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 2006-ו"סתשה(, אגרת ביוב) ג'סר אל זרקאלחוק עזר 

 205עמ' ,  )2.8.2006( ו"סתש,  ה695  םש"ח  פורסם:

לחוק הרשויות  39-ו 38, 37לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיפים  22-ו 14לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 חוק הביוב(, מתקינה המועצה המקומית ג'סר אל זרקא חוק עזר זה: -)להלן  1962-המקומיות )ביוב(, התשכ"ב

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 אגרה המוטלת לכיסוי החזקת מערכת הביוב; - "אגרת החזקת ביוב"
לחוק הביוב, והמורכבת מאגרת החזקת  37אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות החזקת ביוב כאמור בסעיף  - "אגרת ביוב"

 וב, אגרת החזר הון ואגרת פחת;בי
 דרה;ח םאגרה המוטלת לכיסוי השקעות המועצה במיתקן טיהור שפכי - "אגרת החזר הון"

 אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות החלפה ושיקום הביוב; - "אגרת פחת"
 הגדרתם בחוק הביוב;כ - "ביוב", "מחזיק", "נכס"

 ב;ותה של רשת הבישמירת תקינוללרבות פעולה הדרושה  - "החזקת ביוב"
 ר אל זרקא;'סהמועצה המקומית ג - "המועצה"

 .עזר זה, כולן או מקצתן לרבות עובד מועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק - "ראש המועצה"

 הטלת אגרת ביוב
ב שהחזקתו מבוצעת בידי המועצה או מטעמה, ישלם למועצה אגרת ביוב וובר לביחזיק בנכס המחמ .2

חודשית; סכום האגרה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת כמות המים שנצרכה בידי המחזיק, בתעריפי האגרה הנקובים 
 -בתוספת; לענין זה 

ון נוי, נמות המים לגיכהמים המותקן בנכס, בניכוי -פי שנמדדה במדככמות המים  - "כמות המים שנצרכה"
 דה מחויב הצרכן בתשלום אגרת מים;כמות המים שבע -מים שהותקן בידי המועצה -דבהעדר מ 

המים המשמשים לגינון נוי כמשמעותם בתקנות המים )תעריפים למים ברשויות  - "מים לגינון נוי"
, וזאת עד למכסה המוקצבת על פי התקנות האמורות שבעבורה זכאי צרכן 1994-המקומיות(, התשנ"ד 
 עריף המופחת שנקבע לגבי שימוש זה.תל 

 קרן פחת

כיסוי לייעודי נפרד שינוהל כקרן ייעודית, וישמשו את המועצה  וןשבחאגרת פחת שייגבו יופקדו ב כספי .3
 לפה ושיקום הביוב ולמטרה זו בלבד.חהוצאות ה

 משלוח הודעה

 חייב המפרטת את סכום אגרת הביוב הנדרש ממנו.לראש המועצה ישלח הודעה  . 4

 מועד תשלום האגרה

 עם אגרת מים שגובה המועצה.אגרת הביוב תשולם יחד  . 5

 מסירת הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה ההודעה לידי האדם שאליו היתה מכוונת, או אם  . 6
ריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי ונמסרה במקום מג

בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או  ם נשלחהאידו, או  אדם בגיר העובד או המועסק על
  עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.

 הצמדה למדד

יום העדכון(,  -ה )להלן זבכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר  1-בעו בתוספת יעודכנו בקשיעורי האגרה שנ .7
המדד(, שפורסם לאחרונה  -סמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפר

 לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 מגבלת גביה

דכן לפי חוק עזר זה, תהא טעונה ו( הטלת אגרה בשיעור המע2009בינואר  1החל ביום ה' בטבת התשס"ט ) . 8
 של שר הפנים.אישור של מליאת המועצה ו

 הוראת שעה
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בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה  1-, יעודכנו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ב7על אף האמור בסעיף  .9
יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד של  -)להלן 

 .2003חודש ספטמבר 

 תוספת
 (2)סעיף 

 
 ר האגרה בשקלים חדשים לכל מ"ק מיםשיעו 

 1.97 אגרת החזקת ביוב .1
 0.66 אגרת החזר הון .2
 0.35 אגרת פחת .3

 2.98 סך הכל אגרת ביוב למ"ק מים
 

 (2006במרס  21כ"א באדר התשס"ו )

 מוראד עמאש

 המועצה המקומית ג'סר אל זרקאראש 


