
Setyembre 2019 

Update ng Komunidad 
Ang misyon ng DTC ay ang pagporotekta sa mga tao at kapaligiran ng California galing sa mga masamang epekto ng mga nakakalason nasangkap sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ngmga 

kontamidaong kayamanan, pagpapatupad ng batas samapanganib na basura, pagbabawas nito at paghihikayat sa paggawa ng mas ligtas naproduktong kemikal. 

Travis Air Force Base 
Draft ang Panibagong Permit sa Pasilidad 
ng Mapanganib na Basura 

45 araw na Yugto ng Publikong 
Komento 

Setyembre 9, 2019 - 
Oktober 25, 2019 

Ang D T S C ay tatanggap ng 
publikong komento upang i-draft 
ang Permit sa panahon ng Yugto 
ng Publikong Komento na 
magsisimula sa Setyembre 9, 
2019 - Oktober 25, 2019. Ipadala 
ang isinulat na komento sa:

Alejandro Vivas
 Espesyalista sa Pakikilahok sa 

Publiko
 700 Heinz  Berkeley, California 

94710 
or         

Alejandro.Vivas@dtsc.ca.gov 

Ang D T S C ay hindi 
nakatakda ng pagdinig sa 

publiko sa oras na ito; 
gayunpaman, ang isang 
pagdinig ay maaaring 

gaganapin kung hiniling.

Gusali 1365 Farm ng 
Tangke 

Mapa ng Pasilidad: Ang pulang tuldok ay palatandaan ng pasukan sa 
dalawang pinahihintulang yunit: Gusali 1365 (dilaw na outline) at farm ng 
tanke (pulang outline) 

Iniimbitahan kayo ng Department of Toxic Substances Control (D T S C) upang 
mag-review at magbigay ng komento sa Draft ng Permit ng Pasilidad ng 
Mapanganib na Basura (Draft na Permit) para sa Travis Air Force Base, na 
matatagpuan sa 411 Airmen Drive, Travis Air Force Base, California 94535 
(Travis AFB). Ang D T S C ay gagawa ng desisyon kung bibigyan ng 
panibagong permit ang operasyon ng Travis A F B’s Imbakan at Pasilidad ng 
Mapanganib na Basura (Travis A F B’s Hazardous Waste Facility Storage 
(Facility)) at bago kami magdedesisyon susurin muna namin at isaalang-alang 
ang mga komento ng publiko. 

PARA SA MAY KAPANSANAN SA PANDINIG maaring gamitin ang California Relay Service at 1-800-855-7100 or 711 (TTY). 

mailto:Vinke.Menardo@dtsc.ca.gov


HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS may use the California Relay Service at 1-800-855-7100 or 711 (TTY). 

Paglalakawan at Kasaysayan ng Pasilidad 
Ang Travis A F B ay pinatatakbo ng the Air Force ng Estados Unidos at isang malaking dyeneretor ng 
mapanganib na basura dahil sa mga basura mula sa mga aktidad na ginagawa para sa mga eruplano. Ang 
Pasilidad ay nasa hilagang silangan parte ng himpilan. Ang mga basura ay nakaimbak sa pasilidad hanggang 
isang taon, at ililipat at itatapon off-site sa tamang pasilidad. Ang Pasilidad ay binubuo ng dalawang yunit 
imbakan ng mapanganib na basura: 

• Yunit #1: Gusali 1365 (56,760 galon ang kapasidad)
• Yunit #2 Farm ng Tangke (anim na 2,500-na galon ng tangke)

Yunit#1 nag-iimbak ng umaapoy na panunaw, kontaminadong gatong at langis, nagkakalag na kemikal, mga 
basurang petrolyo, mga pintura, mga sumisipsip na material, mga nalipasan na o ekspayr, mga asbestos na 
nasa lalagyan. Yunit #2 ay nag-iimbak ng mga nagamit na mga langis at mga gatong sa tangke. Ang unang 
inisyu na permit ng D T S C sa Travis ay noong 1985. At ang pinakahuling pag-renew para sa Pasilidad na ito 
ay noong 2007. 

Bakit kailangan ang Permit para sa Pasilidad ng Mapanganib na Basura? 
Ang batas ng California ay nangangailanan ng mga mapanganib na imbakan ng basura na sumang-ayon sa 
mga permit na inisyu ng D T S C. Ang mga permit na ito ay kailangan na espisipikong matugunan ng California 
Code of Regulations, Title 22, division 4.5 at ang California Health and Safety Code, division 20, kabanata 6.5. 
Ang Draft Permit ay binuo pagkatapos ng detalyadong teknikal na pagrerepaso ng D T S C sa Application 
Renewal Application ng Pasilidad ng Mapanganib na Pasilidad ng Pasilidad. Ang isang Permit ay inilaan 
upang matiyak na ang mga operasyon ay isinasagawa sa isang paraan na pinoprotektahan ang kalusugan ng 
tao at ang kapaligiran. 

Kasaysayan ng Pagsunod

Ang D T S C ay may awtoridad na magsagawa ng mga inspeksyon, mga aktibidad sa pag-sampol, pag-
inspeksyon at kopya ng mga dokumento, at kumuha ng mga litrato kung saan ang mga mapanganib na basura 
ay iniimbak, hawakan, pinoproseso, ginagamot, o itapon. Ang D T S C ay nagsagawa ng labing-walo (18) na 
pag-iinspeksyon sa pasilidad na ito mula noong 1999. Karaniwang ginagawa ang pag-iinspeksyon nang isang 
beses bawat taon. Sa mga pag-iinspeksyon nabanggit, ang D T S C ay nakakita ng pitong (7) menor na 
paglabag, isang (1) paglabag sa unang klase, anim (6) na paglabag sa pangalawang klase, at dalawang (2) 
inspeksyon na walang mga paglabag. Sinunod ng Travis A F B ang mga aksyong pangwastong kinakailangan 
upang malutas ang mga paglabag na ito. Ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa kasaysayan ng 
pagsunod at mga paglabag ay matatagpuan sa link ng website ng D T S C EnviroStor na ibinigay sa ibaba.

California Environmental Quality Act (CEQA) (Batas ng California sa Kalidad ng Kapaligiran) 
Sa ilalim ng CEQA, kailangan ng D T S C na suriin kung ang kanilang desisyon na baguhin ang permit ay may 
dahilan o anumang importanteng epekto sa kalusugan ng mga tao o sa kapaligiran. Ito ay pagbabago ng 
umiiral nang permit. Ang permit ay hindi magreresulta ng anumang pisikal na pagbabago sa pasilidad. Ang 
pagbabago ng permit ay hindi magreresulta ng pagpapalaki ng pasilidad. Samakatuwid, ang D T S C ay 
nakahanda ng Notisya ng Eksemsyon (N O E) at ipinasiya na ang pagpapalabas ng permit ay hindi magiging 
sanhi ng malaking epekto sa kapaligiran. Walang karagdagang mga dokumento ng CEQA ang kinakailangan 
upang madagdagan ang mga nakaraang pagpapasiya ng CEQA. 

Sa Susunod anong Mangyayari? 
Hinihikayat ng D T S C ang pampublikong pakikilahok sa proseso ng paggawa ng desisyon at inaanyayahan ang 
publiko na repasuhin at magkomento sa Draft Permit. Ang D T S C ay magsusuri at magreresponde sa 
pagsusulat sa lahat ng publikong komento. Ang sagot sa mga komento (R T C) na dokomento ay ibibigay sa 
lahat na magsusumite ng publikong komento at magbibigay ng kanilang mailing adres o elektonik na mail 
adres. Ang kopya ng R T C ay ilalagay din sa impormasyong mga pinanggalingan na nakalista sa ibaba. 



HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS may use the California Relay Service at 1-800-855-7100 or 711 (TTY). 

Talaan ng Adimistratibo 
Ang kumpletong talaan ng administrasyon ay maaaring makita sa pamamagitan ng appointment Lunes - 
Biyernes sa pagitan ng 9:00 a.m. at 5:00 p.m. lamang sa D T S C Sacramento Office (tingnan ang address sa 
ibaba). Ang lahat ng data / impormasyon na isinumite ng aplikante ay bahagi ng talaan ng administratibo. 

Pinanggalingan ng Impormasyon 
Ang draft na Permit, Permit Application, Statement of Base, at iba pang mga sumusuportang dokumento ay 
magagamit upang suriin sa mga sumusunod na lokasyon: 

Mitchell Memorial Library 
510 Travis Avenue 
Travis Air Force Base CA 94535 
(707) 424-3279

Suisun Public Library 
601 Pintail Drive 
Suisun City, CA 94585 
(866) 572-7587

D T S C Sacramento Regional Office Filing Room 
8800 Cal Center Drive 
Sacramento, CA 95826 
(510) 540-3799 (call for appointment)

Maaari ka ring makahanap ng impormasyon online sa website ng EnviroStor ng D T S C at maaaring mag-click sa 
“Sign up for Email Alerts” sa kanang itaas na sulok para sa mga alerto sa email at mga update tungkol sa Travis 

A F B:https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/hwmp_profile_report.asp?global_id=CA5570024575 

Inpormasyong Kontak: 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng paglilinis o mga kaugnay na dokumento, makipag- 
ugnay sa: 

Alejandro Vivas, Espesyalista sa Pakikilahok sa Publiko, (510) 540-3911, toll free at (866) 495-5651 
Alejandro.Vivas@dtsc.ca.gov 
Gamaliel Ortiz, Opisyal na Pampublikong Impormasyon, (916) 327-4383 Gamaliel.Ortiz@dtsc.ca.gov 

https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/hwmp_profile_report.asp?global_id=CA5570024575
mailto:Vinke.Menardo@dtsc.ca.gov
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