AVISO PÚBLICO
2 de junho de 2022
PARA:

Pais e responsáveis por crianças matriculadas nas seguintes
escolas:
Hall Middle School
Tamiscal High School
Todos os vizinhos residenciais e comerciais localizados num raio
de 1.000 pés (aprox. 300 metros) das fontes de poluição do ar
propostas, sejam novas ou modificadas, conforme listado abaixo.

DE:

Bay Area Air Quality Management District

ASSUNTO:

Permissão n.º 649100 solicitada para as seguintes fontes de
poluição do ar:

Gerador a diesel de prontidão em caso de emergência
Estação de Bombeamento de Larkspur
do Distrito Sanitário de Ross Valley
200 Doherty Drive, Larkspur, CA 94939
O Bay Area Air Quality Management District (ou “Distrito do Ar”) é uma agência
local que regula as fontes fixas de poluição do ar, tais como fábricas, parques
industriais e postos de abastecimento.
Sempre que uma permissão é solicitada para uma fonte de substâncias tóxicas e
poluentes do ar, seja ela nova ou modificada, que estiver localizada num raio de
1.000 pés (aprox. 300 metros) de uma escola, a lei estadual exige que o público
seja avisado. A título de cumprimento, distribuímos ou enviamos por correio um
Aviso Público endereçado aos pais e responsáveis por alunos matriculados nas
escolas localizadas até ¼ de milha (400 metros) de distância, assim como todos
os moradores e casas de comércio ou empresas localizadas num raio de 1.000 pés
(aprox. 300 metros) das fontes propostas.
Você está recebendo o presente Aviso Público porque uma permissão foi
solicitada junto ao Distrito para as fontes de poluentes do ar indicadas acima. A
seguir, uma descrição da avaliação proposta:
A Estação de Bombeamento de Larkspur do Distrito Sanitário de Ross Valley
solicitou uma Permissão de Autorização para Construir e/ou Operar um gerador
de prontidão em caso de emergência com motor a diesel, que será usado para fins
elétricos ou mecânicos durante emergências, sendo operado periodicamente para
manutenção, teste de segurança e/ou emissões.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR
O Distrito avaliou a permissão solicitada para o projeto proposto e, segundo o
nosso parecer preliminar, espera-se que o projeto cumpra todos os regulamentos
vigentes sobre qualidade do ar, seja do Distrito e de nível estadual e federal,
incluindo os riscos à saúde resultantes das emissões de substâncias tóxicas e
poluentes do ar. A nova recomendação preliminar é que a permissão seja emitida
para o respectivo projeto. Após considerar todos os comentários recebidos, o
Distrito tomará uma decisão final.
MAIS INFORMAÇÕES
Quem tiver interesse em receber mais informações, solicite uma cópia do relatório
de avaliação do Distrito por telefone, ligando para o número listado no rodapé do
presente aviso. As informações também estão acessíveis no website do Distrito:
http://www.baaqmd.gov/permits/public-notices
PERÍODO PARA COMENTÁRIOS DO PÚBLICO
O período para o recebimento de comentários do público a respeito dessa
proposta é de 30 dias. Se quiser comentar sobre o projeto proposto, poderá
fazê-lo por escrito ou por e-mail. Como alternativa, poderá ligar e deixar
uma mensagem por telefone com até um minuto de duração. Deixe seu nome
e número de telefone para que os funcionários do Distrito possam responder
à sua mensagem.
Use as seguintes informações de contato se quiser fazer comentários sobre o
projeto proposto:
Endereço para correspondência:

Ross Valley Sanitary District, Larkspur
Pump Station (A#649100)
Resposta ao Aviso Público - BAAQMD
Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Isis Virrueta

E-mail:

ivirrueta@baaqmd.gov

Telefone:

(415) 749-5007

O período para comentários do público a respeito desse projeto termina no dia
5 de julho de 2022.
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