חוק שמירת הניקיון )תיקון מס'  ,(6התש"ס*2000
 .1בחוק שמירת הניקיון ,התשמ''ד ,1 1984בסעיף 13ב 
) (1אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1)(1נוכח ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לענין זה ,בי הושלכה
פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים ,בתחום
שיפוט הרשות המקומית וטרם הוגש כתב אישום ,ולא הופעלה הסמכות
כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן )א( על מי
שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים או על בעל הנכס
.

נתקבל בכנסת ביום א' בזוב התשס ) 2באוגוסט ;(2000
 ,2890מיום כ"ד בסיון התשס ) 27ביוני  (2000עמ' .460
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תיקון סעיף

13ב

שבו הושלכה הפסולת ,אין בהוראות סעיף קטן זה כרי לגרוע מסמכותו של
השר לאיכות הסביבה או של מי שהוא הסמיך לענין זה לצוות על הרשות
המקומית ,כאמור בסעיף קטן )א( באותו ענין.

) (2ניתן לרשות מקומית צו לפי הוראות סעיף קטן )א( ,אין בהוצאת צו על
ירי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף קטן זה ,באותו ענין ,כרי לגרוע
מחובתה למלא אחר הוראות הצו שניתן לה.
)א (2הוצא צו לפי סעיפים קטנים )א( או )א (1על ידי השר לאיכות הסביבה,
ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לבך ,ימציא העתק הצו לבעל הסמכות
להוציא צווים כאמור שלא השתמש בסמכותו; הוצא נגר אדם צו לפי סעיף קטן
)א( וכן צו לפי סעיף קטן )או( ,באותו ענין ,יחייבו הראשון מבין הצווים
שהומצאו לו";
במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

)(2

")ב( מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה ,רשאי השר לאיכות
הסביבה ,ראש הרשות המקומית או מי שכל אחר מהם הסמיך לענין זה ,לבצע
את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור ,יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר
הוראות הצו ,חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו ,בוצע הצו על ידי השר
לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לכך ,יהיה התשלום לקרן לשמירת
הניקיון; בוצע הצו על ירי ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לבך,
יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית ,על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי
סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה(".2
)(3

בסעיף קטן

)ג(,

אחרי "מי שהשר לאיכות הסביבה" יבוא "או ראש הרשות

המקומית".
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