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  20013-לחוק העזר לשדרות )הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב ואגרת ביוב שפכי תעשיה(, התשס"ב  14אחרי סעיף  

 יבוא: ( חוק העזר העיקרי - )להלן

 

 מגבלת גביה "

(, הטלת אגרה לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת  2011בינואר    1יום כ"ה בטבת התשע"א )החל ב א.14

 ."או מי מטעמו  שר הפנים ריה ושלעיה

 

 תוספת השניה התיקון   .2

 חוק העזר העיקרי יבוא: ללתוספת השניה  1פרט במקום  

 תוספת שניה"

 ( 14)סעיף  

    D3 +D2  +D1 =D+   שקלים חדשים 2.616אגרת שפכי תעשיה למ"ק שפכים:   .1 

 X (0.1 +0.2  X         C        +0.2  X       B         +0.5 X         A       = )D1   שקלים חדשים 0.670

                  100                    1,000                                                            2,000 
 

 X (0.3 +0.3   X        C         +0.3 X        B        +0.1 X         A      = )2D   שקלים חדשים 0.102

                     2,000                      100                     1,000 
 

 X (0.3 +0.3  X        C         +0.3 X         B         + 0.1   X       A        = )3D   שקלים חדשים 0.516
                                                 1,000                      100                      2,000 

 
 

A  -   מיליגרם לליטר; 900 -עומס צריכת חמצן כימית במיליגרם לליטר, אך לא פחות מ 
B   -    מיליגרם לליטר;   20 -עומס שמן במיליגרם לליטר, אך לא פחות מ 
C  -    מיליגרם לליטר;  250 -עומס מוצקים מרחפים במיליגרם לליטר, אך לא פחות מ 
D  -     בשקלים חדשים למ"ק שפכיםאגרה;  

D1 -    ;חלק האגרה בשקלים חדשים למ"ק שפכים בשל מרכיב הוצאות האנרגיה 
D2  -    ;חלק האגרה בשקלים חדשים למ"ק שפכים בשל מרכיב הוצאות על כימיקלים 
D3  -  .חלק האגרה בשקלים חדשים למ"ק שפכים בשל מרכיב הוצאות פינוי בוצה" 

 
  

 הוראת שעה  .3

ת השניה  תוספל  1בפרט  האגרות הנקובים  יעודכנו שיעורי  , לחוק העזר העיקרי,  (ב)16ל אף האמור בסעיף  ע  

יום העדכון הראשון( לפי    –במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן  בחוק עזר זה,    לחוק העזר העיקרי, כנוסחו 

 .2004ש דצמבר שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חוד

 
 (2008ינואר ב 08תשס"ח )ה  טבתבכ"ט  
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