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(TITLE.)   ORDER,  SSeettttiinngg  SSttoorrmmwwaatteerr  FFeeee  RRaatteess 
  
WWHHEERREEAASS,,  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  226688--1188  ooff  tthhee  CCooddee  ooff  OOrrddiinnaanncceess  tthhee  CCiittyy  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  

ssttoorrmmwwaatteerr  sseerrvviiccee  ffeeeess  ooff  tthhee  BBaannggoorr  SSttoorrmmwwaatteerr  UUttiilliittyy;;  aanndd  
  
WWHHEERREEAASS,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCooddee  ooff  OOrrddiinnaanncceess,,  CChhaapptteerr  226688,,  SSeeccttiioonn  226688--1188,,  tthhee  CCiittyy  

hhaass  ccoonndduucctteedd  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ssttoorrmmwwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammss,,  sseerrvviicceess,,  
ssyysstteemmss,,  aanndd  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  CCiittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseettttiinngg  aann  aannnnuuaall  rraattee  sscchheedduullee  ffoorr  
pprrooppeerrttiieess  sseerrvveedd  bbyy  tthhee  uuttiilliittyy;;  

  
BByy  tthhee  CCiittyy  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  BBaannggoorr::  
  
  OORRDDEERREEDD,,  
  
  
TTHHAATT  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssaaiidd  ccoosstt  aannaallyyssiiss  aanndd  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ssttoorrmmwwaatteerr  
ssyysstteemmss  aanndd  ffaacciilliittiieess  ggeenneerraatteedd  bbyy  pprrooppeerrttiieess  wwiitthhiinn  tthhee  CCiittyy,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttoorrmmwwaatteerr  sseerrvviiccee  
ffeeeess  aarree  hheerreebbyy  eessttaabblliisshheedd,,  eeffffeeccttiivvee  JJuullyy  11,,  22001122::  
  
11))  BBaassee  RRaattee::  PPuurrssuuaanntt  ttoo  §§  226688--1188((AA))((33))  ooff  tthhee  CCooddee  ooff  OOrrddiinnaanncceess,,  tthhee  CCiittyy  hhaass  ddeetteerrmmiinneedd  

tthhaatt  aa  ffllaatt  ffeeee  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  33,,111111  ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee  ((aass  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  
226688--1144  ooff  tthhee  CCiittyy  OOrrddiinnaanncceess))  iiss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aallll  ppaarrcceellss..  EEaacchh  ppaarrcceell  iinn  tthhee  CCiittyy  wwiitthh  
iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  aa  bbaassee  rraattee  ooff  $$1111..2255  ppeerr  qquuaarrtteerr  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  33,,111111  
ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee  oonn  tthhee  ppaarrcceell..  

  
22))  SSiinnggllee  FFaammiillyy  HHoommeess::  TThhee  CCiittyy  hhaass  ddeetteerrmmiinneedd  tthhee  aavveerraaggee  aammoouunntt  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee  

aarreeaa  ooff  aa  ssiinnggllee  ffaammiillyy  rreessiiddeennccee  pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  CCiittyy  iiss  33,,111111  ssqquuaarree  ffeeeett..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  §§  
226688--1188((AA))((44)),,  aallll  pprrooppeerrttiieess  wwiitthh  oonnee  aanndd  oonnllyy  oonnee  ssiinnggllee--ffaammiillyy  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinngg  aanndd  nnoo  
mmoorree  tthhaann  tthhee  ttyyppiiccaall  aacccceessssoorryy  ssttrruuccttuurreess  ffoorr  ssuucchh  aa  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  aatt  aa  ffllaatt  rraattee  
ooff  $$1111..2255  ppeerr  qquuaarrtteerr  ffoorr  ssaaiidd  pprrooppeerrttyy..  

  
33))  UUnniitt  FFeeee  ffoorr  OOtthheerr  PPrrooppeerrttiieess::  PPuurrssuuaanntt  ttoo  §§  226688--1188((AA))((55)),,  pprrooppeerrttiieess  ootthheerr  tthhaann  ssiinnggllee  

ffaammiillyy  rreessiiddeennccee  pprrooppeerrttiieess  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  aa  ffeeee  ooff  $$1111..2255  ppeerr  qquuaarrtteerr  iiff  tthhee  iimmppeerrvviioouuss  
ssuurrffaaccee  aarreeaa  iiss  lleessss  tthhaann  33,,111111  ssqquuaarree  ffeeeett..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  $$1111..2255  bbaassee  rraattee,,  ppaarrcceellss  
hhaavviinngg  mmoorree  tthhaann  33,,111111  ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  $$00..00003366  ffoorr  eevveerryy  
ssqquuaarree  ffoooott  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  33,,111111  ssqquuaarree  ffoooott  bbaassee  aammoouunntt..  
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