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תיקון:
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עמ' 159
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עמ' 392

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,וחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
התשכ"ב) -1962להלן  -החוק( ,מתקינה המועצה המקומית נחף חוק עזר זה:

הגדרות

תיקון :תש"ס ,תשס"א
בחוק עזר זה -

.1
"ביוב"  -ביוב ציבורי או ביוב מאסף או מתקנים אחרים או מכון טיהור שאינו מיועד לייצר מי שתיה ,על מתקניהם;
"מ"ר של בניה"  -בבנין מגורים ,לפי הבנוי למעשה ,למעט קומת עמודים או שטחים אחרים שלא חל עליהם צו
הארנונה ,שייקבע בידי המועצה בהתאם לסמכותה לפי סעיף  8לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ; -1992בבנין לתעשיה ומלאכה או מסחר ,לפי שטח הבניה החייב באגרה לפי תקנות התכנון
והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל;-1970
"המועצה"  -המועצה המקומית נחף;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך לענין חוק עזר זה;
"היטל ביוב"  -היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף  17לחוק;
"נכס"  -בנין או קרקע בתחום המועצה ,למעט רחוב.

היטל בניה
בעלי נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס ,חייבים בהיטל ביוב
.2
בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף  16לחוק.

בניה נוספת
נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף  2לחוק ,חייב בעליו בהיטל ביוב לכל מ"ר של בניה
.3
שנתווספה ,בשיעורים שנקבעו בתוספת.

חיבור ביוב
.4

)א( חיבור ביב פרטי לביוב לא יעשה אלא על ידי המועצה.
)ב( בעל הנכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב ,יגיש למועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור.

איסור פגיעה בביוב
.5

לא יפגע אדם ,לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך למועצה.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו
.6
או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם,
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
אם אי -אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות
האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

עונשים
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  600שקלים חדשים ,ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס
.7
נוסף  24שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי
הרשעתו.

הוראות שעה
על אף האמור בחוק העזר לנחף )הצמדה למדד( ,יעלו הסכומים המפורטים בתוספת ב -1לחודש שלאחר פרסום
.8
חוק עזר זה בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר .1987

הצמדה למדד

תיקון :תש"ס

הסכומים שנקבעו בתוספת יעודכנו ב -1בכל חודש מיום כ"ח בסיון התש"ס ( 1ביולי  )2000ואילך (להלן  -יום
8א.
העדכון) ,לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -מדד) ,שפורסם
לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.
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תוספת
תיקון :תש"ס ,תשס"א

)סעיפים  2ו(-3
שיעורי ההיטל בשקלים חדשים*
למגורים

לתעשיה ומלאכה

למסחר

19.93

16.43

9.72

3.16

2.61

1.54

11.28

9.30

5.50

1.79

1.48

0.87

3.28

2.70

1.60

0.52

0.43

0.25

ביוב ציבורי -
לדירה או למבנה ,לכל מ"ר
לכל מ"ר משטח הקרקע ,למעט קרקע
שעליה עומד מבנה
מאסף ראשי -
לדירה או למבנה ,לכל מ"ר
לכל מ"ר משטח הקרקע ,למעט קרקע
שעליה עומד מבנה
מכון טיהור -
לדירה או למבנה ,לכל מ"ר
לכל מ"ר משטח הקרקע ,למעט קרקע
שעליה עומד מבנה
*

על אף האמור בסעיף 8א לחוק עזר זה ,יעודכנו הסכומים שנקבעו בתוספת ב( -1.7.2000להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
הראשון לעומת שיעור המדד לחודש מרס  ;1996חש"ם .625

ט"ז בתמוז התשמ"ח ) 1ביולי (1988

אחמד עבאס
ראש המועצה המקומית נחף
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