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חוק עזר ללב השרון (היטל ביוב), התשס"ג-2003
פורסם: 	חש"ם  670,  התשס"ג )29.7.2003(,  עמ' 458
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות ולפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן - החוק), מתקינה המועצה האזורית לב השרון חוק עזר זה:
הגדרות
1. 		בחוק עזר זה -
"בור שפכים" - בור רקב, בור סופג, חפיר, חלחול, ומקום קיבול, המשמש או המיועד לשמש להיקוות מי שפכים;
"ביב פרטי" - צינור המשמש לניקוז שפכים של לא יותר מבנין או נכס אחד, על חיבוריהם;
"ביב ציבורי" - צינור המשמש לניקוז שפכים של בנינים או נכסים אחדים, על חיבוריהם ושהשפכים זורמים אליו מביבים פרטיים;
"ביוב" - ביב פרטי, ביב ציבורי, קווים מאספים, תחנות שאיבה, מיתקני טיפול בשפכים או מיתקנים אחרים, לרבות מיתקנים לסילוק קולחים;
"בעל נכס" - אחד או יותר מאלה:
(1)	הבעל הרשום או החוכר של הנכס;
(2)	אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;
(3)	שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס לתקופה מעל 5 שנים, וכן שוכר לתקופה של 3 שנים או יותר, הרשאי להאריך את השכירות;
(4)	בעל הדירה כמשמעותו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין);
"היטל ביוב" או "היטל" - היטל לכיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו, כולל לגבי הוצאות שהוצאו לפני חקיקת חוק עזר זה;
"התקנת ביוב" - לרבות עבודות ופעולות אלה:
(1)	הכנת תכנית ביוב;
(2)	ביצוע עבודה במבנה או במיתקן, לרבות הריסתם להסרת מכשולים לביוב;
(3)	התקנת מיתקנים הדרושים לביוב ומהווים חלק ממנו;
"חברה" - החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ;
"יישוב" - כל אחד מהיישובים המצויים בתחום המועצה, וכן מוסדות ומפעלים אחרים;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מהנדס" - אדם שהמועצה מינתה למלא תפקידי מהנדס לענין הוראות חוק עזר זה, כולם או מקצתם;
"מועצה" - המועצה האזורית לב השרון;
"מחזיק" - אדם המחזיק בנכס או בחלק ממנו כבעל, כשוכר, כבר רשות או בדרך אחרת למעט אדם המתגורר בבית מלון או בבית הארחה;
"נכס" - בנין, קרקע, חלק מבנין וחלק מקרקע, המהווה יחידת רישום נפרדת, או שניתנת לרישום כיחידת רישום נפרדת בספרי רישום המקרקעין שבתחום המועצה, למעט רחובות; בהעדר רישום כאמור אך בהתקיים חלוקה פנימית של הנכס מכוח הסכם בין הבעלים או בהתאם לתכנית מיתאר או תכנית מפורטת, יראו כל חלק לפי חלוקה כאמור, כנכס לפי חוק עזר זה;
"ראש המועצה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולם או מקצתם;
"שפכים" - פסולת מורחקת בזרם מים, וכן מי תהום או מי גשמים.
הודעה על החלטה להתקנת ביוב
2.		החליטה המועצה להתקין בתחומה ביוב, יודיע בכתב ראש המועצה או מי שהוא הסמיך על ההחלטה לגבי כל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק, לבעלי הנכסים הנמצאים באותה עת באזור ההתקנה; הודעה כאמור תיחשב כתקפה ומחייבת גם לגבי בעלי נכסים אשר במועד בשלוחה טרם נמנו על תושבי המועצה.
היטל ביוב
3.		בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו של ביוב, ישלם היטל ביוב לכל שלב, לפי השיעור שנקבע בתוספת.
אופן התשלום
4. 		ההיטל ישולם בתשלום חד-פעמי אחד מהוון, ואולם רשאית המועצה לקבוע כי ההיטל ישולם לגבי סוגי נכסים בתשלום חלקי אחד ויתרת התשלום לשיעורים במשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים, כשהם צמודים למדד ונושאים ריבית שנתית של 5% לפי שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת.
מועדי תשלום
5. 		המועצה רשאית להחליט שההיטל ישולם במועדים שתקבע.
הצמדה למדד
6. 		שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת יעלו ב-1 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם.
תוספת בניה ושינוי ייעוד
7.		בנכס המחויב בהיטל לפי הבנוי למעשה, יחויב בעל הנכס בהיטל על כל תוספת של בניה שתיווסף לנכס אחרי מסירת ההודעה, על פי התעריף למ"ר המפורט בתוספת; בנכס אשר שונה ייעודו לאחר מסירת ההודעה, יחויב בעל הנכס בתשלום היטל נוסף, בגובה ההפרש שבין החיוב על פי הייעוד החדש, ובין הסכום אשר שולם בגין היטל ביוב על פי הייעוד הקודם.
סייג לבניית ביב פרטי וחיבורו
8. 		חובת חיבור ביב פרטי למערכת הביוב חלה על בעל הנכס; לא יבנה אדם ביב פרטי,לא ישנהו, לא יחליפו ולא יחבר ביב פרטי לביב ציבורי, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
הודעת ראש המועצה
9.		(א) ראש המועצה רשאי להורות, בהודעה בכתב, לבעל הנכס הנמצא בתחום אזור התקנה, כי הנכס יחובר לביוב או שהביוב יותקן או יוחלף, באופן ובמועד שיקבע.
(ב)	בעל נכס שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ימלא אחריה באופן ובמועד שנקבע.
(ג)	לא חיבר בעל נכס את נכסו באופן ובמועד שנקבעו בהודעה כאמור, רשאי ראש המועצה, באמצעות שליחיו, לבצע את העבודה הדרושה לחיבור הנכס לביוב, לתיקונו או להחלפתו, על חשבונו של בעל הנכס.
איסור שימוש בבור שפכים
10.		חובר נכס לביב ציבורי, יופסק כל שימוש בבור שפכים בתחום הנכס ויחול איסור על הזרמת ביב פרטי, זולת לביב הציבורי.
הזרמת שפכי תעשיה
11.		מחזיק של מפעל תעשיה לא יזרים לביוב, ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו לביוב, שפכי תעשיה -
(1)	באופן, בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו;
(2)	בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לציבור;
(3)	בלא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר - אם היה המפעל טעון היתר - או בניגוד להוראות אחרות בחוק עזר זה, או בחוק עזר לדוגמה (הזרמת שפכי תעשיה), התשמ"א-1981, והתוספות על פיו, או בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מזהמים ומתכות אחרות), התשס"א-2001.
רשות כניסה
12.		(א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידו רשאי להיכנס, בכל זמן סביר, לנכס כדי לברר אם ממלאים אחר הוראות חוק עזר או כדי לבצע עבודה שהמועצה רשאית לבצע לפיהן, ובלבד שלא ייכנס לנכס אלא בהסכמת התופס בו, או לאחר שייתן לתופס בו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו, אף בלא מתן הודעה מוקדמת כאמור.
(ב)	לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
האצלת סמכויות
13. 		המועצה וראש המועצה רשאים להאציל את סמכויותיהם בחוק עזר זה לחברה.
מסירת הודעות
14.		מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך 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 על הנכס שאליו היא מתייחסת או במשרדי המועצה או במשרדי החברה.
הוראות שונות
15.		(א) במקרה של חילופי בעלים בנכס בעת תשלום לשיעורין, ימשיך החיוב לחול על הנכס.
(ב)	תשלום היטל הביוב מהווה תנאי לקבלת היתר בניה בכל מקרה של בניה בתחום המועצה.
(ג)	המועצה רשאית לקבוע כי בעל נכס יהיה פטור מתשלום היטל, כולו או מקצתו במקרה של ביצוע עצמי של שלב הביב הציבורי.
הוראת שעה
16.		על אף האמור בסעיף 6, יעלו שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת ב1- בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום ההעלאה הראשון), בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2000.
ביטול
17.		חוק העזר ללב השרון (ביוב), התשנ"ז-1996 (להלן - חוק העזר הקודם) - בטל.
הוראות מעבר
18.		(א) בעל נכס אשר שילם למועצה היטל ביוב, כולו או מקצתו, על פי התוספת לחוק העזר הקודם, יהיה פטור מתשלום ההיטל לפי חוק עזר זה, ובלבד שפרע את יתרת תשלומיו על פי התוספת הקודמת.
(ב)	הוראות סעיף קטן (א), לא יחולו על יחידות דיור במשקים, אשר לא חויבו בנפרד בהיטל ביוב על פי התוספת לחוק העזר הקודם ויחידות אלה יחויבו בהיטל ביוב לפי חוק עזר זה.
תוספת
(סעיפים 3 ו-4)
הגדרות
1.		בתוספת זו -
"יחידת דיור" - מערכת חדרים, על חדרי השירות שלה, המיועדים לשמש למגורים, המיועדת למגורים למשפחה אחת;
"מבנה עזר לחקלאות" - מבנים המחוברים לביוב המשמשים בפועל כמבני עזר לחקלאות, לרבות לולים, רפתות, סככות, בתי אריזה וכיוצא באלה;
"מבנה יביל" - כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל ארעי (הוראת שעה), התשנ"א-1991;
"מוסדות ציבור" - מיתקנים השייכים למועצה, לחברה, למוסדות חינוך, דת, בריאות, רווחה וכיוצא באלה וכן כל מוסד אחר הפועל שלא למטרות רווח כפי שתקבע המועצה;
"מ"ר בנוי" - יחושב על פי הבנוי למעשה, בהתאם לנתוני הארנונה הקיימים במועצה, כולל שטחי שירות; במקרה של תוספות בניה לאחר משלוח ההודעה יחושב על פי האמור בהיתר הבניה;
"מ"ר קרקע" - יחושב על פי שטח המגרש, כולל השטח הבנוי; ביחידות דיור לא יעלה שטח המגרש לצורך החיוב בהיטל של שטח 500 מ"ר;
"תשלום חד-פעמי" - תשלום במזומן של הסכום המהוון של ההיטל, וזאת בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת החיוב;
"תשלום לשיעורין" - תשלום חד-פעמי של חלק מההיטל, בתוספת תשלום יתרת סכום ההיטל ב-24 תשלומים שווים, צמודים למדד ונושאי ריבית שנתית של 5% לשנה.
שיעורי ההיטל
2.		בעד הנכסים המפורטים להלן, ישלם בעל נכס למועצה היטל ביוב, על כל שלב, בשיעור המפורט לצדו (תשלום חד-פעמי בשקלים חדשים).





מיתקן טיהור
מיתקנים
    סוג הנכס
יחידת חיוב
ביב ציבורי
ביב מאסף
שפכים
אחרים
יחידת דיור
   מ"ר בנוי
36.05
20.53
16.71
טרם נקבע
יחידת דיור
   מ"ר קרקע
18.02
10.26
8.36
טרם נקבע
מלונות, בתי חולים,
   מ"ר בנוי
41.46
24.60
19.22
טרם נקבע
בתי אבות ומוסדות אחרים שאינם מוסדות ציבור





מלונות, בתי חולים,
   מ"ר קרקע
20.73
11.80
9.61
טרם נקבע
בתי אבות ומוסדות אחרים שאינם מוסדות ציבור





אחר
   מ"ר בנוי
43.26
24.62
20.05
טרם נקבע
אחר
   מ"ר קרקע
21.63
12.32
10.03
טרם נקבע
תעשיה, מלאכה,
   מ"ר בנוי
54.07
30.78
25.07
טרם נקבע
מסחר ועסקים





תעשיה, מלאכה,
   מ"ר קרקע
10.81
6.16
5.01
טרם נקבע
מסחר ועסקים





מוסדות ציבור
   מ"ר בנוי
7.21
4.11
3.34
טרם נקבע
ומבנים יבילים





מבני עזר
גלובלי

1,000

טרם נקבע
לחקלאות






כ"ב בסיון התשס"ג (22 ביוני 2003)
יצחק ישועה
ראש המועצה האזורית לב השרון

