
 13.04.010: MGA PAGBIBIGAY KAHULUGAN:  
 
A. Para sa layunin ng dibisyong ito, dapat kabilang sa lahat ng salitang ginagamit dito sa pangkasalukuyan 

(present tense) ang para sa hinaharap (future tense); dapat kabilang sa lahat ng salitang nasa 
pangmaramihang bilang (plural number) ang pang-isahang bilang (singular number); at dapat kabilang sa 
lahat ng salitang nasa pang-isahang bilang (singular number) ang pangmaramihang bilang (plural number). 

 
B. Kailanman gamitin sa kabanatang ito ang mga sumusunod na salita at kataga na nakasaad sa seksyong ito, 

sila ay, para sa layunin ng kabanatang ito, ay magkakaroon ng kahulugan na itinalaga sa kanila sa seksyong 
ito: 
 
BOARD (LUPON): Tatlong (3) empleyado mula sa pangangasiwa ng lungsod, na paminsan-minsang 
itinatalaga ng tagapangasiwa ng lungsod. 
 
COST (GASTUSIN): Labor, kagamitan, mga gastusin sa transportasyon, pangangasiwa, engineering at lahat 
ng ibang kinakailangang gastusin sa overhead. 
 
DIVISION (DIBISYON): Ang dibisyon ng tubig ng lungsod, ang superintendente at inhinyero nito, hinirang na 
mga opisyal at anumang iba pang tao o katawan na may responsibilidad at hurisdiksyon sa mga bagay na 
may kinalaman sa dibisyon ng tubig. 
 
FIRE CONNECTION (KONEKSYON PARA SA SUNOG): Ang pag-tap ng mga pondohan ng tubig at ang 
pagsasaayos ng mga tubo mula sa pondohan papunta sa curb line at ang setting ng shutoff valve, device 
para sa pagtukoy ng daloy at vault. 
 
SERVICE CHARGES (MGA SINGIL SA SERBISYO): Ang mga singil sa serbisyo para sa paggamit ng tubig 
mula sa Redlands domestic water system ay batay sa mga rate ng tubig. Maaari ding tukuyin ito, dito, bilang 
billing sa tubig. 
 
SERVICE CONNECTION (PAGKOKONEKTA NG SERBISYO): Ang pag-tap ng mga pondohan ng tubig at 
ang pagsasaayos ng mga tubo mula sa pondohan papunta sa curb line at ang setting ng metro at kahon ng 
metro. 
 
WATER RATES (MGA RATE NG TUBIG): Ang mga rate ng tubig, istraktura ng rate ng tubig at mga uri ng 
rate ng tubig na itatatag sa pamamagitan ng resolusyon ng konseho ng lungsod na gagamitin bilang batayan 
para sa pagsingil ng mga user para sa serbisyo mula sa Redlands domestic water system. (Ord. 2751, 2011: 
Ord. 1949, 1986: prior code § 59100)  

 


