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 2007-ז"סתשה), אגרת ביוב( עין קניהלחוק עזר 

 339עמ' ,  )10.5.2007( ז"סתש,  ה703  םש"ח   פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, ולפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב),  22-ו 14לפי סעיפים בתוקף סמכותה 

  ה:חוק הביוב), מתקינה המועצה המקומית עין קניה חוק עזר ז - (להלן  1962- התשכ"ב

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

לחוק הביוב, לרבות הוצאות תפעול  37אגרה לכיסוי הוצאות החזקת ביוב כאמור בסעיף  - "אגרת ביוב"או  "אגרה"

  וטיהור;

  ביב ציבורי, ביב מאסף או מכון טיהור שאינו מיועד לייצר מי שתיה, על מיתקניהם; -  "ביוב"

  לרבות המחזיק בו; -  "בעל נכס"

  לרבות פעולה הדרושה לשמירתה התקינה של רשת הביוב; - ביוב" "החזקת

מים שהותקן לצריכת - הקצבת מים לגינון בידי נציב המים או כמות המים שנמדדה בפועל במד - "הקצבה לגינון"

  מים המיועדת לגינון בלבד;

  חדר המשמש או שנועד לשמש לאכסון אורחים בתמורה; -"חדר אירוח" 

  המועצה או מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה;מהנדס  -"המהנדס" 

  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "מדד"

  המועצה המקומית עין קניה; - "המועצה"

  רשות או בדרך אחרת;-אדם המחזיק בנכס או בחלק ממנו כבעל, כשוכר, כבר -  "מחזיק"

ו מייצרים מצרכים וחומר, מקום המשמש לעיבוד, אחסנה, ניקוי, בדיקה מקום שבו עושים מלאכה א - "מפעל"

  וכיוצא בהם, והמזרים שפכי תעשיה לביוב אשר הוקם או מוחזק בידי המועצה;

מקום המשמש או שנועד לשמש לאכסון אורחים תמורת תשלום, ובכלל זה בתי הארחה, בתי מלון,  -  "מפעל הארחה"

  י אירוח;אכסניות נוער, כפרי נופש וחדר

מקום שבו מספקים לציבור שירותי אירוח תמורת תשלום, לרבות מסעדה, גן אירועים,  -  "מפעל תיירות ונופש"

  פארק שעשועים ומרכז מסחרי או מרכז שירותי דרך ועסק להשכרת כלי שיט, שאינו מפעל הארחה;

  בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב; - "נכס"

  י שראש המועצה הסמיכו לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו.לרבות מ - "ראש המועצה"

  אגרת ביוב

ובר לביב ציבורי ישלם המחזיק למועצה אגרת ביוב בשיעור הקבוע בתוספת לפי כמות ח(א) בעד נכס המ  .2

  המים הנצרכת או המסופקת לנכס.

מטרים  50ות העולה על על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחויב יחידת מגורים באגרת ביוב בעד כמ  (ב)

  מעוקבים של צריכת מים בתקופה של חודשיים.

 הודעה למחזיק
  ראש המועצה ישלח לחייב הודעה בדבר סכום האגרה הנדרש ממנו.  .3

 אופן התשלום
  .1991- אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת המים לפי חוק עזר לעין קניה (אספקת מים), התשנ"א  . 4

 פטור
  -לא תובא בחשבון בחישוב האגרה  2ר בסעיף על אף האמו(א)   . 5

  הקצבה לגינון;  )1(

מות מים שלא הוזרמה לרשת הביוב של המועצה ושהשתמשו בה להנחת דעתו של כ  )2(
  המהנדס, לתעשיה או לחקלאות;

, רשאית המועצה, על פי שיקול דעתה, לפטור בעל או מחזיק מחובת תשלום 2על אף האמור בסעיף   (ב)

או חלקה, אם שוכנעה שהמפעל מטפל בשפכיו באופן עצמאי ומשביע רצון, בהתאם להוראות ודרישות האגרה, כולה 

משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה, וכי המפעל אינו מזרים את השפכים 

 -  "מפעל"נין סעיף זה, המיוצרים בו, כולם או חלקם, למערכת הביוב אשר הותקנה או מוחזקת בידי המועצה; לע

  .לרבות מפעל הארחה ומפעל תיירות ונופש

 הצמדה למדד
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יום העדכון),  - בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן  1-שיעורי האגרה שנקבעה בתוספת יעודכנו ב  . 6

ם העדכון שקדם המדד שפורסם לאחרונה לפני יו לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת

  לו.

 מסירת הודעות
דין אם נמסרה ההודעה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או אם כמסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה   .7

אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי  נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי

רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים  נשלחה בדואראדם בגיר העובד או המועסק שם, או אם 

אמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט כלקיים את המסירה  אפשר-הידועים לאחרונה; אם אי

  לעין באחד המקומות הציבוריים.

 מגבלת גביה
לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של  ) הטלת אגרת ביוב2011בינואר  1"ה בטבת התשע"א (כהחל ביום   . 8

  מליאת המועצה ושל שר הפנים.

 הוראת שעה
בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה  1-ו סכומי האגרה שנקבעו בתוספת ב, יעודכנ6על אף האמור בסעיף   .9

מדד חודש  לפני יום העדכון הראשון לעומת יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה -(להלן 

  .2005מרס 

  תוספת

  )4-ו 3, 2סעיפים (

  אגרת ביוב

  

  שיעורי האגרה למ"ק מים בשקלים חדשים  

  1.01  אגרת תפעול

  0.62  אגרת טיהור

  1.63  סך הכל אגרת ביוב

  

 )2007בינואר  31י"ב בשבט התשס"ז (

 ד מוגרביעאס

  המועצה המקומית עין קניהראש 


