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בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף 43ב לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי"ח ,-1957מתקינה המועצה האזורית עמק יזרעאל חוק עזר זה:

הגדרות

תיקון :תשנ"ח

בחוק עזר זה -
.1
"בעל נכס"  -בעל מקרקעין כמשמעותו בסעיף (36ד) לחוק הניקוז;

"הוצאות ניקוז"  -סך המכסות שהמועצה חויבה בהן לפי סעיף 43ב לחוק הניקוז והוצאות נוספות שיש למועצה בתחום
הניקוז;
"היטל ניקוז"  -היטל המוטל לכיסוי הוצאות הניקוז שחויבה בהן המועצה בידי רשות הניקוז בהתאם לחוק הניקוז;
"המועצה"  -המועצה האזורית עמק יזרעאל;
"מבנה"  -מבנה קבוע או ארעי מסוג או מחומר כלשהו ,לרבות מיתקן תברואה ,חלק של מבנה ,דבר המחובר למבנה או גדר
מסוג כלשהו;
"מבנה חקלאי"  -מבנה המשמש בפועל לחקלאות או כמבנה עזר לחקלאות;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפו;
"ניקוז"  -כמשמעותו בחוק הניקוז;
"נכס"  -מבנה או קרקע בתחום המועצה;
"קרקע"  -קרקע מסוג כלשהו ,למעט קרקע שעליה עומד מבנה ,ולגבי מבנה למגורים  -למעט קרקע צמודה לו שעיקר שימושה
עם המבנה כחצר או כגינה או לצורך אחר ,ובלבד ששטחה לא יעלה על דונם אחד;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה.

היטל ניקוז

תיקון :תשנ"ח

(א) בעל נכס מן הסוג המפורט בתוספת בטור א' ,ישלם למועצה מדי שנה היטל ניקוז בשיעור הנקוב לצדו בטור ב'.
.2
(ב) היטל ניקוז ישולם במועד תשלום הארנונה כתוספת לארנונה או בדרך אחרת כפי שיורה ראש המועצה ודינו לענין
פיגור בתשלום כדין פיגור בתשלום ארנונה.

הודעה לחייבים בהיטל
.3
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ראש המועצה ימסור לחייבים בהיטל ניקוז ,הודעה המפרטת את סכום ההיטל.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או
.4
במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם,
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מען 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 יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

השם
.5

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לעמק יזרעאל )היטל ניקוז( ,תשכ"ו."-1966

הפחתת שיעורי ההיטל
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(א) הסתכמו כל הוצאות הניקוז בשנה פלונית בסכום הנמוך מסך היטל הניקוז שיוטל באותה שנה לפי הוראות חוק
.6
עזר זה (להלן  -יתרת הסכום) ,יפחית ראש המועצה מסך היטל הניקוז שיוטל בפועל באותה שנה ,את יתרת הסכום ,באופן
ששני הסכומים האמורים יהיו שווים.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי שנה פלונית אם בשנה שקדמה לה (להלן  -השנה הקודמת) עלה סכום
המכסות ,שחויבה בהן המועצה לפי סעיף  43ב לחוק הניקוז יחד עם סכום הוצאות המועצה בתחום הניקוז ,על סך היטל
הניקוז שהוטל בשנה הקודמת.

הצמדה למדד
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שיעורי היטל הניקוז שנקבעו בתוספת יעלו ב -1בכל חודש (להלן  -יום ההעלאה) ,לפי שיעור עליית המדד שפורסם
.7
לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

תוספת
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)סעיף (2

שיעורי היטל ניקוז לשנה יהיו כדלקמן:
טור א'
סוג הנכס
 .1כל מבנה ,למעט מבנה כאמור בסעיף  ,3לכל מ"ר
 .2קרקע ,לכל דונם
 .3מבנה חקלאי ,לכל דונם
*

טור ב'
שיעורי היטל הניקוז בשקלים חדשים*
0.25
1.85
1.85

על אף האמור בסעיף  7ובחוק עזר לעמק יזרעאל (הצמדה למדד) ,התשמ"ד ,-1984יעלו שיעורי היטל הניקוז ב( -1.6.1998להלן  -יום ההעלאה הראשון) ,לפי שיעור עליית המדד מן המדד
שפורסם בחודש מרס  1997עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון; חש"ם .595

נתאשר.
כ"ז בסיון תשכ"ו ) 15ביוני (1966

חיים ראם
ראש המועצה האזורית
עמק יזרעאל
חיים גבתי
שר החקלאות

חיים משה שפירא
שר הפנים

