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3050.10

PALAKAD PUBLICATION - patakarang ito , kasama ang mga tanging purok palakad sa
discontinuation ng pantahanan paglilingkod sa nonpayment ay naglalaman ng loob , ay magiging
makukuha sa ingles , ang wika nakalistang sa panig 1632 ng pangmamamayang code , at ang alin
mang ibang wika ang sinalita sa pamamagitan ng hindi bababa sa loob ng 10 porsyento ng bayan
tira ang district s paglilingkod lugar sa district s website : arrowbearwater . org o sa sulat kung
hiniling.

3050.20

TUBIG SA PUROK PAGLILINGKOD - ang nakatala sa katungkulan sa collected sa purok tubig
sa paglilingkod sa mga bansa sa purok dito ay matatag na follows:
URI NG PAGLILINGKOD

PAGLILINGKOD KATUNGKULAN SA ISANG BUWAN

pantahanan:
tubig ang mga pinakamababang halaga

$ 30.50

buwanang panggastos lakip sa pinakamababang halaga ng tubig 600 cu. ft.
halaga per cu . ft . sa sustento

$ .070

pangalakal , industrial , paaralan at kampamento: tuos sa pamamagitan ng bilang ng
'equivalent units' ayon sa ipinasiya ng patnugot ng pangkalahatang paksa sa pagpapatibay ng lupon
ng mga direktor.

3050.30

mga pinakamababang halaga ng tubig sa isang pangkat

$ 30.50

at isang cu ft

$ .070

NG TUBIG NA PAGLILINGKOD SA LABAS NG DISTRITO - naitakda na ng katungkulan sa
collected sa purok sa paglilingkod sa tubig users labas ng mga bansa sa purok dito ay matatag na
follows:

3050.20.1

users sa loob ng isang nangyayari doon purok o pampublikong entity ay magiging
ayon sa ibinilin sa mga saligang pakikipagkasundo sa pagitan ng distrito at ang
entity.

3050.20.2

sa mga iba ay magiging ayon sa mga termino ng katungkulan sa bawat indibidwal
agreement user.

3050.40

MAY ARI GARANTISAHAN - diligin mo ang mga klase ay nagsisimula sa paglilingkod sa
bahay ng tubig na plumbing sistema ay naging kaugnay ng distrito ng tubig na sistema, ito ang
paglilingkod ng tubig na ito; kung, ang mga tubig ay hindi ang paglilingkod na mo ang tubig mula
sa paglilingkod na ito ay. signing may ari ng ari arian ng aplikasyon anyo ng tubig sa paglilingkod
ay gaganapin mananagot sa tubig na hanggang sa paglilingkod na mga katungkulan ng distrito
notified ay lumipat sa pagsulat ng mga may ari ng ari arian.

3050.50

BILLS LABAN SA ARI - at ang lahat ng mga bill naibigay sa paggamit ng tubig na paglilingkod
ay magiging laban sa pagkakautang ng kalupaan at , sa mga pagpipilian ng distrito , y kumuha ng
legal na pagkilos , na ang tubig ng panukalang batas unpaid lien sa kalupaan.

3050.60

OWNER TENANT KONSIYERTO - saan ang may ari ng kanilang rents sa loob ng isang
nangungupahan , ang mga kasulatan dahil sa mga paglilingkod ay patuloy na ipadadala nang koreo
ang may ari . ang nangungupahan at ang may ari ay gagawa ng isang trato isinasapanganib ang
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bayad ng mga katungkulan at ang purok ay makipag usap sa nangungupahan agos ng kaukulang
halaga at magsisigalang pambayad ng ari arian mula sa nangungupahan . sinabi owner tenant trato
na hindi maibsan ang may ari ng pananagutan ng unpaid bills sa ibabaw ng ari arian.
sa loob ng isang pagdiriwang na kung saan ay nangungupahan scheduled for discontinuation
residensyal na serbisyong ( shutoff ) at ang nangungupahan na puwedeng magbigay ng katibayan
ng ari ay responsable para sa kapakanan ng tubig na kilala dahil sa loob o hindi sila nangahiya
occupants ng mga lugar sa panahon ng mga kaso past due incurred ang at may isang indibidwal
tenant s metro sa loob , at ang kanilang mga shutoff ay hindi magiging responsable para sa kanya
kung past due , sa loob ng sampung ( 10 ) sa panahon ng resibo ng isang puna ng imminent
discontinuation sa paglilingkod sa nonpayment pantahanan ( shutoff ) , ang nangungupahan : ( 1 )
pays ng agos ng kaukulang halaga sa mga katungkulan ng nangungupahan incurred paglilingkod ,
( 2 ) completes ang aplikasyon para sa paglilingkod ( na may kasamang isang trato upang maging
legally responsable para sa paglilingkod sa mga katungkulan ng loob mula sa petsa ng aplikasyon
pasulong ) , ( 3 ) isang one time pays , non refundable , bayad ng aplikasyon processing $ 10 .
singko , at ( 4 ) pays ang paglalagak ng $ 150 . singko na inilagak ay maging sa kanino mang
nangungupahan incurred.
sa tinapos na trato nangungupahan paglilingkod , pananagutan legal katungkulan sa paglilingkod
kaagad at bumalik automatically reverts ang may ari ari arian.
3050.70

PINAKAMABABANG BUWANANG SINGIL - ang pinakakamababang buwanang singil ay
makakatanggap ng bayad sa bawat buwan ang property na may istruktural pagbuti niyaon at ang
kaugnayan sa district s systema ng tubig . ito ang magiging katungkulan ng anuman ang dami ng
ng tubig , anuman ang occupancy ng gusali , at turned on ng anuman / turned off katayuan .
patakarang ito na sumasalamin sa mga pangangailangan ng mga upang palaganapin ang halaga ng
pinapanatili ang district s ng tubig at imprastraktura sa lahat ng dinadaanan ng mga katangian nito.

3050.80

NG PAGKAKAUTANG - tubig para sa buong paglilingkod gugol users ay mamamahala at
mababayaran sa isang 12 buwan dolyar kada taon na batayan kung totoo o hindi nagagamit ng mga
gamit ay . ang panahon ng pagkakautang ay malalagay sa option ng purok . bukod na bills ay
babayaran sa bawat paglilingkod pasinaya.

3050.90

BAYAD NG PANUKALANG BATAS - dahil sa tubig bills paglilingkod ay babayaran sa hulihan
ng bawat punto ng pagkakautang . bills ay magiging mababayaran sa pagpapakilala . opisina oras
ay magiging maintained para sa mga ginhawa ng customers at sa madla . opisina oras ay magiging
conspicuously displayed sa labas ng distrito opisina.

3050.100

NAPASAMA KUWENTA MAHULI KATUNGKULAN - bangko hindi nagbayad sa o sa araw na
sila magiging napasama , ang 23rd sa bawat buwan ( at ang gawain sa mga sumunod na araw 23rd
) , ay may isang matagal ng katungkulan $ 1 . 50 sa isang buwan.

3050.110

NAPASAMA INTERES NG BILIN - indi sa bangko nabayad sa o bago dumating ang petsa ng
may naging napasama sa na sila , ang 23rd ng bawat buwan ( o ang susunod na makalawa ang 23rd
negosyo ) , ay magiging isang kawalang interes katungkulan ng isa at one half ( 1 ) porsyento kada
buwan sa unpaid timbangan . dahil sa isang tahanang parokya na demonstrates sa purok
sambahayan kinita sa ilalim ng karukhaan 200 porsyento ng federal pising panukat , sa hiling sa
pamamagitan ng parokya , ang purok ay pabayaan interes sa mga katungkulan napasama bills
minsan sa labingdalawa ( 12 ) buwan. ang purok deem ay may kahalagahang parokya ng
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pamamahay kita 200 porsyento ilalim ng karukhaan ng panukat kung ang isang miyembro ng
sangbahayan ay kasalukuyang recipient ng calworks , calfresh , pangkalahatang pagtulong , medi
cal , supplemental security kinita / kalagayan supplementary ng kabayaran , o espesyal california
supplemental pangkalusugan at mga programa , sanggol , at mga bata , at ang parokya declares ang
taunang household s kita ay mas mababa sa 200 porsyento ang antas ng kahirapan.
3050.120

BILL CONTESTING AT SAMO - kung ang parokya feels ay may isang kamalian na ang
kasulatan ay kanilang ibinigay ang mga katungkulan sa purok ( 909 ) o ng isang email na
apcwdmail @ gmail . o com magpapadala ng sulat sa apcwd po 4045 sisidlan , arrowbear
dagatdagatan , maaaring 92382 . kawani sa purok gagawin ng kapasyahan , batay sa kasalukuyang
purok patakaran , at ang parokya magbigay alam sa mga sulat na ang pasiya padalahang tirahan sa
limang sa file ( 5 ) gawain araw sa paningilan ng customer s kahilingan sa kasulatan ng repaso .
kung ang parokya. mga pangkalahatang patnugot ay gumawa ng pasiya ng mga samo sa loob ng
limang( 5) at ang gawain ng araw ay magbigay alam sa parokya sa pagsulat ang pasiya ng
customer s padalahang tirahan sa hanay. mga pangkalahatang manager s pasiya ay ultimo.
customers ay samo contested ng tubig sa ibang pampamahalaan ang bangkay o pangbatasang na
may mga samo ay lawfully ukupado.
walang discontinuation ng pantahanan paglilingkod ( shutoff ) ay nangyari ang mga kasulatan
kung contesting o samo ay sa proseso . ito ang customer s obligasyon makapagbigay ng katibayan
ng isang samo ng tubig bill sa anumang pampamahalaan o pangbatasang katawan upang na
ganoong diskarte maaaring lawfully napili , sa paningilan ng isang puna ng imminent
discontinuation sa paglilingkod sa nonpayment pantahanan.

3050.130

TULO TAWAD - kung sakali na isang butas sa o may bali pipa customer s ari arian sanhi ng
pagkakautang overage gugol sa isang siklo , ang purok kalooban , sa hiling sa pamamagitan ng
parokya , bawasan ang overage mga katungkulan ayon sa 15 % , inagap ang parokya certifies na
ang tulo ay hinusay . ang purok namang , kung hiniling sa pamamagitan ng parokya , areglo para
sa kabayaran ng natitirang mga overage gugol sa isang tuldok ni hindi higit kay sa anim na buwan .
parokya ang tanda ng isang hulog trato at ang nakabitin purok ay napabayaan

3050.140

AY NARARAPAT , DELINQUENCIES , DISCONTINUATION NG SERBISYO ( SHUTOFF ) ,
AT PAGKARAAN NG ORAS / KANYA LINGGO - tubig ang paglilingkod sa mga katungkulan
ay mababayaran at sa mga tanggapan ng distrito sa petsa ng padalahan ng sulat sa mga kasulatan
ang may ari ng kanilang ari o ahente, designated gaya ng aplikasyon, at ay napabayaan ang 23rd sa
susunod na buwan na malapit sa siklo ng pagkakautang.
napasama sa bangko ( yaong lahat na bayad ay hindi ginawa sa pamamagitan ng kaukulang petsa )
ay magkaroon ng isang past due puna sa susunod na month s kasulatan at isang puna na kung ang
past due timbangan ay hindi nagbayad na pagkaraan ng anim na pu ( 60 ) ang araw ay magiging
kawalang shutoff kuwenta.
at kung ang isang karaniwang napabayaan sa mga labi ng pagkakautang sa isang siklo ayon sa
nasusulat una ay may isang pahayag ukol sa mga kasulatan, purok ang gagawin ng mabuti sa
pananampalataya ang pagsisikap dalawin ang tirahan at ang pahayag ng imminent discontinuation
sa paglilingkod sa nonpayment( shutoff) ay inilagay sa isang lugar conspicuous sa mga ari arian(
kadalasan o malapit sa harap ng pintuan) kahit na( 7) gawain ng mga araw ng una ang pagiging
kahit animnapu( animnapu) napasama araw. ito ang mga pahayag ay payuhan parokya/ occupant.
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isali mo ang mga bala, subalit ito ay hindi na takda, sa lahat ng sumusunod sa isang malinaw na
impormasyon at legible format: customer s ang pangalan at address, sa dami ng mga delinquency,
sa mga araw na kabayaran o kaayusan ang bayad ang kinakailangan upang maiwasan ang
discontinuation ng mga paglilingkod, sa paraan ng paglalarawan sa patungan para sa isang lugit
magbayad ng napabayaan mga katungkulan sa pamamagitan ng isang ipinagpaliban, amortized,
naitakda o iba pang mapagpipiliang bayad( ng kanilang makilala ang tatlong( 3) pinakamababang
mga pangangailangan na binabanggit. kabayaran o kung arrangements kabayaran ng kaukulang
halaga ng una ay hindi ginawa sa loob ng pitong( 7) sa mga araw na gawain ng pansin ang
tumutulong sa paglalagay sa trabaho, customer s ang tubig ay shut off, nakakandaduhan ang metro,
at may tatlong pung( $ tatlumpu. 00) tatagain ng dolyar shut off ang bayad sa mga kuwenta. dahil
ang tirahan parokya na demonstrates ng distrito mga kinita 200 porsyento sa ilalim ng karukhaan
ang linya, ng distrito ay titiyakin na ang mga sumusunod: ( 1) tatagain shut off ng mga multa o
reconnection ng ser.
shutoff bangko ( o dahil sa parokya o nonpayment kahilingan ) ay may metro locked .
tampering distrito ng ari arian ay addressed sa panig 1010 . 80.
mga parokyano na humihiling ng tubig na magiging sa nararapat gawin para sa panahon ng mga
oras ng mga regular na negosyo at magbigay ng kaukulang halaga na dagdag na bayad tatagain
shut off order . mga parokyano na humihiling ng tubig na magiging sa karaniwang sa oras ng
negosyo o sa katapusan ng linggo , mga parokyano property na may butas nakikita mata at marapat
shut off pagkatapos ng ilang mga oras o sa katapusan ng linggo , at mga parokyano shut off o turn
on humihiling ng tubig , y naman ay kinakailangang magbayad call out ang karagdagang
kabayaran ng lilimangpuin ( $ 50 . 00 ) tinakpan ako ng dolyar.
kung ang isang shut off kuwenta labi napasama sa siyam na pu ( 90 ) araw , isang puna ng hangad
upang lien ng ari arian ipadadala nang koreo sa tirahan ng padalahan ng sulat ng tubig sa
paglilingkod aplikasyon . kung ang lahat ng nakaraang kabayaran ng maraming karampatan ay
hindi ginawa sa loob ng pitong ( 7 ) araw , isang lien ay magsisitahang sa ari ng isang daan at
dalawang pung tatlo ( $ 123 . singko ) dolyar lien bayad ay pawang idaragdag sa kuwenta . dapat
liens mangabubusog sa harap ng legal pagsasalin ng ari arian ay maaaring mangyari .
pinakamababang gugol , na mga kabayaran , at interes ay patuloy na.
3050.150

LUGIT MAGBAYAD NG NAPABAYAAN MGA KATUNGKULAN SA IPINAGPALIBAN,
AMORTIZED, NAITAKDA O IBA PANG MAPAGPIPILIANG BAYAD - at tiyak na sa takda
ang mga kalagayan ng distrito ng isang lugit magbayad ng napabayaan timbangan sa alternatibong
bayad options upang maiwasan ang discontinuation sa paglilingkod sa nonpayment pantahanan
(shutoff).
ang purok ay hindi discontinue pantahanan paglilingkod sa nonpayment 3 kung ang lahat ng
kondisyones ay nasalubong ang sumusuno:
1. ang parokya , nangungupahan o sa parokya , submits sa purok ang certification ng pangunahing
nagkakaloob pangangalaga , na ang termino ay tinutukoy sa subparagraph ( ang ) sa parapo ( 1 ) sa
subdivision ( b ) sa panig 14088 sa kalagayan at mga institusyon code na kasamang ; ang primary
provider ay maging sa mga sumusunod : ang internist , pangkalahatang practitioner , obstetrician
gynecologist , pediatrician , manggagamot at pamilya , nonphysician practitioner paggagamutan ,
ng pangunahing o klinika pangangalaga , cli sa lalawigan.
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2. na nagpapakita ng parokya siya at baka siya ay hindi pinansyal residensyal na pambayad sa
serbisyo sa loob ng district s normal ikot ng pagkakautang . ang parokya ay hindi na pinansyal na
pambayad sa serbisyo residensyal sa district s normal ikot ng pagkakautang kung ang isang
miyembro ng kasalukuyang customer s sangbahayan ay tatanggap ng calworks , calfresh , general
pagtulong , medi cal , supplemental security kita / state supplementary ng kabayaran , o mga
programa tungkol sa pangkalusugan supplemental california.
3. ang parokya ay handang upang magsipasok sa isang hulog konsiyerto , sangayon sa mga
patakaran district s nakasulat . ang purok aayusin para sa kabayaran ng napasama gugol sa isang
tuldok ni hindi higit kay sa anim na buwan . parokya ang tanda ng isang hulog trato at ang purok
ay nakabitin napasama kuwenta mahuli at interes gugol , inagap ang parokya ay kumikita ng lahat
ay sumasang ayon sa bayad kaayusan at nanirahan buwanang mga katungkulan una sa napasama
petsa . nabigo sa pagtalima dili iba.
3050.160

HULOG TRATO DEFAULT - pagbagsak tuparin ang pagpapaliwanag ng pakikipagkasundo
hulog ang resulta sa discontinuation ng paglilingkod ( shutoff ).
y hindi residensyal na serbisyong inihinto sa lalong mas madaling panahon na ( 5 ) ilang araw
matapos ang mga distrito ng negosyo ng huling puna ng intensyon sa stock label serbisyo sa isang
prominenteng at lantad na lokasyon sa ilalim ng kalupaan ng alinman sa mga sumusunod na
pangyayari : ( 1 ) hindi napigilan ang customer tumupad ng kasunduan hulog , amortization
konsiyerto , isang alternatibong na iskedyul , o isang deferral o pagbabawas sa plano para sa kanya
na delinquent sa araw o higit kumulang 60 (2) samantalang undertaking isang hulog konsiyerto ,
amortization konsiyerto , isang alternatibong bayad naitakda , o isang deferral o pagbabawas sa
bayad balak para napasama gugol ng parokya ay hindi tumupad ng agos pantahanan paglilingkod
sa kanilang mga katungkulan 60 araw o higit pa.

iwinastong sa patakaran ng & seguridad sa pagtupad code kilos 11 / 21 / 2019.
pricing panig 3050 halaga ng agos ng tubig . 10 pinatunayan nina resolusyon walang . 12 18 / 18 / 2014.
shut off tatagain ng pagbabago sa pangalan , 3050 seksyon . 120 na galaw ng 10 / 20 / 2016

