
Bi-monthly Water Bill2 Mga Kasalukuyang Rate 7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027
Na-fix na Singil $34.10 $35.87 $38.21 $40.70 $43.35 $46.17

Volume na Singil $93.80 $100.38 $106.96 $113.96 $121.38 $129.36

Kapital na Singil $15.12 $15.96 $16.80 $17.64 $18.62 $19.60

Total $143.02 $152.21 $161.97 $172.30 $183.35 $195.13

Taunang Pagtaas   (%) - 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%

Bi-monthly Wastewater Bill 7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027 Taunang Pagtaas 
(%)

Isang Pamilya  $124.14  $128.44  $133.58  $138.93  $144.49  $150.27 3.9%

Maramihang Pamilya  $95.34   $97.96   $101.88  $105.96  $110.20   $114.61  3.8%

Mga Mobile Home Park  $78.28   $84.42   $91.05  $98.20 $105.91  $114.22  7.9%

Hindi-pambahay - -9.5% to 20.1% 4% to 4.1%

Mga Kasalukuyang 
Rate

Prop. 218 Abiso ng Pampublikong Pagdinig
MINUMUNGKAHING MGA PAGTATAAS NG RATE SA TUBIG, NA-RECYCLE NA TUBIG, AT MGA SINGIL SA SERBISYO NG WASTEWA-
TER  7 PM, MARTES, MARSO 21, 2023 | MILPITAS CITY HALL COUNCIL CHAMBERS, 455 E. CALAVERAS BLVD., MILPITAS, CA 95035 
-- BIRTUWAL NA GINAWANG AVAILABLE ANG PULONG -- TINGNAN SA LOOB PARA SA MGA DETALYE

Ang Lungsod ng Milpitas (Lungsod) ay nakapangako sa pagbibigay sa amimg mga customer nang may pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo ng utilidad 
ng tubig at wastewater sa mga makatwirang rate. Makakakita ka sa loob ng paliwanag ng mga rate at singil na minumungkahing sisimulan sa Hulyo 2023. Para 
malaman ang higit pa, mangyaring dumalo sa aming Water & Wastewater Rates Community Workshops na iho-host nang 6 PM sa Pebrero 9 at Pebrero 16 sa 
Milpitas Community Center Auditorium na matatagpuan sa 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035.

Minumungkahing mga Bi-Monthly na Singil sa Serbisyo nga Tubig, Na-recycle na Tubig, at Wastewater
Nagmumungkahi ang Lungsod na itaas ang mga rate para sa mga singil 
nito sa serbisyo ng tubig at wastewater batay sa pinakahuli nitong mga 
pag-aaral sa mga modelo ng rate at cost of service (COS) na isinagawa ng 
malayang kasangguni ng rate. Ang minumungkahing mga pagtatatas sa 
mga rate ay nakalista sa mga talaang nakalaman sa abisong ito. Tataas ang 
mga rate taun-taon sa limang-taong panahon. Mga singil para sa tipikal na 
isang pamilyang customer ng tubig at wastewater ay tataas nang humigit 
kumulang 6.4% at 4% ayon sa pagkakasunud-sunod sa Hulyo 1, 2023, hang-
gang at kabilang ang Hulyo 1, 2027. Tataas ang iyong rate batay sa mga par-
tikular na rate at singil kung saan ay lalapat sa iyo at kung gaanong karam-
ing tubig ang ginagamit mo. Ibinibigay ng abisong ito ang kailangan mong 
impormasyon para maunawaan mo ang minumungkahing mga itataaas ay 
maaaring makaapekto sa iyong bi-monthly na singil. Bilang halimbawa, ang 
tipikal na isang pamilyang customer na may 5/8" metro gamit ang 14 hcf 
(10,500 galon) ng tubig, ay maaaring umasa nang pagtaas ng $9.19 para sa 
tubig at $4.30 para sa wastewater pagkatapos umepekto ang parehong mi-
numungkahing taunang pagtaas.

Ipinapakita sa talaan sa ibaba ang mga epekto ng mga pagtaas ng rate na 
ginagamit sa bi-monthly na singil ng isang tipikal na pamilyang naninirahan 
sa limang taong panahon.

Masigasig na gumagawa ang Lungsod para makontrol ang mga gastos at pin-
panatiling maihahambing ang mga rate sa ibang ahensya ng tubig at waste-
water sa Hilagang California.

Ang mga pagtaas sa mga singil ng tubig at wastewater sa Lungsod ay kinakail-
angan para mabawi ang mga gastos sa pagbibigay ng maaasahang mga ser-
bisyo ng tubig at wastewater. Kasama sa mga Pangunahing Prayoridad ang:

• Matugunan ang kasalukuyan at pangmatagalang tinatayanng mga gastos 
sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa mga sistema ng tubig at wastewater.

• Pagpopondo sa kinakailangang kapital na pagpapaunlad ng impastraktu-
ra para kumpunihin at i-upgrade ang tumatandang mga sistema ng tubig 
at wastewater at tugunan ang mga kahinaan sa lindol at pagbabago ng 
klima.

• Pagpapanatili sa pagpapatakbo at katatagan hinggil sa pananalapi ng 
mga sistema ng tubig at wastewater.

• Pagtugon sa lalong dumadaming mahigpit na mga regulasyon hinggil sa 
kapaligiran ng tubig at wastewater.

• Patuloy na pagkolekta ng sapat na kita para magbayad sa Valley Water 
(VW) at San Francisco Public Utilities Commis- sion (SFPUC) para sa 
wholesale na mga pagbili ng tubig at Lungsod ng San Jose para sa waste-
water treatment. Ang mga pagsasaayos ng rate na nagreresulta sa tu-
maas na mga singil ng wholesae na tubig at mga gastos sa treatment ay 
karaniwang tumutukoy bilang mga pass-through na gastos.Mga Halimbawang Epekto sa mga Bi-Monthly na Singil1  

¹Ang mga customers na nasa Lungsod ay sinisingil nang bi-monthly para sa paggamit ng tubig at pagdidiskarga ng wastewater sa mga yunit na isang daang cubic feet: 1y unit (748 galon) 
²Nagpapalagay ng 5/8" laking metro at 14 hcf ng konsumo
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MAJOR CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS
PROJECT COST

WATER

Replacement or rehabilitation 
of water assets or facilities

$16.5 million

Detailed condition assessment 
of water system

$2.7 million

Pipeline replacement to im-
prove flow for fire suppression

$6.5 million

Citywide cross-connection 
survey

$750 thousand

WASTEWATER

The City's share of capital costs to 
the Regional Wastewater Facility

$30.1 million

Pipeline replacement to improve 
flow for fire suppression

$26.1 million

Replacement or rehabilitation of 
wastewater assets or facilities

$6.4 million

Detailed sewer pipe condition 
assessment

$2.1 millionNagpapatakbo at nagpapanatili ang Public Works Department ng 
mangilan-ngilang pasilidad ng tubig at wastewater, kabilang ang:

Tubig
• 5 Imbakan ng tubig
• 4 na Pump Station
• 17 Pressure Regulating Valve
• 206 Milya ng Pipeline ng Tubig
• 49 Isolation Valve
• Higit sa 16,700 Koneksyon ng Serbisyo ng Tubig
• 3 Emergency Interties
• Naghahatid nang 11 milyong galon ng iniinom na 

tubig kada araw

Wastewater

• 2 Lift Station ng Imburnal
• Serbisyo sa 15,350 customer account
• 175 Milya ng Pipeline ng Imburnal
• 3,000 Manhole ng Imburnal
• Naghahatid ng karaniwang 6-7 milyong galon 

kada araw sa Regional Wastewater Facility 

Lugar ng Serbisyo ng Tubig ng Milpitas

Ang Lungsod ng Milpitas ay nagmamay-ari, nagpapatakbo at nagpap-
anatili ng ekstensibong network ng impastraktura ng tubig (sistema ng 
tubig). Binubuo ang sistema ng tubig ng 206 milya ng pipeline, apat na 
pumping station, limang imbakan ng tubig, at mga pressure valve kung 
saan ay nagkokongtrol ng pitong pressure zone. Ang aming malawak na 
sistema ay naghahatid nang humigit-kumulang 11 milyon galon ng tubig 
na iniinom kada araw sa higit 16,750 customer account. Ang dami ng 
mga uri ng customer na pinagsisilbihan ay ipinapakita sa talaan sa ibaba.

Background ng Tubig at Wastewater

Uri ng Customer Pinagsisilbihang mga 
Customer

Isang pamilyang naninirahan 12.450

Maramihang pamilyang naninirahan* 11.800

Mobile home* 521

Kumersyall/Industriyal/Institusyonal 950

Patubig/Na-recycle na Tubig/Sunog 1.400

Binibili ng Lungsod ang 100% ng iniinom na tubig nito sa San Francisco 
Public Utilities Commission (SFPUC) at Valley Wa- ter (VW). Ang tubig 
ng SFPUC ay hinahatid sa pamamagitan ng Hetch Het- chy Aqueduct 
kung saan ay nagmumula sa Sierra Nevada Mountain Range. Tini-treat 
ng VW ang tubig mula sa Sacramento-San Joaquin River Delta, sa pam-
amagitan ng mga proyetkto ng State Water and Federal San Felipe. Ang 
tubig na iniinom ng Lungsod ay pinagsamasama ng humigit-kumulang 
dalawang katlo mula sa SFPUC at ang natitirang isang-katlo mula sa VW. 
Ipinapakita ng mapa kung aling mga bahagi ng Lungod ang pinagsisilbi-
han ng SFPUC at VW ayon sa pagkakasunud-sunod.

Ang Lungsod ng Milpitas ay nagmamay-ari, nagpapatakbo at nagpap-
anatili ng ekstensibong network ng impastraktura ng sistema ng waste-
water (sistema ng tubig). Ang sistema ng imburnal ay binubuo ng 175 
milya ng pipeline at dalawang lift station ng imburnal, kung saan nagha-
hatid nang humigit-kumulang 6-7 milyong galon kada araw (MGD) sa 
San Jose/Santa Clara Re- gional Wastewater Facility (RWF), na pinapa-
takbo ng  Lungsod ng San Jose. Pinagsisilibihan ng sistema ng imburnal 
ang higit sa 15,350 customer account.

Tini-treat ng RWF ang wastewater kung saan alin man sa pagdidiskar-
ga sa San Francisco Bay o nire-recycle para sa mga layuning industriyal 
o patubig. Ang gastos sa mga customer para sa pagti-treat sa RWF ay 
pinagpapasyahan ng isang  master agreement sa pagitan ng Lungsod at 
RWF. Sinisingil ng Lungsod ng San Jose ang Lungsod ng Milpitas para sa 
gastos sa pagti-treat at saka bahagi ng capital cost ng RWF. Nakabatay 
ang gastos sa pagti-treat sa taunang dami ng wastewater na natang-
gap ng RWF habang ang mga capital cost ay binabatay sa kapasidad 
ng pati-treat ng pagmamay-ari ng Lungsod. May karapatan ang Lungsod 
na magdiskarga nang 14.25 milyong galon kada araw. Ito ay humigit-ku-
mulang 8.5 porsiento ng kabuuang kapasidad ng pagti-treat ng RWF ng 
167 milyong galon kada araw.

* Ang maramihang pamilya at mobile home na mga customer ay pinagsisilbihan nang humigit-kulunlang 1,950 na mga customer account
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Mga Proyekto ng Tubig Gastos

Pagpapalit o rehabilitasyon ng mga ari-arian 

ng tubig o mga pasilidad
$16.5 milyon

Detalyadong kundisyon ng pagtatasa ng 

sistema ng tubig
$2.7 milyon

Pagpapalit ng pipeline para mapabuti ang 

daloy para sa pagsugpo ng sunog
$6.5 milyon

Panglungsod na survey ng cross-connection $750 libo

Mga Proyekto ng Wastewater Gastos
Ang bahagi ng mga capital cost ng 

Lungsod sa RWF
 $30.1 milyon  

Pagpapalit ng pipeline at pagpapabuti ng 
mga pump station sa kritikal na pipeline 
na kumokonekta sa RWF

$26.1 milyon

Pagpapalit o rehabilitasyon ng mga 

pasilidad na pagmamay-ari ng Lungsod
$6.4 milyon

Detalyadong pagtatasa ng kundisyon ng 
pipeline $2.1 milyon

Pangunahing mga Nagpapatakbo ng mga Pagtataas sa 2023-2028

Noong Agosto 9, 2022, pinagtibay ng Milpitas City Council ang 
2022 Water Master Plan at 2022 Sewer Master Plan, kung saan 
ay kabilang ang mga rekumendasyon para sa mga proyekto ng 
CIP hanggang sa taong 2040. Prinayoridad ang mga proyekto ng 
CIP batay sa umiiral na mga kundisyon, renewal ng mga ari-ari-
an/ mga pag-aaral ng pagpapalit, at mga pagtatasa ng pangan-
ib/pagkamatatag. Inirerekumenda ang mataas na prayoridad 
ng mga pagpapabuti para sa pagkumpleto sa loob nang unang 
limang taon at katamtaman at mababang prayoridad ng mga 
pagpapabuti ay inirerekumenda para makumpleto bago sa 2040. 

Upang mapanatiling mababa hangga’t maaari ang mga pagtaas 
ng rate ng tubig at waterwaste, ang mga proyektong nakapro-
gramang magsisimula ang disenyo at konstruksyon sa 2023 ay 
inantala hanggang 2025. Ang mataas na prayoridad ng nakapro-
gramang mga proyekto ng CIP para sa susunod na limang taon 
(sa 2022 mga dolyar) ay ipinapakita sa talaan sa ibaba.

Tatlong pangunahing dahilan ang nagtulak sa desisyon para i-update ang mga rate ng tubig at wastewater ng Lungsod:

1. Tumataas ang mga gastos ng operation and maintenance (O&M) ng Lungsod sa bilis na mas higit sa kasalukuyang mga rate at singil na maaaring su-
portahan. Kabilang sa mga gastos na ito ang pagbili ng wholesale na na-treat na tubig sa VW at SFPUC at mga pagbabayad sa Regional Wastewater 
Facility para sa pagti-treat ng sewage.

2. Kinakailangan ang malaki-laking mga pamumuhunan sa kapital para kumpunihin at palitan ang mga ari-ariang tubig at imburnal ng Lungsod. Maka-
tutulong ang mga pamumuhunang ito sa Lungsod para mapanatili ang hindi natitigil na serbisyo sa lahat ng customer. Ang lahat ng ari-arian ay may 
hanggangang buhay at ang ilan sa ari-arian ng Lungsod ay umabot sa punto kung saan ang patuloy na paggamit ay bababa ang antas ng serbisyo na 
pinagsisikapang ibigay ng Lungsod, patataasin ang panganib ng mga pagtigil ng sistema at mga panganib ng kalidad ng tubig.

3. Ina-update ng Lungsod ang mga rate nito para ipakita ang kasalukuyang gastos sa serbisyo para sa bawat customer gaya ng kinakailangan ng Prop. 
218. Sa panahon ng bawat siklo ng rate, nirerepaso ng Lungosd ang paggamit nito at profile ng customer para kilalalnin kung paanong natatamo ang 
mga gastos at para ilaan ang mga gastos sa mga customer sa proporsyon sa benepisyo nilang natatanggap mula sa mga sistema ng unitlidad. Ang mga 
pagbabago sa gastos ng serbisyo ay nagresulta sa mga pagbabago sa istraktura ng rate. Ang ilang bahagi ng rate, tulad ng mga singil sa buwanang 
serbisyo para sa mas maliliit na metro, ay tumataas habang ang iba ay bumababa.

Ang minumungkahing mga pagtataas sa mga rate ng tubig at singil ay nasa halagang kinakailangan para mabawi ang itinatayang mga gastos, kabilang ang mga 
pagtaas ng gastos sa wholesale na tubig. Humigit-kumulang 72% ng kabuuang kita ng tubig ng Lungsod ay ibinabayad sa pagbili ng wholesale na tubig mula sa 
SFPUC at VW. Batay sa mga forecast na ibinibigay ng parehong mga wholesaler, tumataas ang taunang  gastos sa wholesale na tubig ay tinatayang magiging  7% 
hanggang 12% sa susunod na limang taon. Ang mga gastos na pass-through ng wholesale na tubig mula 2023 hanggang 2028 na account sa humigit-kumulang 
49% ng panlahatang minumungkahing mga pagtaas ng rate ng tubig.

Ang minumungkahing mga pagtataas sa mga rate at singil ng waterwaste sa halagang kinakailangan para mabawi ang itinatayang mga gastos, kabilang ang 
mga pagtaas ng gastos ng Lungsod ng San Jose sa RWF. Ang mga gastos ng Lungsod sa RWF para sa pagti-treat, O&M at capital improvement projects (CIP), 
ay humigit-kumulang 55% ng kabuuang kita ng wastewater ng Lungsod (humigit-kumulang $70 milyon mula 2023 hanggang 2028). Ang gastos na pass-through 
ng RWF mula 2023 hanggang 2028 para sa mga account ng sistema ng wastewater sa humigit-kumulang 16% ng panlahatang minumungkahing mga pagtaas 
ng rate ng wastewater.

Bakit Tumataas ang mga Rate ng Tubig at Wastewater?

Gibraltar Pump Station



MSeizter 
(Mga 

pulgada)

Mga 
Kasalukuyang 

Rate
7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027

5/8 $34.10 $35.87 $38.21 $40.70 $43.35 $46.17 
3/4 $51.14 $47.03 $50.09 $53.35 $56.82 $60.52 
1 $85.24 $69.34 $73.85 $78.66 $83.78 $89.23 
1-1/2 $170.48 $125.14 $133.28 $141.95 $151.18 $161.01 
2 $272.76 $192.10 $204.59 $217.89 $232.06 $247.15 
3 $511.43 $404.13 $430.40 $458.38 $488.18 $519.92 
4 $852.38 $716.60 $763.18 $812.79 $865.63 $921.90 
6 $1,704.76 $1,464.29 $1,559.47 $1,660.84 $1,768.80 $1,883.78 
8 $1,704.76 $3,138.22 $3,342.21 $3,559.46 $3,790.83 $4,037.24 
10 $1,704.76 $4,700.56 $5,006.10 $5,331.50 $5,678.05 $6,047.13 

MSeizter 
(Mga 

pulgada)

Mga 
Kasalukuyang 

Rate
7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027

5/8 $34.10 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
3/4 $51.14 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
1 $85.24 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
1-1/2 $170.48 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
2 $272.76 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
3 $511.43 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
4 $852.38 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
6 $1,704.76 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
8 $1,704.76 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 
10 $1,704.76 $13.54 $14.43 $15.37 $16.37 $17.44 

Naka-fix na mga Singil ng Metro ng Na-recycle na Tubig
Bi-monthly $ batay sa Laki ng Metro | Lumalapat sa lahat ng klasipikasyon ng customer 
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Basehan sa Pagkakalkula sa 
Minumungkahing mga Rate 
at Pagbabago
Naaalinsunod ang minumungkahing mga rate para sa buwana-
ng singil ng Lungsod sa pag-aaral ng cost of service (COS) ng 
Lungsod para sa tubig at mga sistema ng wastewater. Inilalaan 
ng mga pag-aaral ng COS ang pagpapatakbo at mga capital 
cost sa mga klasipikasyon ng customer batay sa mga katangian 
ng paggamit para makapagpasya ng propposyonal na rate kung 
saan bilang kinakilangan ng Prop. 218. Para sa higit na detalye, 
mangyaring bisitahin ang: www.milpitas.gov/watersewer2023.

May tatlong bahagi ang mga Singil sa 
Tubig at Na-recycle na Tubig ng Lungsod:

1. Naka-fix na Singil ng Metro: Babayaran ng lahat ng cus-
tomer ang naka-fix na singil ng metro. Itinatatag ang naka-fix na 
singil ng metro batay sa laki ng metro ng ari-ariang tumatang-
gap ng serbisyo ng tubig. Kinakalkula ang rate para mabawi ang 
bahagi ng naka-fix na gastos ng Lungsod, gaya ng pagbasa ng 
metro, billing, mga pagkukumpuni at serbisyo sa customer.

2. Volumetric na Singil: Ang lahat ng customer na gumagamit 
ng tubig sa panahon ng siklo ng bill ay babayaran ang volumet-
ric na singil. Isang naka-fix na singil ang volumetric na singil na 
kinakalkula kada yunit ng tubig na inihahatid sa isang ari-ar-
ian. Idinisenyo ito para mabawi ang gastos ng pagbibigay ng 
tubig, kabilang ang wholesale na pagbili ng tubig, mga gastos 
sa pag-supply at pamamahagi ng tubig.

3. Capital Surcharge: Tinatasa ang capital surcharge sa lahat 
ng customer ng naiinom na tubig at, tulad ng volumetric na sin-
gil, ay isang naka-fix na singil na kinakalkula kada yunit ng ini-
hahatid na tubig sa isang ari-arian. Nagbibigay ang surcharge 
ng pagpopondo para sa kapital na mga proyekto at serbisyo 
ng utang.

Naka-fix na mga Singil ng Metro ng Naiinom na Tubig
Bi-monthly $ batay sa Laki ng Metro | Lumalapat sa lahat ng klasipikasyon ng customer

Lakig ng Metro 

(Mga pulgada)

Mga 
Kasalukuang 

Rate
7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027

Naiinom $6.70 $7.17 $7.64 $8.14 $8.67 $9.24 
Na-recycle $4.51 $5.41 $5.77 $6.15 $6.55 $6.98 
Kapital $1.08 $1.14 $1.20 $1.26 $1.33 $1.40 

Volumetric na mga Singil
Bi-monthly $ kada yunit (1 yunit = 1 daang cubic feet = 748 Galon)

Lakig ng 
Linya (Mga 
pulgada)

Mga 
Kasalukuyang 

Rate
7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027

2 $54.55 $54.55 $54.55 $54.55 $54.55 $54.55
3 $102.29 $102.29 $102.29 $102.29 $102.29 $102.29
4 $170.48 $170.48 $170.48 $170.48 $170.48 $170.48
6 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95
8 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95
10 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95 $340.95

Pribadong Fireline
Bi-monthly $ batay sa laki ng Linya ng Serbisyo ng Sunog | Lumalapat sa lahat ng 
klasipikasyon ng customer na may nakalaang fireline

Mayroong dalawang bahagi ang mga 
Singil ng Wastewater ng Lungsod:

1. Singil ng Serbisyo: Ang singil ng serbisyo ay isang naka-fix 
na buwanang singil kada koneksyon ng serbisyo at tulad ng 
sistema ng tubig, ay kinakalkula para mabawi ang bahagi ng 
naka-fix na gastos ng Lungsod sa pagbibigay ng mga serbisyo 
ng wastwater.

2. Volumetric na Singil*: Ang volumetric na singil ay isang Na-
ka-fix na mga Singil ng Metro ng Na-recycle na Tubig Bi-month-
ly $ batay sa Laki ng Metro | Lumalapat sa lahat ng klasipi-
kasyon ng customer variable na buwanang singil batay sa isang 
klasipikasyon at dami ng paggamit ng customer sa diniskar-
gang wastewater sa sistema. Hindi ginagamit ang volumetric na 
singil sa mga account na pambahay at irigasyon. Nababawi ng 
singil ang bahagi ng gastos ng Lungsod para sa pagkolekta at 
pagti-treat ng wastewater.

*Ang mga singil sa wastewater ay mayroong apat na klasipi-
kasyon ng customer: Isang pamilyang naninirahan, marami-
hang pamilyang naninirahan, hindi naninirahan, at mobile home 
park. Ibayo pang klinasipika ang hindi naninirahang mga cus-
tomer batay sa uri ng negosyo. Sama-sama, ang mga rate para 
sa singil ng serbisyo sa wastewater ay binuo para proposyon na 
mabawi ang gastos ng pagbibigay ng mga serbisyo ng tubig sa 
iba’t ibang klasipikasyon ng customer.



Naka-fix at Volumetric na mga Singil ng Wastwater
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MGA SINGIL NG SERBISYO VOLUMETRIC NA MGA SINGIL
Mga 

Kasalukuy-
ang Rate

7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027
Mga 

Kasalukuy-
ang Rate

7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027

Pambahay ($ kada Yunit ng Tirahan)

Isang Pamilya $124,14 $128,44 $133,58 $138,93 $144,49 $150,27 

Maramihang Pamilya $95,34 $97,96 $101,88 $105,96 $110,20 $114,61 

Mobile Home $78,28 $84,42 $91,05 $98,20 $105,91 $114,22 

Institusyonal ($ kada yunit = 1 daang cubic feet = 748 galon)

Mga Paaralan/Kolehiyo $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $9.99 $11.58 $12.04 $12.53 $13.04 $13.57 

Komersyal ($ kada yunit = 1 daang cubic feet = 748 galon)

Mga Motel/Hotel $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.75 $5.64 $5.88 $6.12 $6.37 $6.63 

Karaniwang Tanggapan $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $6.84 $6.92 $7.20 $7.49 $7.79 $8.11 

Lungsod ng Milpitas $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.80 $5.59 $5.82 $6.06 $6.31 $6.57 

Mga Istasyon ng 
Serbisyo

$27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.70 $5.61 $5.84 $6.08 $6.33 $6.59 

Mga Establisimento 
ng Pagkain/Inumin $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $9.06 $10.88 $11.32 $11.78 $12.26 $12.76 

Ospital ng Pagpapagaling/
Daycare $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.60 $5.45 $5.67 $5.90 $6.14 $6.39 

Personal na mga 
Serbisyo, Mga Labada $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.31 $4.97 $5.17 $5.38 $5.60 $5.83 

Hinggil sa Kuryente/
Elektroniko

$27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $6.72 $6.82 $7.10 $7.39 $7.69 $8.00 

Pagmamanupaktura 
ng Makina $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $8.43 $9.92 $10.32 $10.74 $11.17 $11.62 

Sinusubaybayang mga Site ($ kada yunit = 1 daang cubic feet = 748 galon)

Rocktenn 
(Jefferson Smurfit) $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $10.46 $10.79 $11.23 $11.68 $12.15 $12.64 

T. Marzetti Co. $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $12.09 $11.17 $11.62 $12.09 $12.58 $13.09 

Prudential Overall 
Supply $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $8.42 $9.88 $10.28 $10.70 $11.13 $11.58 

Evoqua Water 
Technologies $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $7.06 $6.40 $6.66 $6.93 $7.21 $7.50 

Elmwood 
Rehabilitation $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $6.69 $7.78 $8.09 $8.42 $8.76 $9.12 

Linear Technology $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $6.88 $6.62 $6.89 $7.17 $7.46 $7.76 

DS Waters of 
America $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $6.04 $5.38 $5.61 $5.84 $6.08 $6.33 

Magic Tech & 
Headway Tech $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $7.32 $7.73 $8.04 $8.37 $8.71 $9.06 

Mga Hindi Sinusubaybayang Site ($ kada yunit = 1 daang cubic feet = 748 galon)

Lucky Pure Water $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.29 $4.95 $5.15 $5.36 $5.58 $5.81 

Milpitas Materials $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $5.29 $4.95 $5.15 $5.36 $5.58 $5.81 

Union Pacific $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $7.35 $7.85 $8.17 $8.50 $8.84 $9.20 

Cisco $27.35 $29.25 $30.43 $31.65 $32.92 $34.24 $6.72 $6.82 $7.10 $7.39 $7.69 $8.00 

Bi-monthly $ batay sa bukod tanging mga klasipikasyon ng customer

Hindi Nalalapat



8

Prop. 218 Abiso ng Pampublikong Pagdinig
Kailan: 7 PM Martes, Marso 21, 2023 
Saan: Milpitas City Hall Council Chambers 455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035 Attend 
Virtually sa: milpitas.gov/live-streaming-virtual-meeting-council-planning-meeting/

Available ang mga agenda at minuto ng pulong ng City Council sa: www.milpitas.gov/our-gov-
ern- ment/city-council-agendas-and-minutes-2/

Mangyaring ipadala ang nakasulat na mga protesta sa: City of Milpitas - Office of the City Clerk, 455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035. 
Maaaring gamitin ng mga customer ang form na ito o magpadala ng sulat.

Ako si  ____________________________________________ ay tinututulan ang minumungkahing mga pagtaas ng rate.

Numero ng Parcel o Address ng Tagapagtasa:   ________________________________________________________________________

Lagda: ________________________________________________

Ibinibigay ng Lungsod ng Public Works Department ng Milpitas ang abisong ito alinsunod sa California Constitution Article XIIID (kilala 
rin bilang  Proposition 218). Hinihilingan ng Proposition 218 ang Lungsod na abisuhan ang mga may-ari ng ari-arian tungkol sa minu-
mungkahing mga pagbabago sa mga rate ng tubig at wastewater.

Nagsisilbi ito bilang abiso na magsasagawa ang Konseho ng Lungsod ng pampublikong pagdinig, sa oras, petsa at lokasyong inihayag 
sa itaas, para isaalang-alang ang mga inirerekumendang mga pagsasaayos sa mga rate at singil sa serbisyo ng tubig at wastewater ng 
Lungsod. Kung maaaprobahan, magaganap ang minumungkahing mga pagsasaayos nang taunan simula sa Hulyo 1, 2023. Iniimbitahan 
ang publiko na dumalo sa pampublikong pagdinig. Bilang karagdagan, sa ilalim ng batas ng California, ang lahat ng naka-rekord na 
mga may-ari ng ari-arian at customer ay maaaring magsumite ng nakasulat na protesta tungkol sa minumungkahing mga pagbabago 
ng rate. Dapat matanggap ang nai-mail na mga progtesta sa Marso 21, 2023. Tanging isang protesta kada parcel ang pinapahintulutan.

Beberipikahin ang lahat na nakasulat na protesta. Maaari ka ring humarap sa pampublikong pagdinig sa petsa at oras na inihayag sa 
itaas. Available ang higit pang impormasyon sa online sa: www.milpitas.gov/watersewer2023/

Mahalagang Impormasyon Tungkol sa Iyong mga Rate ng Tubig, Na-recycle na Tubig at Wastewater

Para sa mahalagang 
impormasyon hinggil 
sa minumungkahing 
mga pagtaas ng rate 
ng tubig at wastewa-
ter, mangyaring bisita-
hin ang www.milpitas.
gov/wa- tersewer2023

Lungsod ng Milpitas
455 E. Calaveras Blvd., 
Milpitas, CA 95035

Nakalakip ang 
Impormasyon

Ang mga pondo nakukulekta ng tubig at wastewater bilang mga multa at 
mga pondo ng Amer- ican Rescue Plan Act (ARPA), na pinapangasiwaan 
ng Lungsod, ay available sa mga customer sa pamamagitan ng Milpitas 
Assistance Program (MAP). Available ang mangilang-ngilang discount sa 
karapat-dapat na mga customer kabilang ang mga kainamang discount sa 
bi-monthly na mga bill ng utilidad.

Available ang mga detalye ng impormasyon sa MAP at pagkanararapat ng 
customer sa Ingles, Espanol, Tsino, ag Vietnamese sa www.milpitas.gov/MAP. 
Para sa tulong, mangyaring tumawag sa (408) 586- 3405.

Ikaw ba o kilalang isang tao na magiging karapat-dapat para sa 
mga discount ng rate? 


