חוק עזר לאבן יהודה (אגרת ביוב) ,תשל"ט-1979
פורסם:

ק"ת ,3948

תשל"ט ),(25.2.1979

עמ' 753

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיפים  38 ,37ו -39לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ"ב ,-1962מתקינה המועצה המקומית אבן-יהודה חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית אבן-יהודה;
"ראש-המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה ה סמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"מחזיק"  -המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.

הטלת אגרת ביוב
.2

מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

משלוח הודעה לחייב
.3

ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש.

תשלום האגרה
.4

אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק העזר לאבן-יהודה )אספקת מים( ,תשכ"ו.-1966

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או
.5
עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או
נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר
לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על נכס שבו
היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

תוספת
)סעיף (2

תחילה ביום ,28.9.1986 :חש"מ 313
על אף האמור בחוק עזר לאבן יהודה )הצמדה למדד( ,התשמ"א ,-1981סכומי האגרה שפורטו בחוק עזר זה
יעלו ב -1בחודש שלאחר פרסומו לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד
שפורסם לחודש יוני .1986

האגרה בשקלים חדשים

אגרת ביוב -
לכל מ"ק לצריכה ביתית ומוסדות ציבור
לכל מ"ק למלאכה ,לתעשיה ,משרדים ובתי עסק

0.25
0.25

נתאשר.
ג' בשבט תשל"ט ) 31בינואר (1979
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