Countywide Planning Policies
Environment
Pangkalahatang-ideya
Ginagabayan ng kabanatang Environment (Kapaligiran) ng Countywide Planning
Policies (mga CPP, Mga Patakaran sa Pagpapalano sa Buong County) ang mga lungsod
at ang King County sa pagsusuri at pag-update ng kanilang mga komprehensibong plano
para maprotektahan ang natural na kapaligiran at bawasan ang pagbabago ng klima
sa kasalukuyan at sa hinaharap at iba pang epekto sa kapaligiran.
Nakasentro ang mga update sa patakaran sa kabanatang ito sa pagiging patas at
panlipunang hustisya, na nais na maitama nang may diskarte ang mga nakaraan at
kasalukuyang epekto sa kapaligiran sa mga komunidad pinakanaaapektuhan sa
pamamagitan ng pagbibigay ng priyoridad sa mga komunidad na ito habang
pinagsisikapan ang mga layunin sa pagpapanumbalik, pagprotekta at pagbabawas ng
epekto sa kapaligiran.

Mga Pagbabago sa Patakaran
Tinutugunan ng update sa kabanatang Environment ang pagpaplano para sa pagbawas
sa pagbabago ng klima at para sa katatagan, gamit ang pinakamahusay na available
na agham, at paggawa ng mas matatatag na target para sa paglabas ng greenhouse
gas at pagsamsam ng carbon para makamit ang neutralidad ng carbon at limitahan ang
pagtaas ng temperatura ng mundo.
Nakasentro ang mga iminumungkahing patakaran sa pagiging patas at panlipunang
hustisya sa pamamagitan ng pagbibigay ng priyoridad sa pagbabawas, pagpapanatili,
at pagpapabuti ng mga pagpapahusay kung saan nakatira ang mga
pinakanaaapektuhang miyembro ng komunidad na lubos na naaapektuhan ng mga
epekto sa kapaligiran kumpara sa iba.
Ipinapaalam ng update ang mga gawi sa pag-unlad para masuportahan ang mas
malusog na hangin, tubig, at lupa. Tinutugunan din nito ang paggawa ng malinis na
enerhiya at ang pamamahala ng mga epekto mula sa mga pasilidad para sa fossil fuel.
Ang pagpapanatili, pangangalaga, at pagpapanumbalik ng natural na kapaligiran ay
ang mga pangunahing tungkulin ng kabanatang ito at sinisiguro ng mga update na
patuloy na nakakatulong ang gawaing ito sa pagkamit sa isang mas sustainable na
hinaharap.

Ano ang Countywide
Planning Policies?
Ang Countywide Planning Policies o
mga CPP ay isang serye ng mga
patakarang tumutugon sa mga isyu
sa pamamahala ng pagsulong sa
King County. Tinitipon ng Growth
Management Planning Council
(GMPC, Konseho sa Pagpaplano ng
Pamamahala ng Pagsulong) ang
mga nahalal na opisyal mula sa
King County at mga lungsod at
hurisdiksyon sa loob nito para
mabuo ang mga CPP.
Nagbibigay ang mga CPP ng
bisyon para sa buong county at
nagsisilbi itong framework para sa
King County at sa bawat lungsod sa
King County para buuin ang sarili
nitong komprehensibong plano, na
dapat ay alinsunod sa mga CPP at
sa VISION 2050 (BISYON SA
2050).
Para sa higit pang impormasyon
tungkol sa mga CPP, Mga
Komprehensibong Plano, at iba
pang impormasyong may
kaugnayan sa pamamahala ng
pagsulong, mangyaring pumunta sa
page ng Regional Planning
(Panrehiyong Pagpaplano) ng King
County sa pamamagitan ng pagclick sa link na ito.

Mga Epekto ng Mga Pagbabago sa Patakaran
•
•
•

•

Pinoprotektahan at ibinabalik ang mga likas na yamang sumasamsam at nag-iimbak ng carbon.
Tinutugunan ang mga pasilidad para sa fossil fuel para maprotektahan ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng
publiko; at para maprotektahan ang natural na ecosystem para mabawasan ang pagbabago ng klima.
Inuuna ang mga pagsisikap tulad ng pagtatanim ng puno para maparami ang mayayabong na puno kung saan kaunti
o wala nito, pagpapanumbalik ng mga kritikal na lugar na sumama ang kondisyon, pagbabawas ng polusyon, at
pagbibigay ng higit na access sa bukas sa espasyo kung saan nakatira ang mga Black, Indigenous, and other people of
color (Itim, Katutubo, at iba pang hindi puti), mga taong mabababa ang sahod, at mga pinakanaaapektuhang
miyembro ng komunidad.
Binabawasan ang mga epekto sa lokal na klima sa pamamagitan ng paggamit ng mga layunin sa pagbawas ng
greenhouse gas sa buong county na itinakda ng King County-Cities Climate Collaboration (K4C, Pagtutulungan ng Mga
Lungsod sa King County para sa Klima).

Kailangan Namin ang Inyong Input!
Kung nais mong magbigay ng pampublikong komento, may katanungan ka tungkol sa mga CPP o sa pamamahala ng
pagsulong, o nais mong makibahagi, mangyaring magpadala ng email sa gmpc@kingcounty.gov o makipag-ugnayan kay Ben
Larson sa pamamagitan ng pagtawag sa (206) 263-9560.

