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חוק עזר לקרית מלאכי (אגרת ביוב) ,התשל"ו6791-
פורסם:
תיקונים:

ק"ת  ,5353התשל"ו ) ,(67.1.6301עמ' 6171
חש"ם  ,115התשס"ה ( ,)67.2.2773עמ' 33

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי סעיפים  51 ,50ו 53-לחוק הרשויות
המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב ,6312-מתקינה המועצה המקומית קרית-מלאכי חוק עזר זה:

הגדרות
(תיקון :התשס"ה)
בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עיריית קרית מלאכי;
"ראש העיריה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;
"מחזיק"  -המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה.

אגרת ביוב
(תיקון :התשס"ה)

(א) מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.
.2
(ב) על אף האמור בתוספת ,לא תיגבה אגרה בעבור מים לגינון ונוי כמשמעותם בתקנות המים (תעריפים
למים לרשויות מקומיות) ,התשנ"ד ,6331-וזאת עד למכסה המוקצבת על פי התקנות האמורות שבעבורה זכאי צרכן
לתעריף המופחת שייקבע לגבי שימוש זה.

משלוח הודעה
(תיקון :התשס"ה)

.3

ראש העיריה ישלח למחזיק הודעה המפרטת את סכום האגרה הנדרשת ממנו.

מועד תשלום האגרה
אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לקרית-מלאכי )אספקת מים( ,התשכ"ז-
.4
.6310
אישור המועצה ושר הפנים
(תיקון :התשס"ה)

החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 6בינואר  )2767הטלת אגרה על פי חוק עזר זה תהא טעונה אישור מועצת
4א.
העיריה ושר הפנים.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרת לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.5
מגוריו או במקום 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 במקום 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 המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה
העברית.
השם
(תיקון :התשס"ה)

.6

(בוטל).

תוספת

1

(תיקון :התשס"ה)

)סעיף (2

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
אגרת תפעול
אגרת טיהור
ותחזוקה
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אגרת ביוב לכל מ"ק מים –
לצריכה ביתית ,מוסדות ציבור ,מלאכה ,מסחר ומחנות צה"ל
לצריכה לתעשיה

6.63
6.11

6.63
6.11

נתאשר.
כ"א באדר ב' תשל"ו ) 25במרס (6301

דוד אלבג עבודי
ראש המועצה המקומית קרית-מלאכי
יצחק רפאל
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

 1על אף האמור בחוק עזר לקרית מלאכי (הצמדה למדד) ,התשמ"ד ,6311-יעודכנו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ביום ( 6.5.2773להלן – יום
העדכון הראשון) לפי שינוי מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) ,שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר .2775

