חוק עזר לגולן (אגרת ביוב) ,התשנ"ו-1996
פורסם:

תשנ"ו (,)30.7.1996

חש"ם ,561

עמ' 553

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב),
התשכ"ב( -1962להלן  -החוק) ,מתקינה המועצה האזורית גולן חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"המועצה"  -המועצה האזורית גולן;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"מחזיק"  -אדם המחזיק בנכס או בחלק ממנו כבעל ,כשוכר ,בכר-רשות* או בדרך אחרת ,למעט אדם המתגורר בבית
מלון או בבית הארחה;
"מפקח"  -מנהל מחלקת ה תברואה של המועצה ,לרבות מי שנתמנה בידי ראש המועצה למלא תפקידי מפקח לענין
הוראות חוק עזר זה ,ומי שפועל מטעמם;
"בור שופכין"  -בור רקב ,בור סופג ,חפיר ,חלחול או מקום קיבולו ,המשמש או המיועד לשמש להיקוות מי שופכין;
"ביב פרטי" – צינור המשמש לניקוז שפכים מבנין אחד או מנכס אחד על חיבוריהם;
"ביב ציבורי"  -צינור המשמש לניקוז שפכים מבנינים ,על חיבוריו ומיתקניו;
"ביוב"  -ביב ציבורי ,ביב מאסף או מכון לטיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה ,על מיתקניהם;
"ישוב"  -ישוב מהישובים שבתחום המועצה;
"נכס"  -בנין או קרקע ,וכן חלק מבנין או חלק מקרקע בישוב ,המהווה יחידת רישום נפרדת או שניתן לרשמו כיחידת
רישום נפרדת בספרי רישום המקרקעין ,למעט רחוב; בהעדר חלוקה כאמור ,אם קיימת חלוקה פנימית בנכס ,לפי
הסכם בכתב או בהתאם לתכנית מיתאר או תכנית מפורטת (להלן  -חלק) ,יראו כל חלק כנכס לפי חוק עזר זה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
* כך פורסם ברשומות; חש"ם ..561

אגרת ביוב
(א) בעד נכס מחובר לביוב ,ישלם המחזיק ,ובהעדר מחזיק  -בעל הנכס ,למועצה ביוב (להלן  -אגרת ביוב או
.2
אגרה) ,בשיעור שנקבע בתוספת.
(ב) ראש המועצה ימסור למחזיק הודעה בציון סכום האגרה.

הצמדה למדד
שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת ,יעלו ב -1בכל חודש (להלן  -יום ההעלאה) ,לפי שיעור עליית המדד שפורסם
.3
לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

תוספת
)סעיף (2
אגרת ביוב
תיקון :תשנ"ח

שיעורי האגרה
*

בשקלים חדשים
.1

.2

לשנה או חלק ממנה -
()1

לכל יחידת דיור

240

()2

לכל חדר בבית הארחה מסוג כלשהו

80

אתר נופש -
()1

אתר נופש ,למעט מסעדה או קיוסק

()2

מסעדה או קיוסק באתר נופש  -בעד  50מ"ר
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2,000

1

.3

לכל  100מ"ר נוספים או חלק מהם

400

למשק בעלי חיים לחליבה -
()1

()2
.4

ראשונים או חלק מהם

260

בעד  100מ"ר ראשונים או חלק מהם

260

לכל  100מ"ר נוספים או חלק מהם

200

למשק בעלי חיים אחר ,לכל יחידה

400

לנכס המשמש למטרה שלא צוינה בתוספת זו -
()1

ליחידת נכס ששטחה עד  500מ"ר

()2

ליחידת נכס ששטחה מעל  500מ"ר ,לכל מ"ר
נוספים או חלק מהם

260

200

ובלבד שסכום האגרה ליחידת נכס כאמור בפסקה זו ששטחו גדול מ -5,000מ"ר ושצריכת המים השנתית שלו היא עד 1,000
מ"ק ,לא יעלה על  2,000שקלים חדשים לשנה או חלק ממנה.
*

על אף האמור בסעיף  3בחוק עזר זה יעלה סכום האגרה שנקבע בתוספת ב( -1.6.1998להלן  -יום ההעלאה הראשון) ,לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר  ;1997חש"ם .595

נתאשר.
י"ז בסיון תשנ"ו ( 4ביוני )1996
יהודה וולמן
ראש המועצה המקומית גולן
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