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 חוק עזר לאיגוד עדים כוללני(איזוד חיפה)(אגרה להחזקתו של מפעל לניגווד
 זיהום אויר), התשמ״?ז-1989

, מתקינה מועצת איגוד  בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגוד ערים, התשס״ו-11955
 ערים כוללני (אזור חיפה), חוק עזר זה:

 הגדרית 1. בחוק עזר זה -

 ״איגוד ערים״ או ״האיגוד״ - איגוד ערים כוללני(אזור חיפה), שהוקם על־פי צו איגוד ערים
.  כוללני (אזור חיפה), התשל״ט-8ד219

 ״בעל מפעל״ - אחד או יותר מאלה: אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממפעל, אד שהיה מקבלה
 אילו היה המפעל נותן הכנסה, כין בזכותו הוא ובין כבא כוח, מנהל או נאמן, בין שהוא בעל
 רשום של המפעל ובין שאיננו בעל רשום של המפעל וכן מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו

 פועל המפעל, רכן שרכר אד שוכר משנה:

 ״דלק״ - מזוט או פחם:

 ״יושב ראש מועצת האיגדד״ - לרבות מי שיושב ראש מועצת האיגוד העביר אליו בכתב ובאישור!
 מדעצת האיגח־ את סמכרידתיד לפי חרק עזר זה, כולן או מקצתן:

3 1 ־  ״כמות הדלק שצרך מפעל גדול״ - כמות הדלק שנצרכה על ידי המפעל בשנה שהסתיימה ב
 במרס שקדם למשלוח דרישת תשלום האגרה, ושעליה דיווח בעל המפעל בדין וחשבון:

 ״מפעל גדול״ - מפעל שכמות הדלק שצרך היא מעל 3,000 טון מזוט או כמדת שוות ערך מבחינת
 הפקת אנרגיה של דלק מסוג אחר:

 ״אחזקה של מפעל ניטור זיהום אויר״ - העלות של אחזקת מערכת לניטור זיהום אויר של האיגוד,
 הכוללת פחת״של 15% לשנה, בשנה שנסתיימה ב־31 במרס שקדם למשלוח דרישת תשלום

 האגרה:

 ״מפקח״ - אדם שיושב ראש מועצת האיגוד מינהו בכתב למלא את תפקידי המפקח, כולם אד
 מקצתם.

 אגרת :•טור 2. (א) בעד אחזקה של מפעל ניסור זיהום אדיר ישלם בעל מפעל גדול לאיגוד הערים אגרה

י שנתית בשיעור שנקבע בתוספת ובהתאם להוראות חוק עזר זה. ' י פ א י ה *  ז

 (ב) האיגוד ישלח לבעל מפעל גדול דרישה לתשלום האגרה בהתאם להוראות סעיף 3
 והתוספת.

 דד׳ח 3. (א) בעל מפעל גדול שקיבל דרישה מאת האיגוד יגיש לא יאוחר מידם 30 באפריל של כל^
 שנה דין וחשבון על צריכת הדלק במפעלו במשך השנה שהסחיימה ב־ 31. במרס שקדם למשלדח

 דרישת תשלום האגרה (להלן - הדר׳ח).

 (כ) מצא מפקח כי הדד״ח לגבי כמדח הדלק שצרך המפעל אינו מדרייק, אד לא הוגש
 במועד, רשאי הוא לקבוע, על פי מיטב הערכתו ובהתחשב בדינים וחשבדנדת ובדיווחיס אחרים

 שהגיש בעל המפעל, את כמות הדלק שצרך המפעל.

 סייח התעש״ו, עב׳ 48: התשכ״ו, עמי 36: התשל״ז, עמי 57.
 ק״ת הת־צל״ס, .עג׳ 418.
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 4. בעל מפעל גדול ישלם את האגרה בהתאם לדרישת האיגוד בשיעורים, באופן ובמועדים אופן התשלום
 הקבועים בדד־שה.

 5. המפקח רשאי - סמכויות המפקח

 (א) להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחומי האיגוד כדי לאמת את הפרטים המופיעים
 בדו״ח או לתייב את בצל המפעל להמציא נתוניט נוספים או תוצאות בדיקות להשלמת

 הדו״ח או להבהרתו.

 (ב) לערוך כל בדיקה, לחייב את בעל המפעל בדמי השתתפות בהוצאותיה, וכן לתפוס
 ולהחזיק בבל ממצא היבול לשמש ראיה לעבירה על הוראות חוק עזר זה.

 6. לאי יפריע אדם למפקח ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זח. אי0ור הפיעה

 7. בעל מפעל גדול ימסור למפקח, לפי דרישתו בכתב, תוך המועד הנקוב בדרישה, כל ידיעה, כסיית ידיעות
 ממצא או מסמך הדרושים לדעת המפקח לביצוע הוראות חוק עזר זה, לרבות תכניות הנדסיות.

 8. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מסיית הודעות
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או ל*ד־ כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים
 את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אס הוצגה ההודעה במקיס בולט בנכס שבו היא דנה, או
 פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום האיגוד, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 9. מי שאינו מקיים חובה על פי חוק עזר זה, והמוסר הודעה, ידיעה, ממצא או מסמך אחר עכירות
 כשהוא ידדע או יש לד יסוד להאמין כי ההודעה, הידיעה, הממצא או המסמך הם כוזבים בפרט
 חשוב, או העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1000 שקלים חדשים, רבמקרה של
 עבירה נמשכת, קנס נוסף 50 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה־אחרי הרשעתו אד אחרי

 שנמסרה לד עליה הודעה בכתב מאח האיגוד.

 10. תחילתו של חוק עזר זה שלושים ימים מיום פרסומו. תח־לה

 תוספת
 (סעיף 2)

 •בתוספת זו -

 ״\׳\־ ־ כמות המזוט שמפעל גדול צורך בשנה (טונות).

 ־׳8•־ - הוצאדת החזקה של מפעל ניטור זיהום האויר.

 ״0־• - כמות המזוט הנצרכת על ידי כל המפעלים הגדולים בשנה (טונות).

 ־'0־• - כמות הפחם שצורכים כל המפעלים הגדולים בשנה (טונות).

 ־־£׳• - כמרת הפחם שמפעל גדדל צורך בשנה (טונות).

 ״0.64״ - מקדם השרואה להשוואת הערך הקלורי של מזוט ופחם.
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 (1) האגרה השנתית שישלם מפעל גדול הצורך מזוס תחושב לפי הנוסחה:

A X B , 

 (2) האגרה השנתית שישלם מפעל גדול הצורר פחם תחושב לפי הנוסחה:

5x0.64x6 
€+(13x0.641 

 כ״ג בחשון התשמ״ט (3 בנובמבר 1988)
ל (חד 3-821) א ר ו ה ג י ד  א

 יושב ראש איגוד ערים
 כוללני (אזור חיפה)
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