	STYLEREF "Heading 1" \* MERGEFORMAT חוק עזר ללב השרון (אגרת ביוב), התשס"ג-2003
חוק עזר ללב השרון (אגרת ביוב), התשס"ג-2003
פורסם: 	חש"ם  670,  התשס"ג )29.7.2003(,  עמ' 455
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות (להלן - הפקודה), ולפי סעיף 37 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, מתקינה המועצה האזורית לב השרון חוק עזר זה:
הגדרות
1. 		בחוק עזר זה -
"אגרת ביוב" - אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב וכן כיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו;
"אחזקת ביוב" - לרבות כל פעולה הדרושה לשמירתו התקינה של ביוב;
"ביוב" - ביב פרטי, ביב ציבורי, קווים מאספים, תחנות שאיבה, מיתקני טיפול בשפכים או מיתקנים אחרים, לרבות מיתקנים לסילוק קולחין;
"בעל נכס" - אחד או יותר מאלה:
(1)	הבעל הרשום או החוכר של נכס;
(2)	אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה כנאמן או כבא-כוח;
(3)	שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס לתקופה של למעלה מ-5 שנים וכן שוכר לתקופה של 3 שנים או יותר הרשאי להאריך את השכירות;
(4)	בעל דירה כמשמעותו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
"החברה" - החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ;
"המועצה" - המועצה האזורית לב השרון;
"יחידת דיור" - חדר או חדרים, שנועדו לשמש כיחידה נפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;
"מד מים" - כהגדרתם בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"ניקוי" - ניקוי ביב פרטי לרבות הרקת בור שפכים או הרקת חומר סמיך, גריפתם והטיפול בהם בדרך אחרת;
"נכס" - בנין, קרקע, חלק מבנין, וכן חלק מקרקע, המהווים יחידת רישום נפרדת או שניתנת לרישום כיחידת רישום נפרדת בספרי רישום המקרקעין בתחום המועצה, למעט רחוב; בהעדר רישום כאמור אולם יש חלוקה פנימית של הנכס, מכוח הסכם בין הבעלים או בהתאם לתכנית מיתאר או תכנית מפורטת, יראו חלק של מקרקעין או מבנה לפי חלוקה כאמור כנכס לפי חוק עזר זה;
"ראש המועצה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה כולו או מקצתו.
אגרת ביוב
2.		בעל נכס המחובר לביוב ישלם למועצה אגרת ביוב כמפורט בתוספת, החל במועד חיבור הנכס למערכת הביוב או אכלוסו, לפי המאוחר מבין השניים.
הודעה
3.		ראש המועצה ישלח לבעל הנכס הודעה המפרטת את סכום האגרה הנדרש ומועד התשלום.
הצמדה למדד
4. 		שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ישתנו ב-1 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי שקדם.
סמכויות ראש המועצה
5. 		(א) ראש המועצה רשאי להורות, בהודעה בכתב, לבעל נכס הנמצא בתחום אזור התקנת ביוב, כי הנכס יחובר לביוב או שהביוב יתוקן או יוחלף באופן ובמועד שיורה.
(ב)	בעל נכס שקיבל הוראה כאמור בסעיף קטן (א), ימלא אחריה באופן ובמועד שנקבעו.
(ג)	לא חיבר בעל נכס, תיקן או החליף ביוב באופן ובמועד שנקבעו כאמור, רשאי ראש המועצה, באמצעות שליחיו, לבצע את העבודה הדרושה לחיבור הנכס לביוב, לתיקונו או להחלפתו, על חשבונו של בעל הנכס, ורשאי הוא להיכנס, לצורך כך, לנכס או לחצרים שבהם מצוי הנכס.
(ד)	בעל בור שפכים או ביב פרטי יחזיקו במצב תקין, ימנע גרימת מפגעים בעטיו, וימנע הזרמה אליו של שפכים או חומרים רעילים, העלולים לגרום לסתימתו, לזיהום סביבתי או לתקלות בו.
(ה)	ראש המועצה רשאי להיכנס לכל מקום בתחום המועצה, שבו נמצא בור שפכים או ביב פרטי, כדי לערוך ביקורת או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי הוראות חוק עזר זה.
(ו)	החלטת ראש המועצה שלפיה בור שפכים או ביב טעונים ניקוי, תהא סופית.
(ז)	לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו מלהשתמש בסמכויותיו לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ה).
אצילת סמכויות
6. 		ראש המועצה רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק עזר זה לחברה.
הוראות שונות
7.		לצורך חישוב האגרה, יחולו הוראות אלה:
(1)	בנכסים שלהם מדי מים למדידת כמויות השפכים היוצאות מהם – תחושב כמות השפכים לפי נתוני מדי הספיקה האמורים;
(2)	בנכסים שבהם אין מדי מים למדידת כמויות השפכים היוצאות, אולם קיימים מדי מים נפרדים לנכס, תחושב האגרה לפי כמויות המים הנכנסים, בהפחתה של 20%;
(3)	ביחידות דיור שבהן אין מדי ספיקה למדידת כמויות השפכים היוצאות ואין מדי מים נפרדים ליחידת הדיור, יהיה התשלום לפי יחידת דיור;
(4)	על אף האמור לעיל, רשאית המועצה, שלא להביא בחישוב סכום האגרה כמויות מים שהשתמשו בהן לתעשיה, מלאכה, או חקלאות, אם הוכח, להנחת דעתה, כי המים אינם מוזרמים למערכת הביוב, במישרין או בעקיפין.

8. במקור הופיעו סעיפים אלה ללא כותרת סעיף. 		מליאת המועצה רשאית לקבוע כי גביית אגרת הביוב ביישובי המועצה, כולם או חלקם, תיעשה במרוכז על ידי ועד מקומי, כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה.

9. במקור הופיעו סעיפים אלה ללא כותרת סעיף.		כל ספק מים בתחום המועצה, חייב למסור למועצה על פי דרישתה, נתונים בדבר כמויות המים שסיפק לכל נכס; בהעדר נתונים כאמור, מכל סיבה שהיא, תקבע המועצה את הכמות לצורך חישוב אגרת הביוב לנכס שאינו יחידת דיור, על פי מיטב השפיטה, ובהתבסס על כמות נורמטיבית של 70 מ"ק שפכים לנפש לשנה.
הוראת שעה
10.		על אף האמור בסעיף 4, ישתנו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ב-1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום השינוי הראשון) בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הראשון לעומת המדד שפורסם ביום 15 בינואר 2001.
תוספת
(סעיפים 2, 4, 7 ו-10)

בעד הנכסים המפורטים להלן תשולם אגרת ביוב בשיעור המפורט לצדם (בשקלים חדשים):


תעריף למ"ק שפכים
תעריף למ"ק מים נכנסים
סיווג הנכסים
עד הפעלת
מהפעלת מכון
עד הפעלת
מהפעלת מכון
לפי שימושם
מכון הטיהור
הטיהור האזורי
מכון הטיהור
הטיהור האזורי
כל השימושים מלבד תעשיה
2.15
2.92
1.51
2.04
תעשיה
2.63
3.65
1.88
2.56

יחידת דיור אשר לא מותקן בה מד מים


לחודש בשקלים חדשים
עד הפעלת מכון הטיהור
40.76
מהפעלת מכון הטיהור
55.36

כ"ג באייר התשס"ג (25 במאי 2003)
יצחק ישועה
ראש המועצה האזורית לב השרון


