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 شهرداری مهدیشهر       (ششمدوره )شهر مهدیشهر  شورای اسالمی

  .قانون مدیریت پسماند تعیین میگردد  2این تعرفه بر اساس ماده  

 ساختماني خاک و نخاله های به مربوطبهای خدمات  تعرفه : الف 

 شهرداری مجاز تخلیه مركز در نخاله و خاک تخلیه هزینه دریافت برای قبوض صدور های تعرفه

 به ریال سرویس ره مبلغ حمل ظرفيت خودرو نام

 000/050 بيش از ده تن ( 4291جفت )كاميون ده چرخ

 000/050 تقریباً ده تن (،كمپرسي 4294تك، )كاميون شش چرخ

 000/950 تن 5 (606و  806) خاور

 000/45 تن و كمتر9 (نيسان كمپرسي،مزدا،وانت)نيسان وانت

 بهای خدمات پسماند شهرداری مهدیشهر

 در معابر عمومي مصالح خاك و نخاله  و بارگيري تعرفه جمع آوري:  الف

 : صدور اخطار ، جمع آوري به مبالغ ذیل

 معابر اصلي و فرعي *

 000/000/1 :نيسان مبلغ هر سرویس به ریال * 

 000/000/8: كاميون و كاميونت مبلغ هر سرویس به ریال * 

 تعرفه اخذ مي گردد( به صورت نيم و یا یك سرویس) از مالك براساس حجم بار

 و درج در پرونده ....(خدمات و –مالي )با تنظيم صورتجلسه مشترك 

 مربوط به پسماندهای شهری بهای خدماتتعرفه ها و : ب 

 .ریال مي باشد  000/050/1خدمات مدیریت پسماند واحد هاي مسکوني به ازاي هر واحد مبلغ  بهاي:  4ب 

 ریال000/000/0بهاي خدمات پسماند براي دستگاههاي خود پرداز ماهانه :  9ب 

 .مي باشد ا با ضریب صفردارس ، مساجد ، تکایا و حسينيه همبلغ تعرفه بهاي خدمات مدیریت پسماند جهت حوزه هاي علميه،م:  0ب 

قانون مدیریت پسماند و  6ه با توجه به مادبهاي خدمات مدیریت پسماند كليه اماكن اداري ،سازمان ها ، مراكز و موسسات آموزشي و شركت هاي دولتي و خدماتي كه صنف محسوب نمي گردد : 1ب

 .محاسبه و اخذ ميگردد (اعم از ملکي ،اجاره اي ،رهني یا وقفي )دانگ ملك  8عوارض نوسازي % 400قانون شهرداري ها  41/01/4065س مورخ /0/25995محاسبه آن طبق دستور العمل شماره 

 :پرزباله  تجاري و واحد هاي تجاريبهاي خدمات مدیریت پسماند : ج 
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 شهرداری مهدیشهر       (ششمدوره )شهر مهدیشهر  شورای اسالمی

 . فرمول ذیل محاسبه و اخذ ميگردد مبنايو مساحت ملك كه بر   مدیریت پسماند واحد هاي تجاري بر اساس قيمت منطقه اي خدمات بهاي: 4ج 

                                                                                         45% (*p*s) 

P :10 % 4100بر مبناي سال قيمت منطقه اي دفترچه دارایي 

S  :مساحت واحد تجاري 

 .ریال مي باشد  000/600حداقل بهاي خدمات پسماند واحد هاي تجاري : تبصره 
الغ ذیل را براي یکسال ليدي مبمشاغل پرزباله به شرح ليست پيوست با توجه به تناژ زباله تو،  قانون شهرداري ها 41/01/4065س مورخ /0/25995دستورالعمل شماره  8ماده  4بر اساس تبصره :  9ج 

   :دمي پردازن

                      :مشاغل پر زباله شهري شامل صنف هاي زیر ميباشند 

 نام شغل نام شغل

 آرایشگاه زنانه سوپر ماركت ها و خواربار فروشي

 بستني و آبميوه فروشي ميوه و سبزي فروشي

 مبل سازي و درودگري رستوران و آشپزخانه

  و ماهي وگوشت فروشگاه مرغ تاالر پذیرایي

 اتوسرویس هتل ها

 بوفه سينما و كلينيکها و بيمارستانها درمانگاه ها

 كله پزي و سيرابي فروشي آرایشگاه مردانه

 گل فروشي ساندویچي

 : ضرایب مربوط به واحد های تجاری پر زباله به شرح ذیل میباشد 

                                                                                         95% (*p*s) 

 .ریال مي باشد  000/800/4حداقل بهاي خدمات پسماند واحد هاي تجاري پر زباله: تبصره 
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 شهرداری مهدیشهر       (ششمدوره )شهر مهدیشهر  شورای اسالمی

به مرتبه اخطار كتبي به متخلفين  یك  پس از... ( سبزي فروشي ها ، ميوه فروشي ها و)خيابان اقدام مي نمایند صنوف تجاري كه مبادرت به ریختن پسماندهاي خود در معابر ، جوي ها و  :تبصره

 .ریال دریافت ميگردد 000/000/9ریال و در تکرار مورد بعدي براي هر مورد انجام خدمات مبلغ   000/500/4ازاي هر مورد انجام خدمات 

 زیرمجموعه شركت داری ، حمل و جمع آوری پسماند خشك بدون داشتن مجوز از سازمان و یاهگنمربوط به  بهای خدماتتعرفه و :ج 

 :(ماه 9در بازه زماني ) عوارض بر خدمات انبار ضایعات درمحدوده حریم شهر -1ج  

 مترمربع  500تا متراژ ریال  000/000/10مبلغ -1

 متر مربع  4000مترمربع تا  500از متراژ ریال  000/000/15مبلغ -2

 مترمربع به باال  4000از متراژ ریال  000/000/20مبلغ -0

 .برابر مقررات قانوني اقدام مي گرددكه در مرحله اول به صورت اخطار، در مرحله دوم اخذ مبالغ فوق و در مرحله بعدي 

 

  عوارض بر تخلیه فاضالب های شهری چاههای جذبي فاضالب های خانگي:  د

 ریال000/000/9تعرفه تخليه هر كاميونت

 


