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 مصوبه
ص مورخ /6346/84شهرداري شيراز، مبني بر اصالح مصوبه شماره  3/01/84مورخ  883444/84اليحه شماره 

هزينه پسماندهاي خانگي ، واحدهاي » درخصوص  63/06/86ص مورخ /2636/86و اصالحي شماره  66/06/84
دبيرخانه شورا موضوو  در   4/01/84و مورخ /6306/84، پس از وصول و ثبت به شماره «تجاري و ساختماني

كميسيون هاي برنامه و بودجه، امورحقوقي و امالك و سالمت ، محيط زيست و خدمات شهري شورا بررسوي  
شوراي اسوالمي شوهر شويراز موورخ     ( فوق العاده )و تصميم كميسيونها، در يكصد و نوزدهمين جلسه علني 

اصالحي قانون شووراها و بوا اكيريوت     41به ماده  نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند 04با حضور  41/01/84
 آراء و طي

 :ماده واحده

تعرفوه خودمات سواماندهي خواك و     ) 6به جودول شوماره    03الي  08رديف تحت عنوان رديف هاي  8با الحاق 
در « خوانوار »به شرح ذيل موافقت گرديد و همچنين كلمه  66/06/84ص مورخ /6346/84مصوبه شماره ( نخاله

واحود  »بوه   63/06/86ص موورخ  /2636/86الحواقي منودرد در مصووبه شوماره      0اصالحي و تبصره بند الف 
قانون مديريت پسماندها به عنوان مستند قانوني از صدر مصوبه مذكور حذف  4تغييريافت و ماده « مسكوني
 8از مواده   3، 2، 6شيوه نامه اجرايوي موديريت پسوماندهاي عمرانوي و سواختماني و بنود        8از ماده  08و بند 

 63/06/86ص موورخ  /2636/86اساسنامه سازمان مديريت پسماند، به عنوان مستند قانوني به صدر مصووبه  
 :الحاق گرديد

  :2رديف هاي الحاقي به جدول شماره  

 

 شرح خدمات رديف
 تعرفه پيشنهادي

 (ريال) 89سال 

پرداخت 
 كننده

 صدور المثني برچسب كد شناسايي خودرو ناشي از حوادث و تصادفات 41
 000/000 بار اول

مالك 
بار دوم و بعد  خودرو

 از آن
000/000/2 

40 

بهاي خدمات خودروهاي حمل كننده و غيرحفار فاقد كارت فعاليت معتبر يا  -
 برچسب كد شناسايي

 بهاي خدمات خودروهاي فاقد برگ مسير-

 حمل غير مجاز پسماند عمراني توسط خودروهاي غير مجازبهاي خدمات -

 بهاي خدمات انباشت نخاله و خاك در معابر-

 000/000/3 ده چرخ

مالك 
 خودرو

 000/000/2 تك
 000/800 خاور

 000/000 نيسان

 000/800/4 بهاي خدمات ماشين آالت حفار فاقد كارت فعاليت معتبر- 40
مالك 
 خودرو

41 
هر سرويس )دمات ناشي از ارسال نشدن كل خاك يا پسماند محاسبه شده به سايت دفنبهاي خ

 (تك
000/810/3 

مالك 
 خودرو

 

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 

 « رونق توليد »

 تعالي بسمه


