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חוק עזר ללב-השרון (אגרת ביוב), התשנ"ז-1997
פורסם:	חש"ם 583, התשנ"ז (17.8.1997), עמ' 518
ביטול החוק בכל הנוגע לתחום השיפוט של המועצה המקומית קדימה-צורן - חש"ם 692, התשס"ו (15.2.2006), עמ' 122.
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, מתקינה המועצה האזורית לב-השרון חוק עזר זה:
הגדרות
1.		בחוק עזר זה - 
"המועצה" - המועצה האזורית לב השרון;
"ראש המועצה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"ביוב" - קווים מאספים, קווי סניקה, תחנות שאיבה או מיתקנים אחרים;
"אגרת ביוב" - אגרה חודשית המוטלת לכיסוי אחזקת ביוב והוצאות התקנת ביוב או קנייתו, למעט התקנת ביבים ציבוריים;
"ניקוי" - ניקוי ביב פרטי, לרבות הרקת בור שפכים או הרקת חומר סמיך, גריפתם והטיפול בהם בדרך אחרת;
"אחזקת ביוב" - לרבות פעולה הדרושה לשמירתה התקינה של רשת ביוב;
"נכס" - בנין, קרקע, חלק מבנין וחלק מקרקע, המהווים יחידת רישום נפרדת או שניתנת לרישום כיחידת רישום נפרדת בספרי רישום המקרקעין, בתחום המועצה, למעט רחובות; בהעדר רישום כאמור אולם יש חלוקה פנימית של הנכס, מכוח הסכם בין הבעלים או בהתאם לתכנית מיתאר או תכנית מפורטת, יראו חלק של מקרקעין או מבנה לפי חלוקה כאמור, כנכס לפי הוראות חוק עזר זה;
"בעל נכס" - אחד או יותר מאלה:
(1) הבעל הרשום של נכס;
(2) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא-כוח;
(3) שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס לתקופה של מעל 5 שנים, וכן שוכר לתקופה של 3 שנים או יותר, הרשאי להאריך את השכירות;
(4) בעל דירה כמשמעותו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפו.
אגרת ביוב
2.		בעל נכס ישלם למועצה אגרת ביוב חודשית שנקבעה בתוספת.
הודעה
3.		ראש המועצה ישלח לבעל הנכס הודעה המפרטת את סכום האגרה הנדרש לתשלום.
הצמדה למדד
4.		שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת, יעלו ב-1 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.
הוראות שעה
5.		על אף האמור בסעיף 4, יעלו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ב-1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום ההעלאה הראשון), בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בינואר 1995.
סייג לבניית ביב פרטי וחיבורו
6.		לא יבנה אדם ביב פרטי, לא ישנהו, לא יחליפו ולא יחבר ביב פרטי לביב ציבורי, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
סמכויות ראש המועצה
7.		(א) ראש המועצה רשאי להורות, בהודעה בכתב, לבעל נכס הנמצא בתחום אזור התקנת ביוב, כי הנכס יחובר לביוב או שהביוב יתוקן או יוחלף, באופן ובמועד שיקבע.
(ב) בעל נכס שקיבל הוראה בהודעה כאמור בסעיף קטן (א), ימלא אחריה.
(ג) לא חיבר בעל נכס את הדירה או את הבנין באופן ובמועד שנקבעו בהודעה כאמור, רשאי ראש המועצה, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע את העבודה הדרושה לחיבור הנכס לביוב, לתיקונו או להחלפתו, על חשבונו של בעל הנכס, ורשאי ראש המועצה להיכנס, לצורך כך, לחצרים שבהם הנכס או לנכס.
(ד) בעל בור שפכים או ביב פרטי יחזיקו במצב תקין, ימנע גרימת מפגעים בעטיו, וימנע הזרמה אליו של שפכים או חומרים רעילים, העלולים לגרום לסתימתו, לזיהום סביבתי או לתקלות בו.
(ה) ראש המועצה רשאי להיכנס למקום בתחום המועצה, שבו נמצא בור שפכים או ביב פרטי, כדי לערוך ביקורת או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי הוראות חוק עזר זה.
(ו) החלטת ראש המועצה שלפיה בור שפכים או ביב טעונים ניקוי, תהא סופית.
(ז) ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לנכסים ולעשות את הדרוש בהם כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
(ח) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו מלהשתמש בסמכויותיו לפי הוראות סעיפים קטנים (ג), (ה) ו-(ז).
עונשין
8.		העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 2,600 שקלים חדשים; ואם היתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 120 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו על כך הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

תוספת
(סעיפים 2, 4 ו-5)

בעד הנכסים המפורטים להלן ישלם בעל נכס אגרת ביוב חודשית לכל מטר מעוקב מים צריכה, בשיעור המפורט לצידם:
שיעורי האגרה בשקלים חדשים
סיווג הנכס לפי אזור,
ייעוד ויחידות דיור
יש בנכס מיתקן
מד-מים
מספר יחידות דיור

ש"ח למ"ק
צריכת מים
עבור 1
יחידה
עבור 2
יחידות
עבור 3
יחידות
באזור תעשיה ומלאכה
1.40



בית מגורים - ישובים
כפריים או קהילתיים
0.80



מוסדות, עסקים, מרכזי
מסחר
1.00



שימוש אחר
1.00



בית מגורים במשק
חקלאי

17.50
25.00
30.00
בהעדר מיתקן מד-מים בנכס, התשלום במשק חקלאי ייערך לפי מספר יחידות דיור בכל משק.
כ"ג באייר התשנ"ז (30 במאי 1997)
יצחק ישועה
ראש המועצה האזורית לב-השרון

