
  
  
  
  

AAppppeennddiixx  KK  SSeettttiinngg  CCrreeddiitt  PPoolliiccyy  
  
AAssssiiggnneedd  ttoo  CCoouunncciilloorr  
  
  

CITY OF BANGOR 
  

  
  

(TITLE.)   ORDER,  SSeettttiinngg  SSttoorrmmwwaatteerr  CCrreeddiitt  PPoolliiccyy 
  
WWHHEERREEAASS,,  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  226688--1199  ooff  tthhee  CCooddee  ooff  OOrrddiinnaanncceess  tthhee  CCiittyy  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  aa  

ssttoorrmmwwaatteerr  ccrreeddiitt  ppoolliiccyy  ffoorr  tthhee  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  ffeeeess  ppaaiidd  ttoo  tthhee  BBaannggoorr  SSttoorrmmwwaatteerr  
UUttiilliittyy;;  aanndd  

  
WWHHEERREEAASS,,  tthhee  ssttoorrmmwwaatteerr  ccrreeddiitt  ppoolliiccyy  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  pprrooppeerrttiieess  

rreedduuccee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  eenntteerriinngg  wwaatteerr  bbooddiieess  oorr  tthhee  ssttoorrmmwwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  tthhrroouugghh  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ssttrruuccttuurraall  BBMMPPss;;  

  
BByy  tthhee  CCiittyy  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  BBaannggoorr::  
  
  OORRDDEERREEDD,,  
  
  
TTHHAATT  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttoorrmmwwaatteerr  ccrreeddiitt  ppoolliiccyy  iiss  hheerreebbyy  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhee  BBaannggoorr  SSttoorrmmwwaatteerr  
UUttiilliittyy,,  eeffffeeccttiivvee  JJuullyy  11,,  22001122::  
  
TThhee  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssttrruuccttuurraall  BBMMPP  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ffoouurr  ccoommppoonneennttss::  11))  tthhee  
ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  ffoorr  tthhee  wwaatteerrsshheedd  oorr  ssuubb--wwaatteerrsshheedd;;  22))  tthhee  llooaadd  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhoossee  ccrriittiiccaall  
ppoolllluuttaannttss;;  33))  tthhee  aammoouunntt  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ccoovveerr  ttrreeaatteedd;;  aanndd  44))  tthhee  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee  uusseedd  ttoo  iinnssttaallll  
aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  BBMMPP..  IIff  mmoorree  tthhaann  oonnee  BBMMPP  iiss  pprreesseenntt  oonn  aa  pprrooppeerrttyy,,  ccrreeddiitt  ffaaccttoorrss  ffoorr  eeaacchh  
aarree  aaddddeedd  ttooggeetthheerr  ttoo  pprroodduuccee  aann  oovveerraallll  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr..  
  
11))  TThhee  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  iiss  wwhhaatt  tthhee  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  aarree  ffoorr  tthhee  wwaatteerrsshheedd  oorr  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  BBMMPP  iiss  llooccaatteedd..  IIff,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tteemmppeerraattuurree  iiss  tthhee  oonnllyy  ppoolllluuttaanntt  ooff  pprriimmaarryy  
ccoonncceerrnn  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubb--wwaatteerrsshheedd,,  tthheenn  tthhee  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaanntt  iiss  eexxpprreesssseedd  aass  
tteemmppeerraattuurree  ((110000%%,,  oorr  11))..  IIff  llooww  bbaassee  ffllooww  aanndd  pphhoosspphhoorruuss  aarree  tthhee  ttwwoo  ppoolllluuttaannttss  ooff  mmoosstt  
ccoonncceerrnn,,  wwiitthh  llooww  bbaassee  ffllooww  bbeeiinngg  ooff  ssoommeewwhhaatt  ggrreeaatteerr  ccoonncceerrnn,,  tthheenn  tthhee  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  
ffoorr  tthhaatt  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  mmiigghhtt  bbee  llooww  bbaassee  ffllooww  ((6600%%,,  oorr  ..66))  aanndd  pphhoosspphhoorruuss  ((4400%%,,  oorr  ..44))  
((sseeee  eexxaammppllee  CC  bbeellooww))..  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  iiss  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  UUttiilliittyy  ssttaaffff  bbyy  
rreeffeerreennccee  ttoo  wwaatteerrsshheedd  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss,,  ccoolllleecctteedd  ddaattaa,,  ssttaaffff  jjuuddggmmeenntt,,  aanndd  ootthheerr  
ssoouurrcceess  aass  aapppprroopprriiaattee..  

  
22))  OOnnccee  tthhee  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd,,  tthhee  llooaadd  rreedduuccttiioonn  ccaappaabbiilliittyy  ooff  tthhee  BBMMPP  ffoorr  

eeaacchh  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaanntt  iiss  ccaallccuullaatteedd..  TThhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  BBMMPP  wwoouulldd  rreedduuccee  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  ppoolllluuttaanntt  iiss  ttoo  bbee  aa  sseett  ffiigguurree,,  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  UUttiilliittyy  ssttaaffff  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  ssoouurrcceess  
ssuucchh  aass  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  HHaammppsshhiirree’’ss  SSttoorrmmwwaatteerr  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  
ssttaaffff..  

  
33))  TThhee  aammoouunntt  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ccoovveerr  ttrreeaatteedd  iiss  eexxpprreesssseedd  aass  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  

iimmppeerrvviioouuss  ccoovveerr  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy..  IIff  tthhee  BBMMPP  ttrreeaattss  mmoorree  tthhaann  tthhee  aammoouunntt  ooff  IICC  oonn  tthhee  



pprrooppeerrttyy  ((ii..ee..  ttrreeaattss  rruunnooffff  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  llaanndd  oouuttssiiddee  tthhee  pprrooppeerrttyy)),,  tthhiiss  ffrraaccttiioonn  ccaann  bbee  
ggrreeaatteerr  tthhaann  11..  

  
44))  IIff  aallll  ffuunnddiinngg  ffoorr  aa  BBMMPP  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  bbyy  aa  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr,,  iinncclluuddiinngg  bbootthh  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee,,  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  rreecceeiivveess  110000%%  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  BBMMPP..  IIff  tthhee  
BBMMPP  iiss  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  aann  oouuttssiiddee  eennttiittyy,,  ssuucchh  aass  AARRRRAA  oorr  tthhee  uuttiilliittyy,,  tthhee  oowwnneerr  rreecceeiivveess  2200%%  
((..22))  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  ccrreeddiitt;;  iiff  tthhee  BBMMPP  iiss  bbootthh  ppaaiidd  ffoorr  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  aann  oouuttssiiddee  eennttiittyy,,  
tthhee  oowwnneerr  rreecceeiivveess  55%%  ((..0055))  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  ccrreeddiitt..  FFoorr  ppoorroouuss  ppaavveemmeenntt  oorr  ootthheerr  BBMMPPss  wwiitthh  
vvaalluuee  bbeeyyoonndd  ssttoorrmmwwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt,,  tthhiiss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iiss  mmaaddee  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaddddiittiioonnaall  
ccoosstt  ooff  tthhee  BBMMPP  oovveerr  ttrraaddiittiioonnaall  mmeetthhooddss  ((sseeee  EExxaammppllee  BB  bbeellooww))..  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammpplleess  sseerrvvee  ttoo  iilllluussttrraattee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ccrreeddiitt  ssyysstteemm::  
  
EExxaammppllee  AA  
  
PPrrooppeerrttyy  AA  iiss  aa  11  aaccrree  lloott  wwiitthh  hhaallff  aann  aaccrree  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee..  AAtt  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ffeeee  rraattee,,  
wwiitthhoouutt  aannyy  ccrreeddiitt  ffoorr  BBMMPPss,,  iittss  qquuaarrtteerrllyy  ffeeee  wwoouulldd  bbee  $$7788..7755..  
  
TThhee  oowwnneerr  ooff  PPrrooppeerrttyy  AA  iiss  aaddddiinngg  oonn  ttoo  hhiiss  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  aass  aa  rreessuulltt  mmuusstt  ppuutt  iinn  aa  nneeww  
rreetteennttiioonn  ((wweett))  ppoonndd..  HHee  iiss  ffuunnddiinngg  tthhee  pprroojjeecctt  hhiimmsseellff..  TThhee  BBMMPP  wwiillll  ttrreeaatt  7755%%  ooff  tthhee  
iimmppeerrvviioouuss  ccoovveerr  oonn  hhiiss  llaanndd..  
  
PPrrooppeerrttyy  AA  iiss  iinn  aa  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  iinn  tthhee  AArrccttiicc  BBrrooookk  wwaatteerrsshheedd..  TThhee  oonnllyy  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaanntt  ffoorr  
tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  iiss  cchhaannnneell  pprrootteeccttiioonn,,  aanndd  tthhee  rreetteennttiioonn  ppoonndd  hhaass  aann  eessttiimmaatteedd  
llooaadd  rreedduuccttiioonn  ffoorr  hhiigghh  ppeeaakk  fflloowwss  ooff  5500%%..  
  
BBMMPP      CCrriitt..  PPoollll..  %%  EEsstt..  LLooaadd  RReedduuccttiioonn  %%  IICC  TTrreeaatteedd    FFuunnddiinngg  
          
RReetteennttiioonn  PPoonndd  110000%%    5500%%      7755%%      110000%%  
  
TThhee  ffoorrmmuullaa::  ((ccrriitt..  ppoolllluuttaanntt))((llooaadd  rreedduuccttiioonn))((IICC  ttrreeaatteedd))((ffuunnddiinngg))  ==  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  
  
SSoo  tthhee  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  iiss  ccaallccuullaatteedd  aass  ffoolllloowwss::  
  
11  xx  00..55  xx  00..7755  xx  11  ==  00..337755  
  
TThhiiss  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  iiss  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  ffeeee  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ccrreeddiitt  aammoouunntt::  
  
00..337755  xx  $$7788..7755  ==  $$2299..5533  
  
WWiitthh  aa  ccrreeddiitt  ooff  $$2299..5533  ppeerr  qquuaarrtteerr,,  tthhee  oowwnneerr  ooff  PPrrooppeerrttyy  AA  wwoouulldd  ppaayy  $$4499..2222  aa  qquuaarrtteerr  
iinnsstteeaadd  ooff  $$7788..7755..  
  
    
EExxaammppllee  BB  
  
PPrrooppeerrttyy  BB  iiss  aa  55  aaccrree  lloott  wwiitthh  ttwwoo  aaccrreess  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee..  AAtt  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ffeeee  rraattee,,  
wwiitthhoouutt  aannyy  ccrreeddiitt  ffoorr  BBMMPPss,,  iittss  qquuaarrtteerrllyy  ffeeee  wwoouulldd  bbee  $$331155..  
  
TThhee  oowwnneerr  ooff  PPrrooppeerrttyy  BB  iiss  rreeddooiinngg  hheerr  ppaarrkkiinngg  lloott,,  aanndd  ddeecciiddeess  ttoo  uussee  ppoorroouuss  ppaavveemmeenntt  aanndd  aa  
ssuubbssuurrffaaccee  wweettllaanndd  iinn  tthhee  pprroocceessss..  SShhee  iiss  ppaayyiinngg  ffoorr  tthhee  ccoosstt  ooff  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ppaarrkkiinngg  lloott,,  aanndd  



tthhee  uuttiilliittyy  iiss  ppaayyiinngg  ffoorr  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ccoosstt  ooff  uussiinngg  ppoorroouuss  ppaavveemmeenntt  iinnsstteeaadd  aanndd  ffoorr  tthhee  
ssuubbssuurrffaaccee  wweettllaanndd..  SShhee  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  bbootthh..  TThhee  ppoorroouuss  ppaavveemmeenntt  wwiillll  ttrreeaatt  aallll  tthhee  rruunnooffff  ffrroomm  
tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott,,  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuutteess  8800%%  ooff  tthhee  iimmppeerrvviioouuss  ccoovveerr  oonn  hheerr  llaanndd..  TThhee  ssuubbssuurrffaaccee  
wweettllaanndd  wwiillll  ttrreeaatt  7755%%  ooff  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott,,  oorr  6600%%  ooff  tthhee  ttoottaall  iimmppeerrvviioouuss  ccoovveerr  oonn  hheerr  llaanndd..  
  
PPrrooppeerrttyy  BB  iiss  iinn  aa  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  iinn  tthhee  KKeenndduusskkeeaagg  SSttrreeaamm  wwaatteerrsshheedd..  TThhee  oonnllyy  ccrriittiiccaall  
ppoolllluuttaanntt  ffoorr  tthhaatt  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  iiss  cchhlloorriiddeess..  PPoorroouuss  ppaavveemmeenntt  hhaass  aann  eessttiimmaatteedd  llooaadd  rreedduuccttiioonn  
ffoorr  cchhlloorriiddeess  ooff  4400%%,,  aanndd  ssuubbssuurrffaaccee  wweettllaannddss  hhaavvee  aann  eessttiimmaatteedd  llooaadd  rreedduuccttiioonn  ffoorr  cchhlloorriiddeess  
ooff  00%%..  
  
BBMMPP      CCrriitt..  PPoollll..  %%  EEsstt..  LLooaadd  RReedduuccttiioonn  %%  IICC  TTrreeaatteedd    FFuunnddiinngg  
  
PPoorroouuss  PPaavveemmeenntt  110000%%    4400%%      8800%%      2200%%  
SSuubbssuurrffaaccee  wweettllaanndd  110000%%    00%%      6600%%      2200%%  
  
TThhee  ffoorrmmuullaa::  ((ccrriitt..  ppoolllluuttaanntt))((llooaadd  rreedduuccttiioonn))((IICC  ttrreeaatteedd))((ffuunnddiinngg))  ==  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  
  
SSoo  tthhee  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  iiss  ccaallccuullaatteedd  aass  ffoolllloowwss::  
  
11  xx  00..44  xx  00..88  xx  00..22  ==  00..006644  
11  xx  00  xx  00..66  xx  00..22  ==  00  
  
TThheessee  ccrreeddiitt  ffaaccttoorrss  aarree  aaddddeedd  ttooggeetthheerr  ttoo  ggeett  aann  oovveerraallll  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr::  
  
00..006644  ++  00  ==  00..006644  
  
TThhiiss  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  iiss  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  ffeeee  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ccrreeddiitt  aammoouunntt::  
  
00..006644  xx  331155  ==  $$2200..1166  
  
WWiitthh  aa  ccrreeddiitt  ooff  $$2200..1166  ppeerr  qquuaarrtteerr,,  tthhee  oowwnneerr  ooff  PPrrooppeerrttyy  BB  wwoouulldd  ppaayy  $$229944..8844  aa  qquuaarrtteerr  
iinnsstteeaadd  ooff  $$331155..  
  
    
EExxaammppllee  CC  
  
PPrrooppeerrttyy  CC  iiss  aa  1155  aaccrree  lloott  wwiitthh  1100  aaccrreess  ooff  iimmppeerrvviioouuss  ssuurrffaaccee..  AAtt  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ffeeee  rraattee,,  
wwiitthhoouutt  aannyy  ccrreeddiitt  ffoorr  BBMMPPss,,  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  aa  qquuaarrtteerrllyy  ffeeee  ooff  aabboouutt  $$11557755..  
  
PPrrooppeerrttyy  CC  hhaass  aa  nnuummbbeerr  ooff  BBMMPPss,,  iinncclluuddiinngg  ddeetteennttiioonn  ppoonnddss  ppuutt  iinn  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  
ddeevveellooppmmeenntt,,  aa  ppaaiirr  ooff  aarrttiiffiicciiaall  wweettllaannddss  ppuutt  iinn  wwhheenn  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwaass  rreeddeevveellooppeedd,,  
aanndd  aa  llaarrggee  iinnffiillttrraattiioonn  cchhaammbbeerr  aanndd  ttwwoo  ttrreeee  bbooxx  ffiilltteerrss  ppuutt  iinn  wwiitthh  ffuunnddiinngg  ffrroomm  tthhee  uuttiilliittyy..  TThhee  
iinnffiillttrraattiioonn  cchhaammbbeerr  ttrreeaattss  hhaallff  ooff  tthhee  iimmppeerrvviioouuss  oonn  PPrrooppeerrttyy  CC  aanndd  1100  aaccrreess  ooff  ootthheerr  
iimmppeerrvviioouuss,,  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ppuubblliiccllyy  oowwnneedd  hhiigghhwwaayy  aanndd  ootthheerr  pprriivvaattee  llaanndd..  TThhee  oowwnneerr  wwiillll  
mmaaiinnttaaiinn  aallll  tthhee  BBMMPPss  eexxcceepptt  tthhee  iinnffiillttrraattiioonn  cchhaammbbeerr,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  uuttiilliittyy..  
  
PPrrooppeerrttyy  CC  iiss  iinn  aa  ssuubb--wwaatteerrsshheedd  ooff  tthhee  PPeennjjaajjaawwoocc  wwaatteerrsshheedd..  TThheerree  aarree  ttwwoo  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  
ffoorr  tthhaatt  ssuubb--wwaatteerrsshheedd,,  tteemmppeerraattuurree  ((6600%%))  aanndd  pphhoosspphhoorruuss  ((4400%%))..  TThhee  eessttiimmaatteedd  llooaadd  
rreedduuccttiioonnss  ffoorr  tthhoossee  ccrriittiiccaall  ppoolllluuttaannttss  ffoorr  eeaacchh  BBMMPP  iiss  aass  oouuttlliinneedd  bbeellooww..  
  
BBMMPP    TTeemmppeerraattuurree    PPhhoosspphhoorruuss    %%  IICC  TTrreeaatteedd    FFuunnddiinngg  



    CCrriitt..  PP..  %%      EEsstt..  LL..  RR..  CCrriitt..  PP..  %%      EEsstt..  LL..  RR..      
        
DDeett..  ppoonnddss  6600%%        00%%    4400%%              00%%    9900%%      110000%%  
AArrtt..  wweettllaannddss  6600%%        2200%%    4400%%              4400%%  4400%%      110000%%  
IInnff..  cchhaammbbeerr  6600%%        6600%%    4400%%              1100%%  115500%%      55%%  
TTrreeee  bbooxxeess  6600%%        2200%%    4400%%              4400%%  1100%%      2200%%  
  
TThhee  ffoorrmmuullaa::  [[((llooaadd  rreedduuccttiioonn))((ccrriitt..  ppoollll..  %%))++((llooaadd  rreedduuccttiioonn))((ccrriitt..  ppoollll..  %%))]]((IICC  
ttrreeaatteedd))((ffuunnddiinngg))  ==  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  
  
SSoo  tthhee  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  ffoorr  eeaacchh  BBMMPP  iiss  ccaallccuullaatteedd  aass  ffoolllloowwss::  
  
DDeetteennttiioonn  ppoonnddss::  ((00..66  xx  00  ++  00..44  xx  00))  xx  ..99  xx  11  ==  00  
AArrttiiffiicciiaall  wweettllaannddss::  ((00..66  xx  00..22  ++  00..44  xx  00..44))  xx  ..44  xx  11  ==  ..111122  
IInnffiillttrraattiioonn  cchhaammbbeerr::  ((00..66  xx  00..66  ++  00..44  xx  00..11))  xx  11..55  xx  00..0055  ==  00..0033  
TTrreeee  bbooxx  ffiilltteerrss::  ((00..66  xx  00..22  ++  00..44  xx  00..44))  xx  00..11  xx  00..22  ==  00..00005566  
  
TThheessee  ccrreeddiitt  ffaaccttoorrss  aarree  aaddddeedd  ttooggeetthheerr  ttoo  ggeett  aann  oovveerraallll  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr::  
  
00  ++  00..111122  ++  00..0033  ++  00..00005566  ==  00..11447766  
  
TThhiiss  oovveerraallll  ccrreeddiitt  ffaaccttoorr  iiss  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  ffeeee  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ccrreeddiitt  aammoouunntt::  
  
00..11447766  xx  11557755  ==  $$223322..4477  
  
WWiitthh  aa  ccrreeddiitt  ooff  $$223322..4477  ppeerr  qquuaarrtteerr,,  tthhee  oowwnneerr  ooff  PPrrooppeerrttyy  CC  wwoouulldd  ppaayy  $$11334422..5533  aa  qquuaarrtteerr  
iinnsstteeaadd  ooff  $$11557755..  
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