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Distrito ng Hangin, na-settle na ang mga paglabag sa Newby Island
Landfill
Mga kumpanya, magbabayad ng $210,000 para sa mga paglabag sa kalidad ng hangin
SAN FRANCISCO – Inanunsyo ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area sa araw
na ito na sumang-ayon na ang Browning-Ferris Industries of California, Inc., at ang International Disposal
Corp. of California, na mga operator ng Newby Island Landfill, na magbayad ng $210,000 para ma-settle
ang mga nangyaring paglabag sa landfill sa Milpitas.
Sinasaklaw ng settlement na ito ang 30 Abiso ng Paglabag na ibinigay para sa hindi pagsunod sa mga
regulasyon sa kalidad ng hangin sa mga operasyon nito mula 2014 hanggang 2020.
“Ang pagprotekta sa kalidad ng hangin at kalusugan ng mga residente ng Bay Area ang aming
pangunahing priyoridad,” sabi ni Sharon Landers, ang pansamantalang tagapagpaganap na opisyal ng
Distrito ng Hangin. “Ang settlement na ito sa pananalapi ay isa lang sa mga instrumentong ginagamit
namin para matiyak na mananagot ang Newby Island Landfill at susunod ito sa mga regulasyon sa
kalidad ng hangin, at hindi makakasama ang mga operasyon nito sa mga nakapaligid na komunidad.”
Kasama sa iba't ibang uri ng natugunang paglabag sa settlement na ito ang:
•
•
•
•

Ilang surface leak ng gasolina sa landfill na nauugnay sa mga operasyon sa composting noong
2014 at 2015
Mga paglabag sa wellhead positive pressure sa landfill mula 2015 hanggang 2019
Mga pag-shutdown ng sistema para sa pangongolekta ng gasolina sa landfill noong 2019
Mga abiso sa paglabag para sa abala sa publiko na inilabas batay sa mga reklamo sa amoy mula
2014 hanggang 2016

Naiwasto na ang lahat ng paglabag na humantong sa settlement na ito.
Ang Distrito ng Hangin ay nagbibigay ng Mga Abiso sa Paglabag sa tuwing may nalalabag na partikular
na regulasyon o panuntunan sa kalidad ng hangin ang mga pasilidad. Kadalasan, kinakailangan ng mga
lumalabag na tumugon sa abiso sa loob ng 10 araw at magsumite ng paglalarawan ng mga gagawin
nilang pagkilos para maiwasto ang problema. Ang mga pagkilos na ito ay puwedeng kabilangan ng
agarang pag-shutdown ng ilang partikular na operasyon o pagbabago sa mga operasyon o kagamitan
para makasunod.
Ang lahat ng pondo mula sa settlement ay gagamitin para pondohan ang mga aktibidad ng Distrito ng
Hangin gaya ng pag-iinspeksyon at pagpapatupad na humantong sa settlement na ito.
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Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area ay ang panrehiyong ahensya na
responsable para sa pangangalaga sa kalidad ng hangin sa Bay Area na may siyam na county. Makipagugnayan sa Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng Twitter, Facebook, at YouTube.
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