תיקון סעיף 5

 .6בסעיף  5לכללים העיקריים -
)(1

בסעיף קטן )א( ,במקום " "0.084יבוא ";"0.085

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום " "1.997יבוא " "2.025ובמקום "בתוספת ריבית צמודה למדד
בשיעור של  4%לשנה" יבוא "בתוספת הצמדה למדד וריבית בשיעור של  2%לשנה;".
) (3בסעיף קטן )ג( ,במקום " "1.997יבוא "."2.025
תחילה

 .7תחילתם של כללים אלה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומם.
י"ח בסיוון התשע"א ) 20ביוני (2011
עודד פיקסלר

)חמ 3-29ת(1

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב )בפועל(

כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים
או ביוב( )תיקון מס'  ,(3התשע"א2011-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  102ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-
))להלן  -החוק( ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים )102ב( ו–)ו( ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הר־
שות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
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בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים
או ביוב( ,התש"ע) 22009-להלן  -הכללים העיקריים( -
)(1

אחרי ההגדרה "כללי חישוב עלות" יבוא:
""כללי אמות מידה"  -כללי תאגידי מים וביוב לעניין אמות מידה והוראות
בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה לפי
סעיף  99לחוק";

) (2בהגדרות "שירותי ביוב" ו"שירותי מים" ,בסופן יבוא "ומתן שירות מסוים";
)(3

אחרי ההגדרה "שירותי מים" יבוא:
""שירות מסוים"  -שירות שביצעה חברה לפי כללי אמות המידה או שירות
שנקבע לגביו תעריף בתוספת השנייה".

בסעיף  2לכללים העיקריים ,בסעיף קטן )ה( ,בסופו יבוא "ובתוספת התעריף הקבוע
בסעיף )5א( לאותם כללים".
בסעיף  3לכללים העיקריים -
)(1

בפסקה ) ,(1במקום פסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוא:
")א( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור
כהגדרתה בסעיף  1לכללי חישוב עלות:
טור א'
תעריף
)בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק
)בש"ח למ"ק(

8.049

7.440

__________
1
2

1074

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ט ,עמ' .219
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;442התשע"א ,עמ'  114ועמ' .393
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)ב( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית
לחודש:

)(2

טור א'
תעריף
)בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק
)בש"ח למ"ק(

12.685

"11.973

אחרי פסקה )2ב( יבוא:
")ג( על אף האמור בפסקת משנה )א( ,על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:
) (1התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה ,בעד צריכת מים שפירים
למוסד עירוני ,לחודש ,יהיה:
טור א'
תעריף
)בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק
)בש"ח למ"ק(

10.457

"9.702

) (2בפסקת משנה זו" ,מוסד עירוני"  -נכס שאינו גינון ציבורי ,הכלול
ברשימת הנכסים של הרשות המקומית ,שהצהירו עליו ראש הרשות
המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של
אותה רשות ,כי התקיימו לגביו כל אלה:
)א( הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;
)ב( הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים
ציבוריים;
)ג( גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב
הרשות;
)ד(

הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

) (3סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה
הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו ,ובה מפורטים מטרת שימושו
ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים
במד–מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני ,לפי המאוחר".
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בסעיף  4לכללים העיקריים ,במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1מים שפירים לגינון ציבורי -
טור א'
תעריף
)בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק
)בש"ח למ"ק(

7.216

"6.842

 .5בסעיף )6ב() (1לכללים העיקריים ,במקום " "3.323יבוא " "3.370ובמקום " "2.945יבוא "."2.986
.6

בסעיף  9לכללים העיקריים -
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) (1סעיף קטן )א(  -יימחק;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "שאליה מתייחסת ההודעה לצרכנים" יבוא "שלגביה ניתנה
הודעת חיוב".
קובץ התקנות  ,7008כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,
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