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חוק עזר לערד )אגרת ביוב( ,תשכ"ט-1969
פורס:
תיקו:

ק"ת ,2342
חש" ,587

עמ' 822
עמ' 54

תשכ"ט ),(30.1.1969
תשנ"ח ),(17.11.1997

בתוק #סמכותה לפי סעי 22 #לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיפי  38 ,37ו )39לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,תשכ"ב ,)1962מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית ערד;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוסמ -על ידי ראש המועצה בכתב ,לעני הוראות חוק עזר זה ,כול או מקצת;
"מחזיק"  -המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.

הטלת אגרות ביוב
.2

המחזיק ישל אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

משלוח הודעה לחייב
.3

ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכו האגרה הנדרש ממנו.

תשלו האגרה
.4
המי.

האגרה תשול בתוספת אגרות המי לפי חוק עזר לערד )אספקת מי( ,תשכ"ו ,)1966במועד תשלו אגרות

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי ,א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקו
.5
מגוריו או במקו עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרי או לידי כל אד בוגר
העובד או המועסק ש ,או נשלחה בדואר במכתב רשו אל אותו אד לפי מע מקו מגוריו או מקו עסקיו,
הרגילי או הידועי לאחרונה; א אי אפשר לקיי את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדי א הוצגה ההודעה
במקו בולט באחד המקומות האמורי או נתפרסמה בשני עתוני לפחות הנפוצי בתחו המועצה ,שאחד מה
לפחות הוא בשפה העברית.

הש
.6

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לערד )אגרת ביוב( ,תשכ"ט.")1969

תוספת

תיקו :התשנ"ח

)סעי(2 #

מחזיק ישל לעיריה אגרת ביוב בס 0.87 -שקלי חדשי* לכל מ"ק מי הנצרכי בנכס.
*

על א #האמור בחוק עזר לערד )הצמדה למדד( ,התשמ" ד ,)1984יעלה שיעור האגרה הנקוב בתוספת ב) )1.12.1997להל – יו ההעלאה הראשו( ,בשיעור עליית מדד המחירי
לצרכ שפורס לאחרונה לפני יו ההעלאה הראשו לעומת המדד כאמור שפורס בחודש אפריל  ;1997חש" .587

נתאשר.
ד' בטבת תשכ"ט ) 25בדצמבר (1968

אברה שוחט
ראש המועצה המקומית ערד
חיי משה שפירא
שר הפני
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