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ואגרות יםסמי ז.
ביוב והיטל ביוב אגדת .1

ת לאריאל עזר חוק אגר 1987התשמ״ז- ביוב), (

 (יהודה המקומיות המועצות לתקנון 88ו־ 68 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
:זה עזר חוק אריאל המקומית המועצה מתקינה 1981״א-מהתש ושומרון)

־ זה עזר בחוק .1
אריאל; מקומית מועצה ־ ״מועצה״

 הוראות לעניו בכתב המועצה ראש שהסמיכו מי לרבות - המועצה״ ״ראש
;מקצתן או כולן זה, עזר חוק

 של הביוב לרשת המחובר בנכס למעשה בפועל המחזיק אדם ־ ״מחזיק״
 בפנסיון או מלון בבית הגר אדם למעט אחר, אופן בכל או כבעל המועצה,

בזה. וכיוצא
בתוספת. שנקבע בשיעור ביוב אגרת ישלם מחזיק .2
 הנדרש האגרה סכום את המפרטת הודעה לחייב ישלח המועצה ראש .3

ממנו.
למועצה. המשתלמת המים אגרת עם יחד תשולם הביוב אגרת .4
 היא שאליו האדם לידי נמסרה אם כדין תהא זה חוק לפי הודעה מסירת .5

 הידועים או הרגילים עסקיו במקום או מגוריו במקום נמסרה או מכוונת,
 העובד בוגר אדם כל לידי או הבוגרים משפחתו מבני אחד לידי או לאחרונה,

 מגוריו מען לפי אדם אותו אל רשום במכתב בדואר נשלח או שם, המועסק או
 אפשר אי אם לאחרונה; הידועים הרגילים עסקיו מקום או מגוריו במקום או

 במקום ההודעה הוצגה אם כדין המסירה תהא כאמור, המסירה את לקיים
האמורים. המקומות באחד בולט

 לפי בהם חייב שהוא הסכומים את הקבוע במועד סילק שלא מחזיק (א) .6
 התראה מסירת ממועד ימים חמישה בתום המועצה, ראש רשאי זה, עזר חוק

 אשר הפרטית הרשת של חלק אותו בין החיבור את לנתק למחזיק, בכתב
 המים. מפעל או הפרטית הרשת חלקי יתר ובין המחזיק, של בהחזקתו

 עזר בחוק כמשמען פירושן: - מים״ ו״מפעל פרטית״ ״רשת ־ זה בסעיף
.1987התשמ״ז־ מים) (אספקת לאריאל

 הסכומים כל תשלום לאחר אלא יחודש לא זה סעיף לפי שנותק חיבור (ב)
 חידוש אגרת תשולם שנותק חיבור חידוש בעד כאמור, מהמחזיק המגיעים

 לפי לעת מעת משולמת שהיא כפי חיבור חידוש אגרת של בשיעורה חיבור,
.1987התשמ״ז־ מים) (אספקת לאריאל עזר חוק

 מאת בכתב אישור לפי אלא יחודש לא זה סעיף לפי שנותק רשת של חבור (ג)
 כאמור, המועצה ראש אישור לפי שלא מחודש חיבור בוצע המועצה. ראש
 כאחראי המחזיק את ויראו עת, בכל לנתקו רשאי המועצה ראש יהיה

אחרת. הוכח לא עוד כל לחידוש
תש״ן) (תיקון: .7

חדשים. שקלים 800 קנס דינו זה עזר לחוק (ג)6 סעיף הוראת על העובר
בטל. - 1981תשמ״א־ ביוב) (אגרת לאריאל עזר חוק .8
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* תוספת

 חדשים בשקלים אגרהה שעור
מים של מעוקב מטר לבל

ייתקלהש מים למעט הנצרכים המים יםכרנצו שבו הנכם סוגי

0.89 - משרדים או מגורים
1.34 ־ אחרים נכסים

.1987התשמ״ז- למדד), (הצמדה לאריאל עזר חוק לפי ,16.7.2002 יום עד המדד לפי עודכנו האגרות *

טל לאריאל עזר חוק 1982התשמ״ב־ ביוב), (הי

 מפקד של מקומיות מעוצות ניהול בדבר לצו 88 סעיף לפי סמכותה בתוקף
:זה עזר חוק אריאל המקומית המועצה מתקינה )892( ושומרון יהודה אזור

 הגדרות .1
- זה עזר בחוק

 ;טיהור מכון למעט מיתקניהם, כל על מאסף ביוב או ציבורי ביוב ־ ״ביוב״
 ;למעשה הבנוי לפי בניה של מ״ ־ בניה״ של ״מ״ר

אריאל; המקומית המועצה - ״המועצה״
 ;זה עזר חוק לענין ידיו על הוסמך שהוא מי לרבות ־ המועצה״ ״ראש
 ;קנייתו או ביוב התקנת של הוצאות כיסוי לשם המוטל היטל - ביוב״ ״היטל
רחוב. למעט המועצה, בתחום קרקע או בנין - ״נכס״

ביוב היטל .2
 ביוב של קנייתו או התקנתו על כדין הודעה להם שנמסרה נכס כל בעלי

שלב לכל בתוספת שנקבעו בשיעורים ביוב בהיטל חייבים נכס, אותו שישמש
נוטפת בניה .3

 בהיטל בעליו חייב ,2 בסעיף כאמור הודעה מסירת אחרי לנכס בניה נוספה
בתוספת. שנקבעו בשיעורים שנתוספה בניה של מ״ר לכל ביוב

לביוב פרטי ביוב חיבור .4
המועצה. ראש ידי על אלא ייעשה לא לביוב פרטי ביוב חיבור (א)
 יגיש לביוב, שבנכסו פרטי ביוב בחיבור הרוצה מחזיקו או נכס בעל (ב)

 של בתחומה הביוב היה ואם החיבור ותכנית בכתב בקשה המועצה למהנדס
לכך. המקומית הרשות אותה הסכמת את יצרף אחרת, מקומית רשות

 אגרת המועצה לקופת מחזיקו או הנכס בעל ישלם זה סעיף לפי חיבור בעד (ג)
בתוספת. שנקבע בשיעור חיבור

בביוב פגיעה איסור .5
למועצה. השייך בביוב יפגום ולא יזיק לא אדם, יפגע לא

תש״ן) תשמ״ז, :(תיקון עונשים .6
 ואם חדשים שקלים 800 קנס דינו זה, עזר חוק מהוראות הוראה על העובר
 שבו יום לכל חדשים שקלים 36 נוסף קנס ־ דינו נמשכת, העבירה היתה

 או המועצה ראש מאת בכתב הודעה עליה לו שנמסרה אחרי העבירה נמשכת
בדין. הרשעתו אחרי
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הורעה מסירת .7
 היא שאליו האדם לידי נמסרה אם כדין, תהא זה חוק לפי הודעה מסירת
 או לאחרונה הידועים או הרגילים עסקיו מקום או מגוריו במקום מכוונת

 המועסק או העובד בוגר אדם כל לידי או הבוגרים משפחתו מבני אחד לידי
 או מגוריו מען לפי אדם אותו אל רשום במכתב בדואר נשלחה או שם,

 את לקיים אי־אפשר אם לאחרונה; הידועים או הרגילים עסקיו במקום
 באחד בולט במקום הוצגה אם כדין המסירה תהא כאמור, המסירה

האמורים. המקומות

תשמ״ז) (תיקון תוספת*

חדשים בשקלים ההיטל הפריט

8.92
13.38

 )3ו- 2 (סעיפים ביוב היטל א.
 ־ ציבורי ביוב
 קרקע של מ״ר לכל
בניה של מ״ר לכל

 חשבון לפי
המועצה ראש שיגיש

 (ג)) 4 (סעיף פרטי ביוב חיבור אגרת ב.
דיור יחידת לכל

.1987התשמ״ו- ,)למדד (הצמדה לאריאל עזר חוק לפי ,16.7.2002 עד עודכנו פתסבתו האגרות *

למרר הדהצמ .2

מ לאריאל עזר חוק הצ 11987התשמ״ז־ ),דדלמ דה(

 (יהודה המקומיות המועצות לתקנון 88ו־ 68 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 :זה עזר חוק אריאל המקומית המועצה מתקינה 1981התשמ״א־ ושומרון)

- זה עזר בחוק
רותדגה .1

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד ־ ״דד״מ
 ישראל; במדינת לסטטיסטיקה

;אריאל המקומית המועצה ־ ״המועצה״
 את בכתב, אליו, העביר המועצה שראש מי לרבות ־ המועצה״ ״ראש

זה. עזר חוק לפי סמכויותיו
דדלמ הצמדה .2

 בחוקי שהוטלו הענין, לפי האחרים, והתשלומים ההיטלים האגרות סכומי
 ״יום ־ (להלן חודש, לכל 16ב- יועלו בתוספת, הנקובים המועצה של העזר

 ההעלאה, יום לפני לאחרונה שפורסם המדד עליית שיעור לפי ההעלאה״)
הקודם. ההעלאה יום לפני לאחרונה שפורסם המדד לעומת
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סכומים עיגול .3
 ביותר. הקרובה החדשה לאגורה יועגלו 2 בסעיף כאמור מוגדלים סכומים

מוגדלים שוורים פרסום
 בדבר הודעה המועצה שבמשרדי המודעות לוחות על יפרסם המועצה ראש

 עליות עקב מוגדלים שהם כפי האחרים והתשלומים ההיטלים האגרות שעורי
 המועצה. של העזר חוקי בקובץ יופקד ההודעה של עותק המדד.

ביטול .5
בטל. 1982התשמ״ג־ למדד) (הצמדה לאריאל עזר חוק

תש״ן) תשמ״ט, :(תיקון תוספת

 1985התשמ״ה- עליהם) והפיקוח לרוכלים (רשיונות לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז- ביוב) (אגרת לאריאל עזר חוק
 * 1989התשמ״ט־ וחתולים) כלבים על (פיקוח לאריאל עזר חוק
  1985התשמ״ה־ חיים) בעלי להחזקת (היתר לאריאל עזר חוק
 .1982התשמ״ב- ביוב) (היטל לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז- מים) (אספקת לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז־ הביוב), למערכת תעשייה שפכי (הזרמת לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז- מסוכנים) (מבנים לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז- מסוכנים) (צעצועים לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז־ (שילוט) לאריאל עזר חוק
 1987התשמ״ז- והנקיון) הסדר (שמירת לאריאל עזר חוק
1980התשמ״ט- וחנייתו) רכב (העמדת לאריאל עזר חוק

 כלבים על (פיקוח מקומיות לרשויות לדוגמא עור חוק אימוץ ידי על מכללא בוטל העור חוק *
אריאל. עיריית על־ידי 1996התשנ״ו- וחתולים)


