
هادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرح هاي باال دست تهيه و به تصويب مرجرع قرانوني مربروط مريرسرد.
دهياري ها كنترل و نظارت بر احدا هر گونه ساتت و ساز در داتل محدوده را عهدهدار تواهند بود.
تبصره  1روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روسرتايي داراي محردوده و حرريم
مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دتالت در ساتت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.
تبصره  2روستاهائي كه به موجب طرح هاي مصوب جامع و هادي در داتل حريم شهرها واقع شوند در صرورت
رسيدن به شرايط شهر شدن ،شهر مستقل شناتته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقره از
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نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره تواهند بود و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصريلي ضروابط و
مقررات ويژه متضمم امكان استمرار فعاليت هاي روستائي تهيه و مالك عمل قرار تواهد گرفت.
تبصره  3محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ،با هماهنگي شوراي اسالمي روستا توسط بنياد مسركم انقرالب
اسالمي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد.
تبصره  :4درآمد ناشي از ساتت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شرهرها قررار مريگيرنرد اعرم از
روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ،به حساب دهياري هاي روستا جهت توسرعه و عمرران واريرز
ميگردد.
تبصره  5در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساتتماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه
كليه تدمات شهري ميباشد.
ماده  4محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي و يا ساير شهركهائي كه طبرق مقرررات و برا
مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احدا ميشوند در طرحهاي مصوب آنها تعييم و تصويب ميگردد.
تبصره  1محدوده شهرك هاي ياد شده و همچنيم محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سرال  1355داراي
طرح ايجاد شهرك و صورت جلسه تفكيكي بوده و تا كنون موفق به اتذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرر
مصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه داليل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طررحهراي
جامع و هاد ي مصوب در داتل حريم شهرها قرار گيرند ،اعم از ايم كه عمليات شهركسرازي در آنهرا تاتمره
يافته و پروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احدا و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت
شهرداري مربوط تواهند بود.
تبصره  2هرگونه ساتت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني تود تواهد بود.
ماده  5محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييررات
بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساتته شده ثابت ،همراه با مختصرات جغرافيرايي نقراط
اصلي تعييم و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد .ايم محدوده حداكثر ظرف سه
ماه از ابالغ طرح هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زميم باشرد توسرط
شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و ت ييد شدن به مهر دبيرتانه مربوط
به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابالغ ميگردد.
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تبصره  1چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد ،استاندار دستور تدقيق محردوده را بره
ساير مراجع ذيصالح صادر تواهد نمود.
تبصره  2پيگيري اجراي ايم ماده در قالب مهلت تعييم شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها ،به عهده دبيرتانه
مرجع تصويب كننده طرحها تواهد بود.
تبصره  3در تهيه طرح هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصرويب شروراي اسرالمي شرهر
رسيده باشد براي ت ييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.
ماده  6حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعييم و تصويب ميگردد.
ماده  7محدوده روستا بر اساس طرح هاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسرط بنيراد مسركم انقرالب
اسالمي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يرا سراتته شرده ثابرت ،همرراه برا مختصرات
جغرافيايي نقاط اصلي تعييم و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسرد .ايرم محردوده
حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ،توسط بنياد مسكم انقالب اسالمي استان مربوط تدقيق شده و بره
امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابالغ ميشود.
ماده  8محدودهها و حريم هاي تعييم شرده برراي شرهرها مجراور ،محردوده روسرتاهاي مجراور و محردوده
شهرك هاي مجاور ،نبايد با هم تداتل داشته باشند در صورت تداتل ،مرجع حل اتتالف و رفع تداتل ،مراجع
تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد تواهند بود.
ماده  9محدوده مجموعه شهري در طرح مصوب آنها تعييم و تصويب ميشود.
ماده  11هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد ( )1و ( )2ايم قرانون و
هيچ يك از روستاها و شهرك ها ،محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد ( )3و ( )4ايم قرانون نخواهنرد
داشت و عناويم ياد شده جايگزيم كليه عناويم متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»« ،حريم قانوني»« ،حوزه
شهرداري»« ،حدود مصوب شهر» و نظاير آنهرا در مرورد محردوده شرهر« ،محردوده اسرتحفاظي»« ،حروزه
استحفاظي»« ،حريم استحفاظي»« ،محدوده نهايي»« ،محدوده نفوذي» و نظراير آنهرا در مرورد حرريم شرهر،
«محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» ميگردد و
هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ،محدوده شهرك و روستا و نحوه تعييم آنها با هر
عنوان ديگري در قوانيم و مقررات قبلي مقرر شده باشد ،با تصويب ايم قانون ملغي تواهند بود.
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تبصره تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط به محدودهها و حريم هاي مورد اشاره در ايم قانون جايگزيم تعاريف
و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانيم موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب
 1362/4/15ميشود.
ماده  11محدوده و حريم تعريف شده كه در ايم قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شرهركهراي
مسكوني است شامل ساير محدودهها و حريمهاي تاص كه حسب قوانيم تاص تعييم شدهاند (مثل حرريم راه
آهم ،محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست ،حريم ميرا فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده  12هر گونه تخل ف از احكام موضوع ايم قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي ،جررم محسروب شرده و
مرتكبيم عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخالفت ،به مجازات مربوط برابر قرانون مجرازات اسرالمي محكروم
تواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار
و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1384/11/28به ت ييرد شروراي نگهبران
رسيد.
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