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חוק עזר לערד )ביוב( ,תשל"א-1970
פורס:
תיקוני:

ק"ת ,2643
ק"ת ,3241
חש" ,587
חש" ,603

תשל"א ),(17.12.1970
תשל"ה ),(31.10.1974
תשנ"ח ),(17.11.1997
תשנ"ט ),(24.12.1998

עמ' 246
עמ' 182
עמ' 54
עמ' 82

בתוק %סמכותי ,לפי סעיפי  22ו '23לפקודת המועצות המקומיות ,וחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ"ב) '1962להל*  -החוק( ,מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:

הגדרות

תיקו* :תשל"ה

.1
"ביוב"  -ביב ציבורי או ביב מאס %על כל מתקניה;
"מ"ר של בניה"  -מ"ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
"המועצה"  -המועצה המקומת ערד;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוסמ -על ידיו לעני* חוק עזר זה;
"היטל ביוב"  -היטל המוטל לש כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעי 17 %לחוק;
"נכס"  -בני* או קרקע בתחו המועצה ,למעט רחוב.
בחוק עזר זה -

היטל ביוב
בעלי כל נכס שנמסרה לה הודעה כדי* על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס ,חייבי בהיטל
.2
ביוב בשיעורי שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעי 16 %לחוק.

בניה נוספת
נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעי ,2 %חייב בעליו בהיטל ביוב לכל מ"ר על בניה שנתווספה
.3
בשיעורי שנקבעו בתוספת.

חיבור ביב פרטי לביוב
)א( חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.
.4
)ב( בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב ,יגיש למהנדס המועצה בקשה בכתב ותכנית
החיבור וא היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת ,יצר %את הסכמת אותה הרשות המקומית לכ.-

איסור פגיעה בביוב
.5

לא יפגע אד ,לא יזיק ולא יפגו ביוב השיי -למועצה.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדי* ,א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקו מגוריו
.6
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 במקו 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 יומיי הנפוצי בתחו המועצה ,שאחד מה לפחות הוא
בשפה העברית.

עונשי

*

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500שקלי חדשי  ,וא היתה העבירה נמשכת ,דינו
.7
קנס נוס %עשרי שקלי חדשי* לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש
המועצה או אחרי הרשעתו בדי*.
*

-

תחילה ביו  ,14.12.1986חש" .318

הש
.8

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לערד )ביוב( ,תשל"א."'1970

תוספת
תיקו* :תשנ"ח ,תשנ"ט

)סעיפי  2ו('3
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.

שיעורי האגרה
בשקלי חדשי*

.1

היטל ביוב לכל מ"ר של בניה ,לרבות כל מ"ר של שטח בנוי למעשה בכל
קומה ,לפי מידות חוץ -

.2

) (1בעד ביוב ציבורי ,לכל מ"ר בניה

8.00

) (2בעד ביוב מאסף ,לכל מ"ר בניה

6.35

) (3בעד מיתקנים מיוחדים ,לכל מ"ר בניה

8.50

) (4בעד מיתקני טיפול בביוב ,לכל מ"ר בניה

28.85

היטל ביוב לכל מ"ר של קרקע ,לרבות קרקע שעליה קיימת בניה כלשהי -
1.40

) (1בעד ביוב ציבורי ,לכל מ"ר קרקע
1.10

) (2בעד ביוב מאסף ,לכל מ"ר קרקע

1.50

) (3בעד מיתקנים מיוחדים ,לכל מ"ר קרקע
) (4בטלה )חש"ם (603

*

על א %האמור בחוק עזר לערד )הצמדה למדד( ,התשמ" ד ,'1984יעלו הסכומי הנקובי בתוספת ב '1בחודש שלאחר פרסו חוק עזר זה )להל* ' יו ההעלאה הראשו*(,
בשיעור עליית מדד המחירי לצרכ* שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מרס .1997

כ' בחשו* תשל"א ) 19בנובמבר (1970
אברה שוחט
ראש המועצה המקומית ערד
יוס #בורג
שר הפני
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