התקנת מוני מי בקיבו נגבה והיערכות ל"היטל הבצורת"
ד לאספה – 13אוקטובר 2009
רקע
"היטל בשל צריכת מי עודפת – הוראת השעה" או בשפתנו " היטל בצורת" יחול על המגזר
הכפרי החל מינואר  2010ומתוכנ לשנה אחת  .היטל זה מעלה לסדר היו את אופ השימוש
במי הביתיי במגזר הכפרי ואת הצור בשינוי שיטת המדידה והחיוב בבתי ובנוי .בדומה לכל
הקיבוצי נערכנו לנושא ,ההנהלה הכלכלית דנה ובחנה את המסלול המועד" שבו יתקנו מוני
לכל בתי המגורי  .במסלול זה :צריכת המי החודשית של  5מ"ק לכל נפש בבית אב)על פי
הצהרה לכ ( פטורה מהיטל ,ומעבר לכמות זו יוטל קנס של  ' 20לצריכה עודפת של כל קוב.
מסלול זה הועד" מסיבות רבות ועיקרית היא שאי הטלת קנס על הצריכה הציבורית והנוי לרבות
גינות פרטיות  .בנוס" ניהול בקרה ושליטה על משק המי מחייב מדידה ותשלו על פי צריכה
בפועל  .התקנת מוני עשויה להביא לחסכו של כ  25%בצריכה.

הערכות  ,השקעה ומקורות המימו
נקודות ונושאי להחלטה :
 .1מוצע להיער מיידית ומעשית לביצוע התקנת מוני לבתי )בקריאה מרחוק( ולכל מבני
הציבור עלפי המלצת הנהלה הכלכלית והמזכירות .
 .2היק" ההשקעה לשלב זה מוער ב כ  300אל" ' )התקנה ,שעוני ,ציוד(
 .3בשנת  2010מוצע ג לתקצב התקנת המוני במערכות הנוי * כ  100אל" ש"ח.
 .4מקורות המימו" המוצעי:
במסגרת אגודת המי מי נגבה .

•

החזר השקעה יכוסה דר מחיר המי

•

ימומשו מענקי משרד החקלאות )הסכ מי ( ופיצויי קיצו ,מרצו –כ  100אל"

'
עלות המונה – הינה  ' 475בתוספת מע"מ לבית אב )ללא התקנה(
קיימות  2חלופות להחלטה :
 .1רכישת המונה ע"ח החברי בפריסה של מספר תשלומי
 .2במסגרת הפרויקט ע"ח התשתית וחיוב דר מחיר המי .
תעריפי המי לחיוב ביתי וציבורי
במסגרת התקציב המוניציפלי ל  2010יקבעו תעריפי המי לחיוב ביתי וציבורי .במסגרת זו
החיוב יהיה על פי צריכה בפועל ולא חיוב נורמטיבי .מחירי המי יביאו חשבו את השקעה ,את
הצור בתחזוקה ובניית קר לחידוש תשתית ,וצפוי שיבטאו מדניות של קביעת מחירי הדומי
למחירי מקובלי של צריכה ביתית .
התייחסות לגינות הפרטיות
כעקרו ,בשנה זו של החלת ההיטל ,הגינו הפרטי יחשב כגינו ציבורי ואינו כלול במוני של
הבתי  .במקרה הצור ימצא פתרו מקומי ע"י אנשי הפרויקט ואנשי הנוי לצור השקיית
הגינה ).לא כולל ברז שרות צמוד(

