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בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,סעיפים  38 ,37ו -39לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,התשכ"ב ,-1962מתקינה המועצה האזורית גזר חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה האזורית גזר;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;
"מחזיק"  -המחזיק בפועל בנכס שחובר לרשת הביוב של המועצה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"משק חקלאי"  -יחידת משק במושב ,בקיבוץ או יחידת מגורים במושב,

שאחד מדייריו חבר באגודה שיתופית

כהגדרתו בפקודת האגודות השיתופיות ,הקיימת בפועל.

אגרת ביוב
.2

המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

הודעה למחזיק
.3

ראש המועצה ימציא למחזיק הודעה המפרטת את סכום האגרה הנדרשת ממנו.

תשלום האגרה
המחזיק ישלם למועצה יחד עם תשלום ארנונה או במועדים שקבעה המועצה ,אגרת ביוב ,בשיעורים
.4
הקבועים בתוספת.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום
.5
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר
רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או מען מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את
המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחר המקומות האמורים או פורסמה בשני
עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

תוספת
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
אגרת ביוב -
 1.בעד בית מגורים המחובר לביב הציבורי ,לכל חודש
 2.בעד בית מגורים במשק חקלאי המחובר לביב הציבורי ,לכל חודש
 .3בעד כל מ"ק מים שנצרך בבנין המשמש לתעשיה ,מלאכה ,משרד,
מסחר ,אחסון ,אירוח ,תיירות ,השכרה ,וכן בידי צרכן שלא פורט
בסעיף אחר לתוספת זו

42.00
42.00

1.20

י' בתמוז התשנ"ד ) 19ביוני (1994

עמרם שושן
ראש המועצה האזורית גזר
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