חוק עזר לאזור (ניקוי בורות שופכין) ,תשי"ד-1954
פורסם:

תשי"ד ),(13.5.1954

ק"ת ,446

עמ' 746

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר
זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"חוק עזר לנהריה"  -חוק עזר לנהריה )ניקוי בורות שופכין( ,תשי"ב;-1952

"בור שופכין"" ,נכסים"" ,בעל נכסים"" ,ניקוי"" ,המפקח"" ,המועצה"" ,ראש המועצה"  -כמשמעותם בחוק עזר
לנהריה ,ובלבד שבכל מקום בו נאמר "נהריה" יראו כאילו נאמר בו "אזור".
"בור שופכין" לרבות  -ביוב וכל מקום קיבול המשמש למקווה שופכין או לזרימתם;
"נכסים" פירושו  -בנינים וקרקעות שבאזור שיפוטה של המועצה;
"בעל נכסים" פירושו  -אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו
הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק בהם ובין שאיננו מחזיק בהם;
"ניקוי" כולל  -הורקה ,גריפה ,תיקון ,שמירה וטיפול בכל דרך אחרת;
"המפקח" פירושו  -המפקח הסניטרי של המועצה או כל פקיד אחר שנתמנה על ידי המועצה למלא תפקיד של מפקח
סניטרי לצורך חוק עזר זה ,לרבות אדם שהורשה על ידי המפקח;
"המועצה" פירושו  -המועצה המקומית נהריה;
"ראש המועצה" פירושו  -נשיא המועצה ,לרבות אדם שנשיא המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

תחולת הסעיפים  2עד  5לחוק עזר לנהריה
הסעיפים  2עד  5לחוק עזר לנהריה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים  2עד  5גם לחוק עזר זה ,ובלבד
1א.
שהביטוי "תוספת" יתייחס לתוספת לחוק עזר זה.

פתיחת בורות שופכין וניקוים
לא יפתח אדם ,פרט למפקח ,בור שופכין באזור שיפוטה של המועצה ולא ינקהו ,אלא לפי היתר בכתב מאת
.2
ראש המועצה.

סמכות המפקח
)א( המפקח רשאי להיכנס לכל מקום באזור שיפוטה של המועצה שנמצא בו בור שופכין או חלק ממנו על מנת
.3
לערוך בקורת או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלבצע את סמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

אגרה
.4

)א( בעד ניקוי בור שופכין ישלם בעל הנכסים ,שבהם נמצא הבור ,למועצה אגרה כמפורט בתוספת.
)ב( האגרה תשולם תוך  14ימים מיום שנמסרה לידי בעל הנכסים דרישה לכך בכתב מאת ראש המועצה.

מסירת הודעה
מסירת הדרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.5
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או נשלחה בדואר רשום
הערוך אל אותו אדם לפי כתבתו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או שהוצגה במקום בולט על
הנכס הנידון בדרישה.

עונשין
.6

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים  2או ) 3ב( ,דינו  -קנס  20.-ל"י.

השם
.7

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאזור )ניקוי בורות שופכין( ,תשי"ד."-1954

תוספת
)סעיף ) 4א((

.1

לירות

בור כפרי -
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1

.2

.3

א .העשוי מחביות ושקיבולו  4חביות או חלק מהן,
בצינורות שארכם עד  20מ'
למעלה מ -20מ'
ב .שאיננו עשוי מחביות ושקיבולו  4חביות או חלק מהן,
בצינורות שארכם עד  20מ'
למעלה מ -20מ'
בור סטנדארטי שאיננו בור כפרי או בור רקב -
עד  8מ'
לכל מ' נוסף
בור רקב שאיננו בור כפרי או בור סטנדארטי -
לכל יחידה

6.500
8.500
8.500
10.500
8.000
1.050
10.500

נתאשר.
כ"ו באדר ב' תשי"ד ) 31במרס (1954

א .גרעין
ראש המועצה המקומית אזור
ישראל רוקח
שר הפנים
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