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  قرار وزير احلكم احمللى املفوض
  م 2019) لسنة  57رقم (  

  يبشأن الئحة تنظيم مرفق املياه والصرف الصح
  وزير احلكم احمللي املفوض :

 بعد االطالع على :
 وتعدیالته .، م 3/8/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 .م  2015دیسمبر لسنة  17لیبي الموقع بتاریخ االتفاق السیاسي ال -
ـــة ، والئحـــة المیزانیـــة والحســـابات والمخـــازن  - قـــانون النظـــام المـــالي للدول

 وتعدیالتهما .
 .خطیط العمراني والئحته التنفیذیةبشأن الت، م 2001سنة  3القانون رقم  -
 ذیة .بشأن حمایة البیئة والئحته التنفی، م  2003لسنة  15القانون رقم  -
بإصــدار قــانون عالقــات العمــل والئحتــه ، م 2010لســنة  12القــانون رقــم  -

 التنفیذیة .
 بشأن النشاط التجاري .، م 2010لسنة  23رقم القانون  -
ـــم  - ـــانون رق ـــة والئحتـــه  ،م 2012لســـنة  59الق بشـــأن نظـــام اإلدارة المحلی

 التنفیذیة .
 .بشأن الحرس البلدي ،م 2016لسنة  1القانون رقم  -
بشـأن تحدیـد اختصاصـات وزارة ، م 2014لسنة  133قرار مجلس الوزراء  -

 الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري .
م ، 2016لســـنة  4قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم  -

 بشأن تشكیل الحكومة .
م 2018لسـنة  1661قرار المجلـس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم  -

 یف بمهام.بشأن تكل
م ، بشــأن تشــكیل لجنــة 2018لســنة  195قــرار وزیــر الحكــم المحلــى رقــم  -

 وتحدید مهامها .
م ، بشـأن اصـدار الهیكـل 2018لسـنة  212قرار وزیر الحكم المحلى رقـم  - 

 التنظیمي الموحد للبلدیات 
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لســنة  195مــا عرضــه الســید/ رئــیس اللجنــة المشــكلة بموجــب القــرار رقــم  -
 م .2018

  ـررـقــــ
  1مادة 

  .الصرف الصحي المرفقة بهذا القراریعمل بأحكام الئحة تنظیم مرفق المیاه و 
  2مادة 

وعلـى المعنیـین بـه تنفیـذه ، ویلغـى كـل ، یعمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره 
  حكامه ، وینشر في الجریدة الرسمیة .أحكم یخالف 

  
   أ.د . میالد عبدهللا الطاھر
   وزیر الحكم المحلي المفوض

  
  م2019/ 10/4صدر في طرابلس الموافق 
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  الئحة تنظيم مرفق املياه والصرف الصحي املرفقة 
  م 2019) لسنة   حلكم احمللي املفوض رقم (  بقرار وزير ا

  الئحة تنظيم مرفق املياه والصرف الصحي

   1مــــادة 
بــذلك داخــل حــدودها اإلداریــة إنشــاء وصــیانة لــه تتــولى البلدیــة أو مــن تعهــد 

  .دارة شبكات المیاه والصرف الصحي إ و 
  2مـــــادة 

شــبكات المنــافع العامــة شــبكة مــن نشــاء أیــة إال یجــوز ألي شــخص أو جهــة 
ـــادین ،  ـــاني الجدیـــدة او تقســـیمات أفـــي الطـــرق والشـــوارع والمی و توصـــیل المب

  األراضي بشبكات المیاه والصرف الصحي إال بموافقة البلدیة .
   3مـــادة 

واالنتفاع بالمنافع العامة الخاصة بالمیاه والصرف الصـحي  ال یجوز استغالل
و تــدیرها البلدیـة إال وفقــًا للشــروط واإلجـراءات المنصــوص علیهــا أالتـي تنشــئها 

  هذه الالئحة. ىف
   4مادة 

تقـدم طلبـات االنتفـاع لتوصـیل المیــاه بالشـبكة الرئیسـیة علـى النمـوذج المعــد 
المرافق المحلیة واألشغال العامـة بالبلدیـة  إدارة ىلذلك مستوفیًا الرسم المقرر إل
  مرفق بها المستندات الالزمة.

   5مادة 
یلتـزم مقـدم طلـب االنتفـاع بـربط المیـاه بـدفع رسـم ثابـت تحـدد قیمتـه الالئحـة 

كمـا یلتـزم بـدفع ثمـن العـداد  يالتي تصدر لهـذا الغـرض عـن وزیـر الحكـم المحلـ
  على عقد االنتفاع. والمواسیر والصمامات وملحقاتها قبل التوقیع

   6مادة 

یحـرر عقـد االنتفـاع بالمیـاه علـى النمــوذج المعـد لـذلك مسـتوفیًا رسـم الدمغــة 
المقــرر وذلــك بعــد ســداد الرســم وقیمــة التكــالیف وتنفیــذ اإلجــراءات المنصــوص 

  علیها في هذه الالئحة.
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  7مادة 
مــة بالشــبكة العا ال یجــوز ربــط أي منــزل أو شــقة أو ( غیرهــا مــن العقــارات )

للصرف الصحي إال من غرفة تفتیش ومنشـأ تجمیـع ، ویلتـزم طالـب ربـط العقـار 
بدفع رسم تابت یحدد بقرار الرسوم كما یلتزم بدفع تكـالیف اإلنشـاء التـي تقـدرها 

  إدارة المرافق المحلیة واألشغال العامة بالبلدیة وفقًا للمقایسة المعدة .
   8مادة 

قطــع الطــرق تحــدد وفقــًا لمقایســة ل یحــق للبلدیــة طلــب ضــمانات مالیــة مقابــ
الكشــف خــالف الرسـوم والتكــالیف المنصــوص علیهــا فــي أو  لیألغـراض التواصــ

    ة .ــــهذه الالئح
   9مادة 

أیــام جــاز للبلدیــة  ةإذا تــأخر المنتفــع عــن الســداد بعــد انــذاره خــالل مــدة عشــر 
لغــاء العقــد ، وســحب العــداد ، وال یجــوز للمنتفــ ع فــي قطــع المیــاه عــن العقــار وإ

هذه الحالة توصیل المیاه إال بإجراءات جدیدة ، وطبقـًا لمـا هـو منصـوص علیـه 
  في هذه الالئحة وبعد سداد ما علیه من رسوم .

   10مادة 
المنتفـــع مســـئول شخصـــیًا عـــن ســـالمة عـــداد المیـــاه وأختامـــه وال یجـــوز لـــه 

ن عـخـر كمـا ال یجـوز التنـازل للغیـر آتوصیل المیاه من محل انتفاعه إلي محل 
عقد االنتفـاع أو العـداد ، وللبلدیـة فـي حالـة المخالفـة قطـع المیـاه عـن المنتفـع 

لغاء العقد وسحب العداد .   وإ
   11مادة 

  تحدد رسوم خدمات تفریغ اآلبار السوداء بقرار عن المجلس البلدي .
   12مادة 

بــار الســوداء والمخلفــات الســائلة آلتحـدد البلدیــة أمــاكن خاصــة بتفریــغ میـاه ا
  غسیل وخدمات المركبات األلیة والنشاط الصناعي. لنشاط
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  13مادة 
بــــار الســــوداء وســــوائل ممارســــة نشــــاط غســــیل آلن تكــــون خزانــــات اأیجــــب 

المركبات والمصانع غیر المرتبطة بشبكة الصرف الصحي معزولة عـن محیطهـا 
  بما یمنع تسرب میاه الصرف الصحي للخارج.

   14مادة 
ثالثمائــة دینــار لكــل مــن یثبــت قیامــه بتفریــغ  )د.ل300 (یعاقــب بغرامــه قــدرها

  میاه األبار السوداء خارج األماكن التي تحددها البلدیة.
د.ل )خمســمائة دینــار كــل مــن یثبــت قیامــه  500كمـا یعاقــب بغرامــة قــدراها ( 

ـــات  ـــات الســـائلة لممارســـة نشـــاط غســـیل خـــدمات المركب ـــة بتفریـــغ المخلف اآللی
  لتي تحددها البلدیة .واألنشطة الصناعیة خارج األماكن ا

   15مادة 
خمســمائة دینــار كــل مــن یثبــت عــدم قیامــه  ) د.ل 500(یعاقـب بغرامــه قــدرها 

بعزل الخزانات الخاصة بنشاط غسیل المركبات والمصانع بما یكفـل عـدم تسـرب 
لتزامه بإزالـة أسـباب المخالفـة مـع سـحب التـرخیص امیاهها للبیئة المحیطة مع 

  في حالة تكرار المخالفة.
   16مادة 
  وتنشر في الجریدة الرسمیة .، یعمل بهذه الالئحة من تاریخ صدورها 


