חוק עזר לרמת ישי )אגרת ביוב( ,התש"ן1990-
פורסם:
תיקונים:

חש"ם  ,426התש"ן ) ,(14.6.1990עמ' 271
חש"ם  ,648התשס"ב ) ,(18.2.2002עמ' 183
חש"ם  ,680התשס"ה ) ,(13.10.2004עמ' 9

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיפים  38 ,37ו 39-לחוק הרשויות
המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב ,1962-מתקינה מועצת רמת-ישי חוק עזר זה:

הגדרות
)תיקון התשס"ה(
בחוק עזר זה -
.1
"אגרת טיהור" – אגרה בעד אחזקת מיתקנים לטיהור מי שפכים הנגבית במסגרת אגרת הביוב;
"אגרת פחת" – אגרה המיועדת לפעולות הנוגעות לשיקום ולהחלפה של מערכת הביוב הקיימת;
"המועצה"  -המועצה המקומית רמת ישי;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"מחזיק"  -מי שמחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.

הטלת אגרת ביוב
)תיקון התשס"ה(

.2

מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות השפכים המופקת מן הנכס.

אגרת פחת
)תיקון התשס"ה(

כספי אגרת הפחת ,שייגבו במסגרת אגרת הביוב ,יופקדו בקרן ייעודית לביוב וישמשו אך ורק לצורכי שימוש
2א.
מערכת הביוב.

פטור
על אף האמור בסעיף  2לא תובא בחשבון בחישוב האגרה כמות מים שלא הוזרמה לרשת הביוב של המועצה
.3
והשתמשו בה ,להנחת דעתו של ראש המועצה ,לאחת המטרות האלה:
) (1השקאת גינות;
) (2צרכי תעשיה או מלאכה ,אם מים אלה אינם מוזרמים למערכת ביוב ציבורית.

משלוח הודעה לחייב
.4

ראש המועצה ישלח למחזיק הודעת חיוב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

מועד תשלום האגרה
.5

אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לרמת-ישי )אספקת מים( ,התשכ"ו.1966-

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.6
מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או
המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות
האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

תוספת

1

)תיקון התשס"ה(

)סעיף (2

אגרת ביוב
.1

אגרה לאחזקה ולהפעלה של מערכת הביוב הפנימית:
לנכס למגורים בלבד –

בשקלים חדשים
למ"ק שפכים

.2

אגרת פחת
אגרת החזקה והפעלה
למשחטה או לבית מטבחיים לעופות מכל סוג שהוא ,או למפעל לעיבוד בשר ומוצריו –
אגרת פחת
אגרת החזקה והפעלה
אגרת טיהור
לנכס למגורים בלבד
למשחטה או בית מטבחיים לעופות מכל סוג שהוא ,או למפעל לעיבוד בשר
ומוצריו

0.36
0.81
0.60
1.34
0.64
1.06

ג' באדר התש"ן ) 28בפברואר (1990
דרור פוגל
ראש המועצה המקומית
רמת-ישי
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