חוק עזר לאליכין (אגרת ביוב) ,התשמ"ה1985-
פורסם:
תיקונים:

חש"ם  ,276התשמ"ה ) ,(23.5.1985עמ' 335
חש"ם  ,699התשס"ז ( ,)11.1.2007עמ' 181

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו 24-לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי סעיפים  38 ,37ו 39-לחוק
הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב ,1962-מתקינה המועצה המקומית אליכין חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית אליכין;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה הסמיכו לצורך חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"מחזיק"  -המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.

הטלת אגרת ביוב
(תיקון התשס"ז)

מחזיק בנכס מכל סוג שהוא ישלם אגרת ביוב בשיעורים הנקובים בתוספת לכל מטר מעוקב של מים
.2
הנצרכים ,למעט מים להשקייה או לצרכי ייצור שאינם נכנסים לרשת הביוב.

משלוח הודעה לחייב
.3

ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

תשלום האגרה
אגרת הביוב תשולם בנוסף לאגרת המים הנדרשת לפי חוק עזר לאליכין )אספקת מים( ,התשמ"א,1980-
.4
במועד תשלום אגרת המים.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.5
מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או
המועסק שם ,או נשלחה בדואר רשום אל אותו אדם לפי מען מקום 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 נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

הצמדה למדד
(תיקון התשס"ז)

סכומי האגרה שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב 1-בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן  -יום
.6
העדכון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
שקדם לו.

מגבלת גביה
(תיקון התשס"ז)

החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( 1בינואר  )2008הטלת אגרה לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מליאת
.7
המועצה ושל שר הפנים.

תוספת

1

(סעיף )2
(תיקון התשס"ז)

בשקלים חדשים
אגרת ביוב -
()1

תפעול לכל השימושים לכל מ"ק מים

0.93

()2

טיהור לכל השימושים לכל מ"ק מים

2.06

()3

סך הכל אגרת ביוב לכל השימושים לכל מ"ק מים

2.99

נתאשר.
ז' באייר התשמ"ה ) 28באפריל (1985

בנימין אחרק
ראש המועצה המקומית אליכין
יצחק פרץ
שר הפנים

 1על אף האמור בסעיף  ,6יעודכנו תעריפי האגרות שבתוספת ביום ( 11.1.2007להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
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