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 על לוגו מועצה מקומית שוהם –טיוטה 

 תאריך __________

 לכבוד

______________ 

 

 בעניין אגרת פינוי פסולת )לרבות עסקים לסוגיהם( הודעה למפעלים

 ודרישה למסירת הצהרה על מספר העובדים הקבועים במפעל והצהרת מיחזור

 

)שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר  פורסם תיקון לחוק עזר לשהם 27.3.2019ביום 
חוק . ניתן לעיין בהוראות התיקון למפעל , שעניינו אגרת פינוי פסולת2019התשע"ט  – והניקיון( )תיקון(

חוק העזר בנוסחו לאחר התיקון זמין לעיון )בנוסח לא  ת"."רשומושל המועצה ובהעזר באתר האינטרנט 
 נטרנט של משרד הפנים.רשמי ולא מחייב( באתר האי

במסגרת תיקון חוק העזר נקבע, על יסוד נוסחה שקבעו משרדי הממשלה הרלוונטיים, כיצד תחושב 
הפסולת "הבסיסית" שפינוייה בידי המועצה יהיה פטור מאגרה, וכן נקבעו תעריפי אגרה לפינוי פסולת 

 החורגת מהפסולת הבסיסית האמורה.  

פסולת בית בלבד, ובלבד שהמפעל התקין לצורך כך פחים מתאימים  יםממפעלנכון להיום המועצה מפנה 
 )מיכלי פלסטיק מסוג וגודל ובמיקום שאושרו על ידי המועצה(. 

היקף פסולת הבית שתפונה ללא חיוב באגרה יחושב מעתה לפי הנוסחה הקבועה בחוק העזר, שעיקריה הם 
-חושבת כמספר העובדים באותו עסק מוכפל באלה: לכל עסק תיקבע כמות פסולת בית תקנית )לשנה(, המ

-שיה/מלאכה, ובבמפעל תע 1.5-ק"ג ליום(. כמות הפסולת התקנית שתחושב תוכפל ב 0.18ק"ג לשנה ) 65.7
 0.1-במפעל ממחזר ו 1 –ביתר סוגי העסקים, והתוצאה המתקבלת תוכפל במקדם עידוד המיחזור, שהוא  2

 יין זה מפורטות בטופס הצהרת המיחזור המצורף. במפעל שאינו ממחזר. דרישות המיחזור לענ

פינוי פסולת החורגת מהכמות הבסיסית הנ"ל יחויב באגרה לפי התעריפים הקבועים בחוק העזר )התעריף 
 משתנה בהתאם לכלי האשפה שבו מדובר(.

 מספר העובדים בעסק ועמידתו בדרישות המיחזור ייקבעו בין היתר על בסיס הצהרות שיגיש העסק.
אינו חייב לקבל את האמור בהצהרות, והוא רשאי לקבוע את מספר מטעם המועצה מובהר כי המפקח 

. מובהר, כי המועצההעובדים הקבועים או את מקדם המיחזור על יסוד בדיקותיו או מידע אחר שבידי 
ר שלא מס בעסקעובד אחד בלבד, וכי  לעסקשלא מסר הצהרה בדבר מספר העובדים, יכול שיוכר  בעסק

הפסולת הבסיסית בלבד, וכפועל יוצא מכך יקטן היקף  0.1הצהרת מיחזור יהיה מקדם עידוד המיחזור 
 למינימום האפשרי.שאותה תפנה המועצה ללא תשלום 

 

 הצהרות כדלקמן:במועצה  איכות הסביבההנכם נדרשים בזאת להגיש לאגף 

 יום 60להגשה תוך  – ו"חהצהרה בדבר מספר העובדים הקבועים במפעל מאושרת ע"י עו"ד / ר. 

 יום 30להגשה תוך  – הצהרת מיחזור. 

  וניתן להורידם גם באתר האינטרנט של המועצה.מצ"ב, )הכוללים הסברים( טופסי ההצהרות 

 

 בכבוד רב,

 

 עופר גומבינר

 מנהל אגף איכות הסביבה

 מועצה מקומית שוהם


