Countywide Planning Policies
Public Facilities and Services
Pangkalahatang-ideya
Ginagabayan ng kabanatang Public Facilities and Services (Mga Pampublikong Pasilidad
at Serbisyo) ng Countywide Planning Policies (mga CPP, Mga Patakaran sa Pagpaplano
sa Buong County) ang mga lokal na hurisdiksyon para makapagbigay ito ng mga
pampublikong serbisyo tulad ng tubig, alkantarilya, telecommunication, at mga paaralan
sa paraang alinsunod sa mga plano sa paglago at nagbibigay ito ng mga serbisyo sa
patas at mahusay na paraan.
Kailangan ng mga hurisdiksyong magplano para sa mga pangmatagalang
pangangailangan at magbigay ng kapasidad na sumuporta sa paglago sa hinaharap,
pati na ang tumugon sa mga hamon sa pagbibigay ng mga pampublikong serbisyo sa
harap ng pagbabago ng klima. Hinihikayat din ng kabanatang Public Facilities and
Services ang mga lokal na hurisdiksyon na makipag-ugnayan sa mga pampublikong
serbisyo at ibigay ang mga ito sa sulit at maaasahang paraan.

Mga Pagbabago sa Patakaran
Nakatuon ang mga iminumungkahing update sa kabanatang Public Facilities and Services
sa pagtugon sa mga pagbabago sa panrehiyong patakaran at sa batas ng estado, at
pagtuon sa pagiging patas sa pagbibigay ng pampublikong serbisyo sa buong King
County.
Inaatasan ng mga update na nakatuon sa pagiging patas ang mga hurisdiksyong unahin
ang pampublikong serbisyo at mga pamumuhunan sa pasilidad para sa mga komunidad
na dati nang hindi sapat na napagsisilbihan para matugunan ang mga pagkakaiba-iba,
isama ang malawakang paglahok ng publiko habang itinatatag o pinapalawak ang mga
pampublikong pasilidad, at patas na ikalat ang mga epekto at ibahagi ang benepisyo ng
mga bagong pasilidad.
Tinutugunan ng mga karagdagang update ang pangangailangan para sa pagiging
handa sa sakuna at konsiderasyon sa pagbabago ng klima sa pagtatag o
pagpapalawak ng mga pampublikong pasilidad.

Mga Epekto ng Mga Pagbabago sa Patakaran
•
•
•
•
•
•

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.

Pinaparami ang abot-kaya at patas na access sa mga pampublikong serbisyo,
lalo na sa mga komunidad na dati ay kulang sa serbisyo.
Pinaparami ang mga sulit na serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga
hurisdiksyon at provider ng serbisyo.
Namumuhunan sa mga alternatibong enerhiyang mababa sa carbon para matugunan ang mga pangmatagalang
pangangailangan sa enerhiya at bawasan ang mga epekto sa kapaligiran.
Kinakailangan ang pagpaplano para sa pagbibigay ng abot-kaya, maginhawa, at maaasahang access sa broadband
internet para sa mga negosyo at tahanan ng lahat ng antas ng sahod, nang may pagtuon sa mga lugar na hindi sapat
na napagsisilbihan.
Kinakailangan ang konsiderasyon sa pagbabago ng klima, at mga epekto sa ekonomiya at kalusugan sa pagtatag ng
mga pampublikong serbisyo at pasilidad.
Hinihikayat ang paghahanda para sa sakuna at pagpaplano para sa pagbawi para masiguro ang katatagan sa mga
pampublikong pasilidad, utility, at imprastraktura.

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.

