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 های شهریو حمل زباله  دفع پسماند( عوارض 1-6تعرفه شماره )

 17/7/85-/س2/95225و با توجه به بخشنامه شماره  می شودگیر شهرداری  محل دفن زباله با شهر و هزینه های سرسام آور نرخ حمل و نقل که گریبان طوالنیو فاصله  قشمبا توجه به موقعیت شهر 

 :گردد می تعیین ذیل بشرح قشم شهر در زباله دفن ونرخ خدمات جمع آوری  ،مدیریت پسماند های عادی شهروزیر محترم کشور موضوع دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات 

می درصد عوارض کسب و پیشه سالیانه اخذ  80معادل  )مطابق جدول زیر عوارض کسب و پیشه و واحدهای تجاری پر زبالهدرصد  50کم زباله معادل  رض سالیانه پسماند واحدهای تجاریعوا (1

 .گردد

همان سطح شهر عوارض درصد  60کلیه اماکن اداری و مراکز و مؤسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و اقتصادی معادل ، پسماندهزینه بهاء خدمات جمع آوری (2

عوارض نوسازی یا  %100که صنف محسوب نمی گردند و عوارض کسب و پیشه پرداخت نمی کنند معادل  اماکنیشود و آن دسته از  اخذ می اعم از ملکی ، رهنی یا وقفی و اجاره ای ملک

 .سطح شهر اخذ می گردد

 .عوارض سالیانه پسماند می گردند %50ی که بصورت انبار استفاده می گردد مشمولیآن دسته از سوله ها (3

 . درصد عوارض سطح شهر اخذ می گردد 60اماکن مسکونی معادل عوارض پسماند  (4

 د(از این قاعده مستثنی هستن اماکنواحد های تجاری واقع در این )کلیه مساجد و حسینیه ها و تکایا و مؤسسات قرآنی از پرداخت بهای خدمات جمع آوری پسماند معاف می باشند  (5

 .از پرداخت بهای هزینه خدمات معاف می باشند (مهدکودک ، مدارس ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه )دولتی، مراکز ورزشی (6
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 جدول مشاغل پر زباله

 شغلعنوان  ردیف شغلعنوان  ردیف

 ها و کافی شاپ ها کافه تریا 13 نمایشگاه گل دائمیو گل فروشی ها  1

 بستنی و آبمیوه فروشی ها 14 میوه و سبزی فروشی ها 2

 فروشگاه مرغ و ماهی و تخم مرغ 15 ساندویچی ها و پیتزا فروشی ها 3

 مبل سازی و درودگری و نجاری 16 سوپر مارکتها 4

 پذیرائی تاالرهای 17 رستورانها 5

 ها بار فروشیو  خوار 18 هتلها و مهمانسراها 6

 خشکبار و آجیل فروشی 19 ها دندانپزشکی 7

 میوه و تره بار فروشگاه های 20 های پزشکی مطب و کلینیک 8

 و تعمیرات ، آپاراتی، الستیک، کارواشتعویض روغنشامل  ها اتو سرویس 21 آرایشگاه های مردانه و زنانه 9

 ها کله پزی و سیرابی فروشی 22 آشپزخانه ها 10

 بوفه سینما ، مراکز آموزشی 23 جگرکی و کبابی ها 11

 فروشگاه های بزرگ و هایپر مارکت 24 بجزء مدارس دولتی آموزشیمراکز  12

 


