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בתוק! סמכותה לפי סעיפי  22ו $23לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
התשכ"ב) $1962להל'  -החוק( ,מתקינה המועצה המקומית קרית טבעו' חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"אגרת ביוב"  -אגרה לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב ,כאמור בסעי!  37לחוק;
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית טבעו';
"מדד"  -מדד המחירי לצרכ' שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מחזיק"  -אד המחזיק בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה או בחלק

ממנו כבעל ,כשוכר ,כבר$רשות או בדר,

אחרת ,למעט אד המתגורר בבית מלו' או בבית הארחה;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמי ,בכתב לעני' חוק עזר זה ,כולו או מקצתו.

אגרת ביוב
.2

)א( מחזיק ובאי' מחזיק  -בעל הנכס ,ישל אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( אגרת ביוב תשול יחד ע אגרת מי או לפי הסדר אחר שקבע ראש המועצה.

משלוח הודעה למחזיק
.3

ראש המועצה ישלח למחזיק הודעה המפרטת את סכו אגרת הביוב הנדרש ממנו.

מסירת הודעות
או נמסרה
)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי' א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת
.4
במקו מגוריו או במקו עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרי או לידי אד בוגר
העובד או המועסק ש או א נשלחה בדואר במכתב רשו הערו ,אל אותו אד לפי מע' מקו מגוריו או עסקיו
הרגילי או הידועי לאחרונה; א אי אפשר לקיי את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדי' א ההודעה הודבקה
במקו בולט באחד המקומות האמורי או על הנכס שאליו היא מתייחסת או נתפרסמה בשני עתוני יומיי לפחות,
הנפוצי בתחו המועצה שאחד מה לפחות הוא בשפה העברית.
)ב( דרישה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו שהופנתה אליו כבעל או כמחזיק של אותו
נכס ללא ש או תואר נוס! ,יראוה כהודעה שהופנתה כהלכה.

הצמדה למדד
שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת יעלו ב $1בכל חודש שלאחר פרסו חוק עזר זה ברשומות )להל'  -יו
.5
ההעלאה( ,בשיעור עליית המדד שפורס לאחרונה לפני יו ההעלאה לעומת המדד שפורס לאחרונה לפני יו
ההעלאה שקד לו.

הוראת שעה
על א! האמור בסעי!  ,5יעלה שיעור אגרת ביוב שנקבע בתוספת ב $1בחודש שלאחר פרסו חוק עזר זה
.6
)להל'  -יו ההעלאה הראשו'( ,בשיעור עליית המדד שפורס לאחרונה לפני יו ההעלאה הראשו' לעומת המדד
שפורס בחודש דצמבר .1994

ביטול

תיקו' :תשנ"ו

.7

חוק עזר לקרית$טבעו' )אגרת ביוב( ,התשל"ב - $1972בטל.

תוספת
)סעי! )2א((
שיעור האגרה בשקלי חדשי

אגרת ביוב ,לכל מ"ק של מי הנצרכי בנכס ,למעט מי להשקיה
או לצורכי ייצור שאינ נכנסי לרשת הביוב

0.91

כ"ט בתמוז התשנ"ה ) 27ביולי (1995
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שמואל אבואב
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