
  
  
  

  
 1996 -ו "התשנ, )אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים) (אזור חיפה(חוק עזר לאיגוד ערים כוללני 

  
  מתקינה מועצת איגוד ערים כוללני 1955 -ו"התשט,  לחוק איגודי ערים14בתוקף סמכותה לפי סעיף 

  :ר זהחוק עז) אזור חיפה(
  

   –בחוק עזר זה . 1          הגדרות
  שהוקם על פי צו איגוד ערים ) אזור חיפה( איגוד ערים כוללני –" איגוד"איגוד ערים או                      "

  .1978 -ט"התשל, )אזור חיפה(                       כוללני 
  

   החומרים המפורטים ברשימת החומרים  חומר מן–" ס"חמ"או  " חומר מסוכן                     "
  , 1955 -ה"התשנ, )הכרזה על חומרים מסוכנים(                       בהגדרתה בצו ההתגוננות האזרחית 

  העתק הרשימה מופקד לעיון .                        בכמות הנקובה ברשימה לצד שמו או בכמות העולה עליה
  ;במשרדי האיגוד                       הציבור 

  
  משנע או משווק חומרים מסוכנים או פסולת , מאחסן, המעבד,  עסק המייצר–" מפעל                     "

                        שלהם או עסק שנוצרים בו חומרים מסוכנים אגב תהליך ייצורם או עיבודם של 
  ;                      חומרים אחרים

  
   אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממפעל או שהיה מקבלה אילו המפעל –" בעל מפעל                 "   

  בין שהוא בעל רשום של , מנהל או נאמן, בין בזכותו ובין כבא כוחו,                       היה נותן הכנסה
  בפיקוחו או בהנהלתו פועל , י שבהשגחתווכן מ,                       המפעל ובין שאיננו בעל רשום של המפעל

  ;                      המפעל וכן שוכר או שוכר מנשה של המפעל
  

  ,  לרבות מי שיושב ראש מועצת האיגוד העביר אליו בכתב–" יושב ראש מועצת האיגוד                    "
  ;כולן או מקצתן, ק עזר זהאת סמכויותיו לפי חו,                       באישור מועצת האיגוד

  
  ס שאוחסנה במפעל בשנה " כמות החומ–" כמות החומרים המסוכנים שאוחסנו במפעל                    "

  ;                      שהסתיימה בדצמבר שקדם למשלוח דרישת תשלום האגרה
  

  הכוללת פחת , ס"יקוח על חמ אחזקתו של מערך פ–" מפעל לביקורת חומרים מסוכנים                    "
  ; בדצמבר שקדם למשלוח דרישת תשלום האגרה31 -לשנה שהסתיימה ב,  לשנה15%                     של 

  
   מי שיושב ראש מועצת האיגוד מינהו בכתב למפקח לעניין הוראות חוק עזר זה –" מפקח                    "

  .                     כולן או מקצתן
  
  
  
  

  בעל מפעל שקיבל דרישה בכתב מאת האיגוד להמציא לו דין וחשבון שנתי לעניין )   א. (2     דין וחשבון
  יגיש        , )  דיווח–להלן ( בדצמבר 31 -ס במפעלו לשנה שהסתיימה ב"כמות אחסון החומ                   שנתי

  ' על גבי טופס שנקבע בחלק ב, נואר בכל שנה בי30 -לא יאוחר מ,                         לאיגוד דיווח
  .                        לתוספת

  
  הוא , בשל אי דיוק בפרטיו או שלא הוגש במועד כאמור, ראה המפקח כי יש פגם בדיווח  )ב(

  את כמות , לפי שיקול דעתו או על סמך דיווח אחר או קטדם שהגיש בעל המפעל,                             רשאי לקבוע
  .ס שאיחסן המפעל בתקופת הדיווח"                            החומ

  
  

  שתחושב, ישלם בעל מפעל אגרה שנתית, לכיסוי עלות הפעלת מפעל לביקורת חומרים מסוכנים. 3    אגרת פיקוח
  לום כאמור בהתאם להוראות חישוב התש, ס שאיחסן המפעל באותה שנה"           לפי כמות החומעל איחסון

  .לתוספת'                  בחלק אס"חומ
  
  
  

  .האיגוד ישלח לבעל מפעל דרישה בכתב לתשלום האגרה)    א. (4     אופן           
  בחמישה תשלומים שווים , בעל מפעל ישלם את האגרה בהתאם לדרישת האיגוד)    ב (התשלום             

   ימים מיום משלוח 10ובלבד שהתשלום הראשון ישולם עד ,  מדי חודשיים,                          ורצופים



  התשלום השני ישולם לא יאוחר מחודשיים אחריו וכן הלאה ,                           הדרישה מאת האיגוד
   .                           עד תום חמישה תשלומים

  
  

   -המפקח רשאי . 5      סמכויות  
  למפעל בתחומו של האיגוד כדי לאמת את הפרטים שצויינו , בכל עת סבירה, להיכנס )1(          מפקח       

                          בדיווח או לדרוש מבעל המפעל להמציא לו נתונים נוספים או תוצאות בדיקות 
  ;                        להשלמת פרטי הדיווח או לשם תיקונו

  וכן , לחייב את בעל המפעל בתשלום השתתפות בהוצאות הבדיקה, לערוך כל בדיקה) 2      (                  
  עשוי לשמש ראייה לעבירה על הוראות חוק עזר , שלדעת המפקח,                         לתפוס כל מימצא

  .                         זה
  

   .מנו להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע מ. 6 איסור           
  הפרעה
  למפקח

  
  

  מימצא או , ידיעה, במועד הנקוב בדרישה, לפי דרישתו בכתב, בעל מפעל ימסור למפקח. 7    מסירת       
  .שלדעת המפקח דרושים לביצוע הוראות חוק עזר זה, מסמךידיעות                

  
  

   דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מסירת הודעה או. 8מסירת           
  , מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה               הודעות

                          לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם 
  אם אי ;                       נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו  

  תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום ,                         אפשר לקיים את המסירה כאמור
  ם יומיים הנפוצים בתחום                         בולט בנכס שבו היא דנה או אם פורסמה בשני עיתוני

  .שאחד מהם הוא לפחות בשפה העברית,                         האיגוד
  
  
  

    לתוספת אם ' מפעל יהא פטור מתשלום אגרה מפעלית שנתית במשמעותה בחלק א) א(.  9   פטור          
  אינו , ראות חוק עזר זהלפי הו, סכום האגרה כאמור שניתן להטיל עליו בשנה פלוניתמתשלום            

               עולה על אחד אחוז מסכום עלות אחזקת מפעל לביקורת חומרים מסוכנים באותה שנה אגרה   
  ). רמת הסף-להלן(לתוספת '  לחלק א4                        כאמור בפרט 

  .2ובת דיווח לפי הוראות סעיף אינו בא לגרוע מח) א(פטור כאמור בסעיף קטן ) ב   (                       
  
  
  
  


