
 

 

 1995-חוק עזר לכפר ורדים )אגרת ביוב(, התשנ"ה

 89עמ'  ,)22.1.1995(תשנ"ה , ה530חש"ם   פורסם:
 474(, עמ' 13.8.2002, התשס"ב )657חש"ם  תיקונים:

 82(, עמ' 14.9.2004, התשס"ד )679חש"ם  
 136(, עמ' 27.3.2006, התשס"ו )693חש"ם  

, 1962-, התשכ"ב)ביוב(לפקודת המועצות המקומיות, וחוק הרשויות המקומיות  22בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 מתקינה המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית כפר ורדים;- "המועצה" 

 המחזיק בפועל נכס המחובר לרשת הביוב של המועצה;- "מחזיק" 

 לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו.- "ראש המועצה" 

 אגרת ביוב
 )תיקון התשס"ב(

 בשיעור שנקבע בתוספת. )אגרת ביוב או אגרה -להלן (מחזיק ישלם אגרת ביוב )א(  . 2
 לא תיגבה אגרת ביוב בשל צריכת מים המשמשים להשקיית גינות. )ב(

 הודעת תשלום

 ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש. . 3

 מועד תשלום האגרה

 .1995-, התשנ"ה)אספקת מים(אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת מים לפי חוק עזר לכפר ורדים  . 4

 מסירת הודעה

נמסרה במקום מגוריו או מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או  . 5
במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם 
או שנשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם 

אמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או אי אפשר לקיים את המסירה כ
 פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מגבלת גביה
 )תיקון התשס"ו(

נה אישור של מליאת המועצה ( הטלת אגרה לפי חוק עזר זה תהא טעו2011בינואר  1החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ) . 6
 שר הפנים.של ו

 iתוספת
 (ו)תיקון התשס"

 )2סעיף (

 אגרת ביוב

 



 

 

 
 שיעור האגרה בשקלים חדשים 

  –לכל מ"ק מים המסופקים לנכס 
 

 סך הכל אגרת טיהור וטיפול בשפכים אגרת תפעול ואחזקה

0.66 1.08 1.74 
 

 )1994באפריל  25(י"ד באייר התשנ"ד 

 דבירמוטי                  

 ראש המועצה המקומית         
 כפר ורדים                                 

 
i יום העדכון הראשון(, לפי שיעור  –)להלן  27.3.2006, יעודכנו שיעורי האגרה הקבועים בתוספת לחוק עזר זה ביום 1995-על אף האמור בחוק עזר לכפר ורדים )הצמדה למדד(, התשנ"ה

 .2005העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר המדד(, שפורסם לאחרונה לפני יום  –לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן שינוי מדד המחירים 

                                                           


