
PAMPUBLIKONG PAGDINIG SA AGOSTO 27, 2020, 7:00PM 

Ang Pampublikong Pagdinig ay isasahimpapawid sa pamamagitan ng 

teleconference sa https://global.gotomeeting.com/join/999000965 

o sa pagtawag sa +1 (571) 317-3122; Access Code: 999-000-965 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Alinsunod sa batas ng Estado, ang Long Beach Water Department ay magkakaroon ng pampublikong pagdinig sa Agosto 27, 2020 upang isaalang-alang ang 

pampublikong protesta ng mga iminungkahing pagtaas sa mga bayarin sa tubig ng Lungsod umpisa Oktubre 1, 2020. Ang may-ari ng account ng tubig sa Lungsod ng 

Long Beach ay maaaring magprotesta sa iminungkahing mga pagbabago sa mga bayarin sa tubig ng Lungsod sa pamamagitan ng nakasulat o berbal na protesta na 

dapat matanggap sa pamamagitan ng pagtatapos ng pampublikong pagdinig. 

                                                                                                                                     
 
 

  
 
 

Bakit ko natatanggap ang Paunawang ito? 

Ang batas ng Estado (Panukala 218) ay nagtatatag ng isang proseso upang maipataw o madagdagan ang ilang mga uri ng mga bayad/singil sa Lungsod. Sa partikular, 

ang ilang mga "mga kaugnay na bayad sa ari-arian" (kabilang ang mga singil sa tubig at alkantarilya (sewer) ay napapailalim sa proseso ng nakaabisong pampublikong 

pagdinig/malaking protesta. Ang paunawang ito ay isang bahagi ng proseso na iyon. Natanggap mo ang paunawang ito 45 araw bago ang Agosto 27, 2020 na 

pampublikong pagdinig bilang kilalang may-ari ng account na sumasailalim sa iminungkahing mga singil sa tubig. Bilang may-ari ng account, mayroon kang karapatang 

magprotesta sa iminungkahing pagtaas ng bayad. Bilang pagkilala sa katotohanan na ang kasalukuyang direktiba sa kalusugan ng publiko ay hindi naghihikayat at/o 

nagbabawal ng mga malalaking pagpupulong sa publiko, ang pagdinig ay gaganapin sa pamamagitan ng internet at sa telepono, at bilang isang resulta, tatanggapin 

ang mga berbal na protesta sa panahon ng pagdinig. 

 
Lahat ng mga may-ari na nasa talaan at mga miyembro ng publiko ay inanyayahan na virtual na dumalo sa pampublikong pagdinig. Pakikinggan at isasaalang-alang ng 

Board of Water Commissioners (Lupon ng mga Komisyonado sa Tubig) ang lahat ng testimonya pati na rin ang lahat ng mga protesta laban sa mga iminungkahing 

pagtaas ng bayad. Sa pagtatapos ng pampublikong pagdinig, maaaring tanggapin ng Board ang mga bagong singil kung ang mga protesta laban sa mga iminungkahing 

pagtaas ay hindi nagpapakita ng karamihan ng mga kinikilalang account na kung saan ang mga singil ay manggagaling (isang "protesta ng karamihan"). 

 

Iminungkahing Buwanang Singil sa Tubig at Alkantarilya (Sewer): 

 
Kung maaprubahan, ang lahat ng mga singil sa tubig ay tataas ng 6 na porsyento, simula Oktubre 1, 2020. Walang iminungkahing pagtaas sa mga 
singil ng alkantarilya (sewer). 

 
Inaprubahan ng Long Beach Board of Water Commissioners ang pagtaas ng lahat ng mga singil sa tubig na babayaran ng lahat ng mga customer ng tubig ng Long Beach 

Water Department (LBWD), na alinsunod sa pampublikong pagdinig sa itaas at pag-apruba ng City Council. Ang isang detalyadong talahanayan ng mga iminungkahing mga 

singil para sa lahat ng mga klase ng customer ay ibinigay sa katapusan ng paunawang ito. 

 
Bilang halimbawa, ang pagtaas ng mga singil ay tataas ang average na buwanang pinagsamang bayarin sa tubig at sewer para sa isang solong pamilya ng 

sambahayan ng $3.06 (sa pagpapalagay ng isang pagkalkula ng 10 units ng bayarin sa pagsingil sa parehong tubig at sewer). 

 
 

 

 

 

Paano kinakalkula ang aking singil sa Tubig at Sewer? 

 

Ang bawat singil sa tubig sa bawat customer ay binubuo ng dalawang magkahiwalay na mga bahagi ng singil: (i) isang pang-araw-araw na singil ng serbisyo batay sa laki 
ng metro ng customer at bilang ng mga araw sa panahon ng pagsingil (billing period), at (ii) isang volumetric na singil batay sa dami ng tubig na aktwal na nakunsumo ng 
customer. 

 

Ang singil sa sewer ay binubuo rin ng (i) isang pang-araw-araw na singil sa serbisyo batay sa laki ng metro ng customer at bilang ng mga araw sa panahon ng pagsingil 

 Kasalukuyan Increase Panukala 

Tubig $51.09 $3.06 $54.15 

Sewer $10.32 $0.00 $10.32 

Buwanang 
Kabuuan 

$61.41 $3.06 $64.47 

 

 

LUNGSOD NG LONG BEACH 

PAUNAWA NG PAMPUBLIKONG PANDINIG 

PANUKALANG PAGTAAS NG SINGIL SA TUBIG 

Epekto ng Buwanang Bayarin sa Karaniwang Solong Pamilyang Sambahayan 

PAUNAWA NG PAMPUBLIKONG PAGDINIG 

ANG NAKASULAT NA PROTESTA AY DAPAT MATANGGAP 
SA PETSA NG PAMPUBLIKONG PAGDINIG 
Long Beach Board of Water Commissioners 
Attn: Executive Assistant to the Board 
1800 East Wardlow Road, Long Beach, CA 90807 
E-mail address: WaterCommission@lbcwater.org 



(billing period), at (ii) isang volumetric na singil batay sa dami ng tubig na aktwal na natupok ng customer, na hanggang sa average na paggamit ng tubig ng customer sa 
panahon ng taglamig (winter). 

 

Ang buong talahanayan ng mga singil sa tubig at sewer ay maaaring matingnan sa paunawang ito sa ibaba. Higit pang impormasyon sa pagkalkula ng iyong bayarin at ang 

ipinanukalang mga singil rate para sa mga bahaging ito ay matatagpuan sa lbwater.org/billing-rates. 

 

Bakit tumataas ang mga singil sa tubig? 

Ang mga kita na nakuha mula sa mga singil sa tubig at sewer sa mga customer ay ginagamit sa pagbabayad sa patuloy na operasyon, pagpapanatili, pag-aayos at 
pagpapalit ng kasalukuyang sistema ng tubig at sewer. Kinilala ng mga pampublikong Budget at Rates na mga workshop ng LBWD noong Mayo at Hunyo, 2020 na 
unahin ang mga pamumuhunan sa mga mapagkukunan ng tubig sa lupa na may bago at maayos na mga balon at pagpapalit ng mga lumang imprastraktura na 
kinabibilangan ng higit sa 1,800 milya ng mga pipeline at imbakan na tangke, upang mabawasan ang ating pagdepende sa mas mahal, imported na mapagkukunan ng 
tubig. Ang mga pamumuhunan ngayon sa ating sistema ng tubig ay nagdaragdag ng pangmatagalang pag-access sa ating pinakaabot-kayang mapagkukunan ng tubig. 

 
Naiintindihan ng Long Beach Water Department na malaki ang epekto ng COVID-19 sa mga miyembro ng ating komunidad sa maraming paraan, at nagsagawa ito 
ng malaking hakbang upang mabawasan ang mga gastos ng higit sa $9.6 milyon upang mabawasan ang pagtaas ng mga singil sa tubig. Ang ilan sa mga 
pagbabawas na iyon ay kinabibilangan ng: mga deferrals sa Capital Improvement Program ($5.3 milyon) at kapalit na sasakyan ($1.5 milyon); ang pagpapasya sa 
pagbabawas sa iba't ibang mga gastos sa kontratista, sa mga gastos sa paglalakbay ng mga kawani at Board, pagiging kasapi sa mga organisasyong pangkalakal, 
sponsorship ng komunidad at advertising, nagkakahigit sa $827,000 sa kabuuan bawas na gastos; at pagbawas sa pangkalahatang pagbabayad sa Lungsod. 

 
Sa isang average na singil sa tubig na $54 bawat buwan, nananatiling mas mababa ang singil sa tubig sa Long Beach kaysa sa karamihan ng iba pang malalaking 
lungsod ng California, kabilang ang Los Angeles, San Diego, San Francisco, San Jose, at Oakland. 

 
Ang Board ay nagsagawa ng kabuuang tatlong mga pampublikong workshop (Mayo 21, Mayo 28 at Hunyo 18) upang talakayin ang pagtatakda ng badyet at mga singil 
para sa Fiscal Year 21. Ang mga pagtatanghal at audio file mula sa mga workshop ay matatagpuan sa lbwater.org/budget-documents 

 

Ang Proseso ng “Protesta ng Karamihan o Majority Protest”: 

Ang lahat ng mga protesta ay dapat na isulat o berbal na gawin sa pagdinig upang mabilang sa isang protesta ng karamihan. Maaari kang magsumite ng isang 
nakasulat na protesta sa pamamagitan ng karaniwang koreo, e-mail, o berbal sa pamamagitan ng teleconference sa pagdinig (tingnan sa itaas ang mga tagubilin sa 
teleconference). Ang mga protesta na pinadala sa koreo o e-mail ay dapat aktwal na matanggap ng Executive Assistant sa Long Beach Board of Water 
Commissioners (hindi naka-postmark) sa pagtatapos ng pampublikong pagdinig sa Agosto 27, 2020. Kung hindi ka naghanda ng isang nakasulat na protesta ngunit 
nais na magsumite ng isa oras ng pampublikong pagdinig, ang mga protesta ay maaaring gawin nang berbal sa pamamagitan ng numero ng teleconference. Dapat 
mong lagdaan ang nakasulat na protesta o berbal na sabihin sa teleconference at isama ang iyong pangalan at address ng kalye. Kung ang sinumang may-ari ng isang 
nakilalang account ay nagprotesta, ang account na iyon ay maituturing na pagtutol sa panukalang pagtaas ng singil. Isang protesta lamang ang mabibilang sa bawat 
nakilalang account patungo sa isang protesta ng karamihan o mayorya. 

 
Ilalagay kaagad ng Executive Assistant sa talahanayan ang mga protesta pagkatapos ng Pampublikong Pagdinig at iuulat ang mga resulta nang direkta sa Long Beach 
Board of Water Commissioners. Maaaring tanggapin ng Board ang mga bagong singil kung ang mga protesta laban sa mga iminungkahing pagtaas ay hindi nagpakita 
ng isang mayorya ng mga kinikilalang account kung saan sisingilin ang mga ipinanukalang singil. 

 
Kung hindi mo nais na magprotesta sa mga iminungkahing singil, hindi mo kailangang gumawa ng anumang aksyon. 

 
Kung nais mong iprotesta ang mga ipinanukalang singil, dapat kang magbigay ng isang protesta tulad ng nailahad sa itaas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANUKALANG 218 LEGAL NA PAUNAWA 
Tungkol sa Panukalang Mga Pagbabago sa Singil sa Tubig 
at Pampublikong Pagdinig 
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Laki ng Serbisyo Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 

5/8 o 3/4 pulgada 0.657 0.696 

1 pulgada 0.974 1.032 

1-1/2 pulgada 1.767 1.873 

2 pulgada 2.719 2.882 

3 pulgada 5.731 6.075 

4 pulgada 9.691 10.272 

6 pulgada 21.579 22.874 

8 pulgada 44.560 47.234 

10 pulgada 66.750 70.755 

12 pulgada 84.183 89.234 

16 pulgada 123.805 131.233 

Tier Billing Units Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 

IA Unang 6 0.000 0.000 

II Sunod na 7 4.399 4.663 

III Lampas ng 13 6.420 6.805 

Tier Billing Units Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 

IA Unang 6 2.298 2.436 

II Sunod na 7 4.399 4.663 

III Lampas ng 13 6.420 6.805 

Laki Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 

5/8 o 3/4 pulgada 2.854 3.025 

1 pulgada 4.828 5.118 

1-1/2 pulgada 11.893 12.607 
2 pulgada 18.710 19.833 

Laki Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 

2 pulgada 0.389 0.412 

3 pulgada 0.782 0.829 

4 pulgada 1.462 1.550 

6 pulgada 3.895 4.129 

8 pulgada 8.094 8.580 

10 pulgada 14.411 15.276 
12 pulgada 23.165 24.555 

16 pulgada 49.159 52.109 

 Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 
Peaking 2.223 2.356 

Non-peaking 1.887 2.000 
Interruptible 1.887 2.000 

FY 21 NA MGA SINGIL SA TUBIG AT SEWER 
Simula Oct 1, 2020 

Maiinom 
VOLUMETRIC: 

 Volumetric na Singil batay sa Uri ng Customer: 
Para sa solong pamilya, multi family, at duplex na 
mga customer na binigyan ng eksemsyon ng 
Utility User Tax ng Lungsod 

Maiinom 
SINGIL SA SERBISYO: 

 

Para sa solong pamilya, multi family, at duplex na 
mga customer na hindi binigyan ng eksemsyon ng 
Utility User Tax ng Lungsod 

Para sa Komersyal, Pang-industriya, Irigasyon at ng 
Lungsod 

Oct 1, 2019 
3.418 

Oct 1, 2020 
3.623 

Walangmetro na Tubig: 

Fireline na mga Singil 

Reclaimed 
VOLUMETRIC: 

Reclaimed 
SINGIL SA SERBISYO: 
Katulad sa Naiinom na Tubig 
Bawat Araw na Singil sa 
Serbisyo 



 

 Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 
Bawat 100 Cu. Ft. 0.357 0.357 

Laki ng Serbisyo Oct 1, 2019 Oct 1, 2020 

5/8 o 3/4 pulgada 0.225 0.225 

1 pulgada 0.333 0.333 

1-1/2 pulgada 0.874 0.874 

2 pulgada 1.507 1.507 

3 pulgada 3.511 3.511 

4 pulgada 5.079 5.079 

6 pulgada 14.150 14.150 

8 pulgada 14.999 14.999 

10 pulgada 23.218 23.218 

12 pulgada 29.284 29.284 

16 pulgada 43.069 43.069 

Sewer 
VOLUMETRIC: 

Sewer 
SINGIL SA SERBISYO: 

PANUKALANG 218 LEGAL NA PAUNAWA 
Tungkol sa Panukalang Mga Pagbabago sa Singil sa Tubig 
at Pampublikong Pagdinig 


