
 

 

 1992-שנ"בחוק עזר למועצה האזורית שומרון )אגרת ביוב(, הת

 1999-התשנ"ט ,)אגרת ביוב( חוק עזר למועצה האזורית שומרון  יקונים:ת
  20071התשס"ח  (,2)תיקןו מס'  )אגרת ביוב( חוק עזר למועצה האזורית שומרון

 25.9.2007נתאשר: 
, נתאשר: 2014-(, התשע"ד3)אגרת ביוב( )תיקון מס'  חוק עזר למועצה האזורית שומרון

25.6.2014  
-א )ב(  לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט 72על פי סמכותו לפי סעיף 

, את תוקפו 22.3.2012, האריך מ"מ הממונה ביהודה ושומרון, מר אבנר כהן, ביום 1979
 31.12.2017, עד לתאריך 2007-ס"חחוק העזר לשומרון )אגרת ביוב()תיקון(, התש

 

ויתר  1979-התשל"ט (לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון 72-ו 57בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 בטחון מתקינה המועצה האזורית שומרון חוק עזר זה: תסמכויותיה לפי כל דין ותחיק

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  .1
 " המועצה האזורית שומרון;המועצה"
 לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה, כולו או מקצתו; -" ש המועצהרא"
 מי שמחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה; -" מחזיק"

 2תשלום אגרה

 )תיקון התשנ"ט(

 .מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת .2

 פטור מתשלום אגרה
לא תובא בחשבון בחישוב האגרה כמות מים שלא הוזרמה לרשת הביוב של המועצה  2על אף האמור בסעיף  .3

 ה, לאחת המטרות האלה:והשתמשו בה, להנחת דעתו של ראש המועצ
 השקיית גינות; (1)
 צורכי תעשיה או מלאכה, אם מים אלה אינם מוזרמים למערכת ביוב ציבורית. (2)

 הודעה
 ראש המועצה ישלח למחזיק הודעת חיוב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו. .4

 3הפרשי הצמדה

 נ"ט()תיקון התש

לחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן "יום  1-על אף האמור הסכומים המפורטים בתוספת יעלו ב א.4
 .2000ההעלאה"( בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת מדד ינואר 

 

 תחילת תוקף
 תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו. .5

 

 
 תוספת

 (, התשע"דהתשס"ח ,נ"טהתש)תיקונים: 

 (2)סעיף  
 האגרה   

 בשקלים חדשים
 ₪ 20.92 -אגרת ביב ציבורי  .1

 ₪ 13.58 -אגרת ביב מאסף  
 ₪ 25.00 -אגרת טיהור  
 ₪ 9.88 -אגרת שיקום  
 54.27  - 4אגרת החזר הון 
לכל מבנה למגורים באזור ללא מד מים של המועצה לתקופה  .2

 ואילך 1/2001
 ש"ח לחודש 33



 

 

 

 8.3.1992 ,ג' באדר ב' התשנ"ב

 בני קצובר

 ראש המועצה האזורית שומרון

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2007-בתיקון התשס"ח 31.12.2017תוקף חוק העזר הוארך עד לתאריך  1

טעונה אישור מליאת  טבת התשע"ו( ')כ 1/1/2016הטלת אגרה לפי חוק עזר זה החל מיום  2
 .)תיקונים: התשס"ח, התשע"ד( הישראלים ביהודה ושומרוןהמועצה והממונה על היישובים 

3
רים לצרכן החדש עלה לעומת לתוספת לחוק זה, אם יתברר כי מדד המחי 1בסעיף על אף האמור  

יבוא  -( 2013, )להלן: מדד אפריל 15.05.2013שפורסם ביום  2013המדד הידוע לחודש אפריל 
במקום כל סכום שנקבע בתוספת, סכום הגדול באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד המחירים 

 .)תיקונים: התשס"ח, התשע"ד( 2013 לצרכן החדש לעומת מדד אפריל

4
כספי אגרת החזר ההון יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון פרעון המלוות   

 .ות לקחה למימון פרוייקטים של הביובשהרש


