تعرفه شماره ( )1-6عوارض جمع آوري و حمل و نقل زباله

 -هر واحد مسکونی ساليانه 1.200.000يال

 واحد های تجاری طبق جدول زيرردیف

بهای خدمات
ماهیانه (ریال)

شرح

1

رستوران ها– عمده فروشی و فروشگاههای بزرگ مواد غذایی و تاالرها

1.000.000

2

مطب -میوه وتره بار -تعمیرگاه بزرگ -سوپر مارکت بزرگ و داروخانه

700.000

3

فست فود  -کبابی – ابزار آالت – تعمیرگاه کوچک – پالستیک فروشی-قنادی

400.000

4

فروشندگان پوشاک – قماش کیف و کفش و نظایر آن -بستنی فروشی -سوپرمارکت کوچک-کارواشی-شیشه بری -لوازم التحریر-کابینت سازی-
الکتریکی و لوله فروشی-آجیل و خشکبار-گل فروشی

300.000

5

تودوزی – آرایشگاه –لوازم یدکی – مرغ فروشی -تبلیغاتی- -تزئینات اتومبیل-غذای دام-

250.000

6

نانوایی – بیمه – ویدئو کلوپ – موبایل فروشی -مشاور امالک -دفتر پیشخوان دولت-مصالح ساختمانی-باطری فروشی –دفاتر-نمایشگاه ماشین-
عینک سازی-عکاسی-خدمات کامپیوتر

200.000

7

مجتمع تجاری رویال

4.000.000

8

مجتمع تجاری ستاره

6.000.000
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تعرفه شماره ( )2-6هزينه هاي خسارات نقدي ناشي از تخلفات شهري و غرامتها
ردیف

بهاء

عنوان

1

ریختن ضایعات ناشی از فعالیت کسبی در سطح معابر و جویهای آن برای هر بار

 600،000ریال

2

ریختن آشغال و زباله در سطح معابر و جوی برای هر بار

500،000ریال

3

ریختن فضوالت ساختمانی در سطح معابر و جویهای آن برای هر بار

 600،000ریال

4

ریختن مواد نفتی و روغن در سطح معابر و جویهای آن برای هربار

 650،000ریال

5

رهاسازی فاضالب واحدهای تجاری در سطح معابر و شوارع برای هر بار

 600،000ریال

6

رهاسازی فاضالب واحدهای مسکونی در سطح معابر و شوارع برای هر بار

 550،000ریال

7

شستن ماشین در سطح معابر و شوارع به ازای هر دستگاه سبک

 550،000ریال

8

شستن ماشین در سطح معابر و شوارع به ازای هر دستگاه سنگین

 500،000ریال

9

تهیه بتن و مالت در سطح معابر ( خارج از ملک ) برای هر بار

 500،000ریال

10

آلوده کردن هوا( گرد و خاک ) برای هربار

 550،000ریال

11

حمل غیر استاندارد مصالح ساختمانی

 550،000ریال

12

حمل غیر استاندارد گوشت یا آبزیان یا مواد زاید گوشتی و نظایر

 550،000ریال

13

آلوده کردن هوا( دود ناشی از سوزاندن اشیاء و زباله )برای هر بار

 550،000ریال

14

آلوده کردن هوا( نصب لوله یا کانال به دیوار خارجی مشرف به گذر)

 550،000ریال

15

ایجاد و تأسیس اماکن و مشاغل مزاحم یا مخالف اصل بهداشت (جمع آوری و انتقال )

16

گذاشتن هر قسم دکه در سطح شهر (پیاده رو ،معبر ،روی جوی ،باغچه حاشیه ای با متن خیابانها بدون اذن شهرداری

17

پارک طویل المدت وسائط نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر

18

براساس ضوابط کمیسیون بند  20ماده  55قانون شهرداریها
هزینه جمع آوری بعالوه % 15

سبک

 900.000ریال

سنگین

 1.150.000ریال

هزینه جمع آوری هرگونه اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر

1100،000ریال
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ردیف عنوان
19
20
21

بهاء
هزینه پر کردن بعالوه %15

حفر چاه بدون مجوز
حفر چاه و حوضچه با مجوز و عدم نصب عالئم هشدار دهنده در مدت عملیات به ازای هر دریچه

 550،000ریال

حفر کانال با مجوز و عدم نصب عالئم هشداردهنده در مدت عملیات به ازای هر متر طول

22

عدم پوشش مناسب دهانه حفره ها و چاهها و چاله های حفاری شده به ازای هر مورد

23

مخطط یا نقاشی کردن در سطح دیوارها و اماکن عمومی و اشخاص مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون

24

1100،000ریال

 900،000ریال

اجازه شهرداری به ازای هر متر مربع

 600،000ریال

آویختن و نصب هر نوع پارچه نویسی سرلوحه و آگهی به تیر برق درخت  ،دیوار و یا عرض گذر و همچنین

 600،000ریال

الصاق آگهی در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری
25

الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی  ،شهرداری  ،به ازای هر مورد

 600،000ریال

26

وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی  ،شهرداری و تأسیسات شهری بنحوی که از حالت انتفاع

 1150،000ریال

ساقط گردد به ازای هر مورد
27

نصب تابلوهای تبلیغاتی در میادین  ،پارکها  ،حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری تا یک متر
 1150،000ریال

مربع

 2،000،000ریال

بیش از یک متر مربع
28

ریختن یا دفن زباله و ضایعات و نخاله های ساختمانی و فاضالب ماشیهای لجن کش در محلهای غیر مجاز

29

ذبح احشام در محلهای غیر مجاز به ازای هر راس

2،300،000ریال
هزینه جمع آوری باضافه %15
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بهاء

ردیف عنوان
30

عدم رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته مشرف به معابر عمومی و گذرها

هزینه جمع آوری بعالوه %15درصورت اقدام توسط شهرداری

31

وارد کردن خسارت از طریق وسائط نقلیه به سطح باغچه های حاشیه ای و متن معابر و پارکها و باغهای

هزینه خسارت براساس فهرست بهاء سال 95بعالوه %15

عمومی که گلکاری و چمن کاری  ،درختکاری و جدول بندی شده است بر اثر تصادف یا هر علت دیگر
32

پهن کردن بساط و گذاردن اشیاء و اوراق و ادوات کار یا اجناس برای فروش در پیاده رو و گذرها و یا مقابل

550،000ریال

مغازه و خانه ها و مساجد و غیره به ازای هر مورد
33

ریختن مصالح بنایی و گذاشتن آن در خارج از حریم ملک بدون اذن شهرداری به ازای هر متر مربع اشغال

 550،000ریال

معبر
34

نصب پله ثابت که از امتداد ابنیه جلوتر قرارگیرد ممنوع ( به استثنای مواردی که در اثر تغییر تراز خیابان

هزینه جمع آوری بعالوه %15

احداث آن ضروری گردد با موافقت کتبی شهرداری )در صورت تخلف سالیانه
35

 600،000ریال

نصب تیر و ستون نصب کفش پاک کن جلو درب خانه ها و مغازه ها و غیره در گذرها و
پیاده روها ممنوع در صورت تخلف سالیانه

36

مسدود نمودن قسمتی از معبر اصلی توسط داربست فلزی  ،جرثقیل  ،باالبر و  ...ماهیانه

37

هزینه جمع آوری احشام سرگردان

 1150،000ریال

 -گوسفند و بز :

 1.000.000ریال

 -گاو و اسب:

 2.000.000ریال

 -شتر:

 3.000.000ریال

در صورت تکرار برابر حکم مرجع ذی صالح اقدام می گردد.
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