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Ο περί .Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Ε πίσημη Ε φημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος.
1 του 1971
24 του 1972
88 του 1987
194 του 1991
16(1) του 1995
94(1) του 1995
100(1) του 1995.
Τροποποίηση
: του άρθρου 30
; του βασικού
Ι νόμου.

Αριθμός 5 (Ι) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Β ουλή των. Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1 . 0 παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ο περί Αποχετευτικών Συ
στημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 μέχρι (Αρ. 3) του 1995 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του
1971 μέχρι 1997.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο
λούθως:
(α) Μ ε τη διαγραφή των λέξεων "ή ομβρίων υδάτων" από την παράγραφο
(β) (τρίτη γραμμή).
(β) Μ ε την προσθήκη, μετά την παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας παρα
γράφου (γ) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (γ) και
(δ) σε παραγράφους (δ) και (ε), αντίστοιχα:
"(γ) Ένα τέλος στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας που
εξυπηρετούνται ή πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τα συστήματα
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ή που επωφελούνται ή πρόκειται
ή μπορούν να επωφεληθούν από τέτοια έργα, είτε ομοιόμορφου
ύψους σε κάθε λίρα ή κλασματικό μέρος λίρας πάνω στην εκτι
μημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία
είναι πληρωτέο το τέλος είτε με προοδευτική φορολογία που
εδράζεται στην αξία αυτή. Κατά τον καθορισμό τόυ τέλους αυτού
μπορεί να ληφθεί ειδική πρόνοια για μείωση ή αύξηση του τέλους
για ορισμένες τάξεις ιδιοκτησίας, ανάλογα με το σκοπό για τον
οποίο χρησιμοποιείται η ιδιοκτησία, τη φύση των γενομένων
εγκαταστάσεων και το όφελος που προκύπτει στην ιδιοκτησία αυτή
και στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της.".
(γ) Μ ε την αντικατάσταση του γράμματος (β) στην πρώτη γραμμή της πα
ραγράφου (ε), όπως αυτή αναριθμήθηκε, με το γράμμα (γ).
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3. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Αντικατάσταση
άρθρο:
* ^

του άρθρου 32
του βασικού

"32. Για σκοπούς επιβολής οποιουδ ήποτε τέλους σε ακίνητη
ιδιοκτησία δ υνάμει του άρθρου 30(1)(β) και 30(1)(γ) του παρόντος
Νόμου, θα λαμβάνεται υπόψη η εκτιμημένη αξία της ακίνητης
ιδιοκτησίας, όπως αυτή καθορίστηκε με βάση τη γενική εκτίμηση
της ακίνητης ιδ ιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις δ ιατάξεις
κεφ. 224.
του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή
3 του 1960 κ α ι Εκτίμησις) Νόμου.".
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 19,85
189 του 1986
12 του 1987
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74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(1) του 1992
6(1) του 1993
58(1) του 1994
40(1) του 1996.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.
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