תקנות למניעת זיהו מי הי בשמ )אגרה להגנת איכות הסביבה
1
הימית( ,התשמ"ג 1983

בתוק סמכותי לפי סעי  17לפקודת מניעת זיהו מי הי בשמ ]נוסח חדש[ ,התש" , 1980
ובאישור ועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת ,אני מתקי תקנות אלה:

הגדרות
.1

בתקנות אלה

"בעל" לעני כלי שיט לסוגיה הבעל ,החוכר ,המפעיל או הקברניט של כלי השיט וכ סוכנו של
כל אחד מה ; ולעני מסו הבעל ,החוכר ,המחזיק בקרקע או הממונה על המסו ;
"מנהל נמל" כמשמעותו בפקודת הנמלי ]נוסח חדש[ ,התשל"א) 1971להל
"כלי שיט" כמשמעותו בחוק הספנות )כלי שיט( ,התש" ) 1960להל
שיט קט ;

פקודת הנמלי (;

חוק הספנות( ,למעט כלי

"כלי שיט קט " אחד מאלה:
) (1

כלי שיט שארכו עד  24מטר והמונע בכוח מנוע;

) (2

כלי שיט נמלי;

) (3

ספינת דיג;

"כלי שיט ישראלי" כלי שיט הרשו במרש כלי השיט הישראלי כמשמעותו בחוק הספנות או
החייב ברישו כאמור;
"מכלית" כלי שיט אשר רוב נפח המטע שלו בנוי או מותא לנשיאת שמ בצובר ,בי שהוא טעו
שמ או מי נטל ובי שהוא ריק ,לרבות כלי שיט המותא להובלה לסירוגי של מטע בתפזורת ,
עפרות או שמ והמוביל למעשה שמ ;
"מסו "
להיפ ;

מיתק המשמש לריתוק כלי שיט לצור הזרמת שמ מכלי השיט למיתקני חו או

"נמל" כמשמעותו בפקודת הנמלי ;
"קצא"א" חברת קו צינור אילת אשקלו בע"מ;
"רשות הנמלי " כמשמעותה בחוק רשות הנמלי  ,התשכ"א. 1961

הטלת אגרה
.2

מוטלת בזה אגרה להגנת איכות הסביבה הימית )להל

האגרה( ,כלהל :

) (1על בעל כלי שיט אגרה בשיעור  25%מסכו אגרת המגדלור החלה על אותו כלי
שיט לפי תקנות  198 ,190ו 202לתקנות הנמלי  ,התשל"א) 1971להל תקנות הנמלי (;
) (2על בעל מכלית בנמל אילת ובנמל אשקלו
בסעי )9א() (1לתוספת החמישית לתקנות הנמלי ;

אגרה בשיעור אגרת המגדלור כאמור

) (3על בעל מסו אגרה בשיעור  0.13שקלי לטונה משקל של מטע שמ המוזר אל
המסו מכלי שיט; שיעור זה יותא על פי השינויי בשער החליפי של הדולר של ארצות
הברית ,על פי השיטה הקבועה בתקנה  189לגבי אגרת מגדלור .
) (4על בעל כלי שיט קט ישראלי אגרה בשיעור  4%מסכו האגרה המוטלת על אותו
כלי שיט בעד בדיקה כללית כמפורט בתוספת החמש עשרה לתקנות הנמלי )בטיחות
השיט( ,התשמ"ג. 1982

אופ תשלו האגרה וגביתה
.3
להל :

) א(

בעל כלי שיט החייב בתשלו אגרה לפי תקנה  (1)2ו ) (2ישל את האגרה כמפורט
) (1בנמלי רשות הנמלי  ,למעט במסו קצא"א שבנמל אילת למנהל הנמל הנוגע
בדבר ,ביחד ע אגרת המגדלור;
) (2
) (3

בנמל אשקלו ובמסו קצא"א שבנמל אילת למנהל קצא"א;
בשאר הנמלי

למנהל הנמל הנוגע בדבר .

מנהל הנמל או מנהל קצא"א ,לפי העני יעביר את האגרה שגבה בכל חודש לחשב משרד
הפני עבור הקר .
)ב( בעל כלי שיט החייב בתשלו אגרה לפי תקנה  (4)2ישל את האגרה בבנק הדואר
ביחד ע אגרת הבדיקה הכללית לזכות חשב משרד הפני עבור הקר .
)ג( בעל מסו החייב בתשלו אגרה לפי תקנה  (3)2ישל
הפני עבור הקר  ,אחת לחודש לגבי החודש שקד לו.

את האגרה לחשב משרד
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