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Ο περί της Απαγορεύσεως της Απόρριψης Λυμάτων (Δήμος Αγλαντζιάς) Νόμος του 
1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 116 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η Βουλή τοον Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απαγορεύσεως της 

Απόρριψης Λυμάτων (Δήμος Αγλαντζιάς) Νόμος του 1989. 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 

κείμενο — 
«Δήμος Αγλαντζιάς» σημαίνει το Δήμο που συστάθηκε με βάση τις 

διατάξεις του περί Δήμων Νόμου (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
Δήμος») και οι όροι «δημοτικό συμβούλιο» ή «συμβούλιο» έχουν την 
έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο εν λόγω Νόμος· 

«λύματα» έχουν την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος και περιλαμβάνουν τα βιομηχα

νικά λύματα όπως αυτά καθορίζονται στον ίδιο Νόμο. 
3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, 

απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων σε οποιαδήποτε περιοχή που καθορί

ζεται στον Πίνακα του παρόντα Νόμου. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει στην απόρριψη ή επιτρέπει 
την απόρριψη λυμάτων στις περιοχές που καθορίζονται στον Πίνακα 
χωρίς την προηγούμενη άδεια του Συμβουλίου ή παραβαίνει οποιουσδή

ποτε όρους που περιγράφονται στην άδεια αυτή, είναι ένοχος αδική

ματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι έξι 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1,000 ή και στις 
δυο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 1989. 
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Δάσος Αθαλάσσας: Σύμπλεγμα " F " 
Φύλλο/Σχέδιο: XXXI/1.W.1 και 

XXXI/1.W.2. 


