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DESKRIPSIYON NG PROYEKTO

Matatagpuan ang lugar ng proyekto sa loteng nasa banclang gitna ng bloke sa Komuniclad ng South of Market ng San Francisco

Nas mga hangganan ng lungar ng proyekto ang mga kalyeng Stevenson 5th 6th at Jessie Ide-clemolish ng munglkahing

proyekto ang nariyan nang may 176 espasyo na paraclahan at magtatayo ng humigit-kumulang 537000 square foot na gusaling

ii iba ang gamit mixed use na may 467 residensiyal na unit at humigit-kumulang 3700 square feet ng mga tinclahan

Magreresulta ang munglkahing proyekto sa 28-palapag na gusali na may tatlong palapag na basement sa ilalim at aabot ito sa

taas na 284 feet kung saan hindi pa kasama ang 10-foot kataas na mekanikal na kagamitan sa bubong Kasama sa proyekto

ang 234 na espasyo sa paraclahan na wala sa kalye off-street 193 Class o Uri 1 at 25 Class 2 espasyong paraclahan ng

bisilkleta Iminumungi ng proyekto na gamitin ang State Density Bonus Program pagbibigay ng insentibo ng estaclo at

magkakaloob ito ng abot-kayang unit ng pabahay sa lugar

LAYUNIN NG ABISO

Pinag-aaralan ang proyekto ng Dibisyon sa Pagpaplano para sa Kapaligiran Environmental Planning Division ng Departamento

ng Pagpaplano upang malaman ang mga posibleng epekto nito sa kapaligiran Wala pang nailalabas na clokumento tungkol sa

kapaligiran para sa proyektong ito Malugod naming tatanggapin ang anumang komento ng publiko ukol sa posibleng maging

epekto sa kapaligiran ng proyektong ito Para lubusang maisaalang-alang ang inyong mga inaalala o para matiyak na

matatanggap ninyo ang mga clokumentong tungkol sa pagsusuri sa epekto sa kapaligiran ng proyektong ito pakikontak ang

kawaning nati sa itaas bago sumapit ang Nobyembre 12 2018 Karaniwan nang pinaclaclala ang abisong ito sa mga

organisasyong pangkomuniclad umuupa o tenant ng apektaclong gusali at ng mga gusaling malapit sa lugar ng proyekto at mga

taong nagmamay-ari ng gusali o lote na nasa loob ng 300 feet ang layo mula sa lugar ng proyekto Hinihilkayat ang sinumang

tumatanggap ng abisong ito na ipasa ang impormasyong ito sa iba pang posibleng may interes sa proyekto

Nagkakaloob ang environmental review i impormasyon tungkol sa i i na epekto sa kapaligiran at hindi

gumagawa i i relkomeri i sa proyekto mismo Posibleng magtakda ng iba pang aksiyon sa pagre-review o

pag-aapruba para sa proyektong ito Posibleng kasama sa mga aksiyon na ito ang iba pang pag-aabiso sa publiko at mga

parnpublikong pagdinig Kung mayroon kayong mga komento ukol sa munglkahing proyekto kaugnay ng mga usaping bukod pa

sa mga epekto sa pisikal na kapaligiran palkitanclaan ang numero ng file at tawagan si PIC sa 415 558-6377

Hindi itinatakda sa mga miyembro ng publiko na magbigay ng personal na impormasyong makatutulkoy sa kanilang identiclad

kapag nakipagkomunikasyon sila sa Komisyon o sa Departamento Posibleng gawing bukas sa publiko ang lahat ng nalkasulat at

pasalitang pakikipagkomunikasyon kasama na ang isinumiteng personal na impormasyon sa pagkontak at nang mainspeksiyon

at makopya kapag hiniling at posible ring lumabas ito sa website ng Departamento o sa iba pang parnpublikong clokumento

IP 3ZX 11 PAR W 415 575 9010 1 Para Informaci6n en Espafiol Llamar al 415 575 9010 1 Para sa Impormasyon sa Tagalog Tumawag sa 415 575 9121
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