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دومفصل 

)جمع آوري حمل ودفن زباله(بهاي خدمات -

هاي شهري و فاضالب عوارض مربوط به رهاسازي زباله-

عوارض رفع سد معبر-
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95در سال بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفن زباله
)بریال(ماهیانه شرح ردیف

42.000واحدهاي مسکونی1
50.000واحدهاي تجاري مغازه ها و دفاتر2
ها، شرکتهاي مربوط به ادارات دولتی،اي مانند رفاه اتکا و کلیه فروشگاههاي زنجیرهفروشگاه3

هابانک
500.000

واحدهاي تجاري که صرفاً به صورت انباري 4
شوداستفاده می

42.000متر مربع100تا 
84.000متر مربع100بیش از 

1.000.000هاي میدان تره بار فروشان واقع در میدان بسیجحجره5

6
-سالنها ومجتمعها، ها و صندوقهاي دولتی، بانکها، نهادها و شرکتکلیه  ادارات، سازمان

960.000)متر مربع500زیربنا بیش از (هاي ورزشی  

-سالنها وها، مجتمعها و صندوقهاي دولتی، بانکها، نهادها و شرکتکلیه  ادارات، سازمان7

732.000)متر مربع500زیربناي کمتراز(هاي ورزشی 

8
راهنمایی و دبیرستان اعم از مهد کودك، مدارس ابتدایی، (کلیه فضاهاي آموزشی از قبیل 
ها، خصوصی هنرستانمؤسساتوهاي کنکورآموزشگاه)انتفاعی، شاهد و غیر انتفاعی

ها و مراکز فرهنگی، هنريآموزشکده
222.000

CNG(420.000پمپ بنزین، گاز و (هاي سوخت کلیه جایگاه9
420.000هاي خودرو نمایندگی10
264.000کلیه دفاتر مرکزي بیمه11
36.000سایت کارگاهی12
3.600.000کلینیک خصوصی13
1.800.000دولتیدرمانگاه14
1.440.000هاآزمایشگاه15 رادیولوژي16
پزشکان عمومی17

400.000 )به استثناي دندان پزشک و ارتوپد(پزشکان متخصص 18
پزشکان دندان پزشک و ارتوپد19
2.500.000دانشگاهی اعم از دولتی و غیر دولتیمراکز 20
2.000.000اي و زندانانتظامی، سپاه منطقه-ها، ستادهاي نظامیپادگان21
ستاره و به باال4هتل هاي 22

960.000 ستاره3هتل 23
ستاره و به پایین2هتل هاي 24
1.200.000تاالرهاي پذیرایی25
600.000غذاي آمادهرستوران، غذاخوري و 26
350.000و سایر موارد مشابههامهمانپذیرها، مسافرخانه27
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.باشند، تکایا از پرداخت بهاي خدمات و مدیریت پسماند معاف میکلیه مساجد ، حسینیه ها:1تبصره
موظفنـد  طبق قانون پسماند نمایند، میو حریم شهر هاي عفونی در محدودهکلیه مشاغلی که مبادرت به تولید زباله: 2تبصره 

براي شهرداري میسر گردد در غیر این صورت شـهرداري  آوري آن نموده تا جمعتبدیل هاي غیر عفونی و عاديبه زبالهرا آن 
.ها نخواهد داشتوري این زبالهآمسئولیتی در قبال جمع

در مهلـت تعیـین شـده    ) حمـل و دفـن زبالـه   آوري،جمـع (پرداخت عوارض و بهاي خدمات ازدر صورتیکه مؤدیان : 3تبصره 
بـراي پرداخـت آن و درصـورت    نسبت به صـدور اخطاریـه و تعیـین مهلـت دو ماهـه      شهرداري موظف است ، خودداري نمایند

.استنکاف از پرداخت نسبت به پلمپ واحد مربوطه اقدام نماید

ها شهري وفاضالب درکلیه کاربريهاي زبالهرفع آلودگی و پاکسازي ناشی از عوارض 
سازي عمومی، ساعات مشخصی را در شبانه روز مطلوب به شهروندان و فرهنگشهرداري زنجان جهت ارائه خدمات بهینه و

در این راستا برخی از نهادها، ادارات، مدارس وکسبه . رسانی نموده استهاي شهري اطالعآوري، حمل و دفن زبالهجهت جمع
هاي ها و فاضالبسزایی را در تولید زباله با حجم باال دارند، بدون رعایت ساعات مشخصه اقدام به رهاسازي زبالهکه نقش به 

لذا جهت جلوگیري از .هاي شهري شده استها و آلودگینمایند، که باعث رشد و انتشار انواع بیماريگذرها میکناردرخود
.شدذیل شامل حال متخلفین خواهد چنین اقدامات

خارج از )غیر ازمسکونی(هاي شهري درهرنوع کاربريزبالهرفع آلودگی و پاکسازي ناشی از رهاسازي  عوارض-1
وقت مقرر 

.روزه15با مهلت صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن: بار اول
حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه مورد نظردرصد تعرفه یکساله50صدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل : بار دوم

.با مهلت یکماهه
با تعرفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه مورد نظرکلصدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل : بار سوم

.مهلت یکماهه
پرونده مربوطه موظف است ، شهرداري مقررعدم رفع مشکل در مدت و) اخطار سوم(درصورت تحویل آخرین اخطاریه : تبصره

.ها ارجاع نمایدقانون شهرداي55ماده 20را به کمیسیون بند 

) مسکونیازغیر(...تجاري اداري وصنعتی ورهاسازي فاضالب واحدهايرفع آلودگی و پاکسازي ناشی از عوارض -2
در سطح معابر و شوارع 

.روزه15با مهلت عدم رهاسازي فاضالب مربوطهصدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر: بار اول
، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و )یک ماهه(درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده : بار دوم

.با مهلت یکماههریال 2,000,000أخذ مبلغ
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، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجـدد و  )ماههیک(در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده : بار سوم
.با مهلت یکماههریال3,000,000اخذ مبلغ 

و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداري موظف است پرونده مربوطه ) اخطار سوم(درصورت تحویل آخرین اخطاریه : تبصره
.ها ارجاع نمایدقانون شهرداي55ماده 20را به کمیسیون بند 

واحدهاي مسکونی در سطح معابر و شوارع رهاسازي فاضالبآلودگی و پاکسازي ناشی از رفععوارض -3
.روزه15با مهلت صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازي فاضالب مربوطه:بار اول
، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و )یک ماهه(درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده :بار دوم

.با مهلت یکماههریال500,000اخذ مبلغ 
، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و )یک ماهه(درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده :بار سوم
.با مهلت یکماههریال1,000,000أخذ مبلغ

شناسایی و صدور اخطاریه توسط مأمورین اداره اجرائیات با هماهنگی مناطق مربوطه صورت پذیرفته و مبالغ طی : 1تبصره 
وصول هرگونه گردد،به حساب مربوطه واریز میشهرداري درحوزه استحفاظی وگانههاي تعبیه شده ازطریق مناطق سهفیش

.متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شدبادراین خصوص ممنوع بوده ووجه نقد 
پرونده موظف است شهرداري ،مقررعدم رفع مشکل در مدت و) اخطار سوم(درصورت تحویل آخرین اخطاریه : 2تبصره

.ها ارجاع نمایدقانون شهرداي55ماده 20مربوطه را به کمیسیون بند 

عوارض رفع سد معبر 
معبرگـردد، نمایندکه منجربـه سـد  ناشی از پیشروي درمعابرعمومی میمعبرکه اقدام به سدو دست فروشانیواحدهاي صنفی

اموال آنها توسط مأمورین سد معبر، شهرداري مبالغ زیر را به عنوان عـوارض رفـع سـد معبـر از متخلـف      آوريجمعدر صورت 
.دریافت خواهد نمود

ریال200,000بار اول براي
ریال500,000براي بار دوم 
ریال1,000,000براي بار سوم 

روز نسبت به 5گردیده، میبایست ظرف مدت آوريجمعمبارزه با سد معبر مأمورینافرادي که کاالهایشان توسط : 1تبصره 
در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، . مذکور اقدام و جهت ترخیص کاالهاي خود مراجعه نمایندعوارضپرداخت 

.ریال به عنوان هزینه انبارداري از متخلف دریافت خواهد شد50,000روزانه مبلغ 
کاف مالک از امضاي اي باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنشده طی صورت جلسهآوريجمعکاالهاي : 2تبصره 

.اجرائیات، کافی خواهد بودمأمورنیروي انتظامی همراه با مأمورصورت جلسه، امضاي 
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ساعت جهت تحویل 24بایست ظرف مدت شده مالک فاسد شدنی باشد متخلف میآوريجمعچه کاالهاي نچنا: 3تبصره 
هاي حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن رت زیانکاالهاي خویش مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نماید، در غیر این صو

..متوجه صاحب کاال خواهد بود و شهرداري هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت
.اي مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداري ارائه نمایندبایست تعهد نامهمتخلفین می: 4تبصره 

و یا نخاله ساختمانی، موجب سد معبر شوند و یا نسبت به احداث خارج از ضوابط شهرسازي  کسانی که با ریختن هر نوع مصالح  -1

.اقدام نمایند، به شرح ذیل با آنها بر خورد خواهد شد

هاي ناشی از هر نوع حفـاري کـه موجـب ایجـاد سـد      ریختن هر نوع مصالح و نخاله ساختمانی در معابر و خاکبرداري: 1تبصره 
شهرداري براي بار اول توسط اجرائیات منطقه طی اخطـار کتبـی مراتـب را بـه آنهـا ابـالغ و در صـورت اسـتنکاف،         معبر شود، 

هماننـد  (1.500.000تواند نسبت به تخلیه مصالح به بیرون از شهر اقدام و از قبال آن بـراي هـر سـرویس مبلـغ     شهرداري می
.به مالک ابالغ، تا به حساب شهرداري واریز نمایدریال به عنوان عوارض حاصل از رفع سد معبر را) پسماند
براي آن دسته از کسانی که در حال ساخت و ساز بوده و تخلف ساختمانی داشته و واحد اجرائیات نسبت به دریافـت  : 2تبصره 

800,000لـغ  در صورت رفع تخلف و واریز مبیا نسبت به جمع آوري وسایل ساختمانی آنها اقدام نموده است،مدارك مثبته و
.ریال به حساب شهرداري استرداد وسایل و مدارك بال مانع است

95در سال ط نقلیه غیر سواري ئتعرفه عوارض وسا
)ارقام بریال(مبلغ عوارض شرحردیف

500.000چرخ6انواع کامیون هاي 1
700.000چرخ10انواع کامیون هاي 2
900.000به باالچرخ 10انواع کامیون هاي 3
700.000انواع اتوبوس4
400.000انواع مینی بوس5
300.000انواع وانت تک کابین6

انواع ماشین آالت سنگین راهسازي ساختمانی، حفاري، از 7
1.200.000...قبیل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و 

200.000ايانواع موتور سیکلت دنده8
100.000گازيانواع موتور سیکلت 9

قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خودروهاي سواري و وانت دوکابین اعم از 43ماده ) ب(نظر به اینکه طبق بند :تبصره
گیرد و بایستی شهروندان نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند تولید داخل یا وارداتی حسب مورد عوارض سالیانه به آنها تعلق می

قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین 46ماده ) و(د لذا؛ به استناد بن
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درصد به ازاي هر ماه 2جریمه آن به میزان ) قانون فوق43صرفاً موضوع بند الف و ب ماده (حمل و نقل مسافر برون شهري 
.تأخیر قابل وصول است


