Countywide Planning Policies
Environment
Огляд

Що таке Countywide Planning Policies?

Розділ Environment («Навколишнє середовище») документа Countywide Planning Policies (CPP,
Політики планування на рівні округу) містить правила оцінювання й оновлення комплексних
планів для міст й округу Кінг з метою захисту навколишнього середовища, а також пом’якшення
наслідків наявних і майбутніх змін клімату й інших впливів на навколишнє середовище.
Оновлення політики в цьому розділі орієнтовані на досягнення рівноправ’я й соціальної
справедливості шляхом виправлення наслідків минулих і сучасних екологічних впливів на
громади, які найбільше страждають від таких впливів, допомоги насамперед таким громадам, а
також на відновлення й захист навколишнього середовища та зменшення впливу на нього.

Зміни в політиці
Оновлення розділу Environment стосуються планування дій щодо зменшення впливу кліматичних
змін і збільшення стійкості до них, використання відповідних передових наукових досягнень,
встановлення жорсткіших обмежень викидів парникових газів і нормативів поглинання вуглецю з
метою досягнути вуглецевої нейтральності й обмежити глобальне підвищення температури.
Запропоновані політики орієнтовані на досягнення рівноправ’я й соціальної справедливості
шляхом впровадження заходів насамперед для пом’якшення впливу, збереження та покращення
навколишнього середовища на територіях, де живуть спільноти, що найбільше зазнали
екологічного впливу.
Оновлення містить інформацію про методи розвитку, спрямовані на підтримку належного стану
повітря, води й землі. Воно також стосується виробництва екологічно чистої енергії та вирішення
питань щодо підприємств, діяльність котрих пов’язана з викопним паливом.

Countywide Planning Policies, або CPP, —
це ряд політик для вирішення проблем,
що стосуються керування зростанням в
окрузі Кінг. Growth Management
Planning Council (GMPC, Рада з питань
керування
зростанням)
об’єднує
вибраних посадових осіб округу Кінг, а
також міст та юрисдикцій, які входять
до нього, для розробки CPP.
CPP визначають стратегію розвитку для
всього округу й слугують основою для
розробки власного комплексного плану
в окрузі Кінг й усіх його містах, який
повинен відповідати CPP та VISION 2050
(Стратегія 2050).
Щоб дізнатися більше про CPP,
Комплексні плани та інші аспекти
керування зростанням, перейдіть на
сторінку
Regional
Planning
(«Регіональне планування») округу Кінг
за цим посиланням.

Захист, збереження й відновлення навколишнього середовища — основні цілі цього розділу, а оновлення сприятимуть подальшому
створенню майбутнього, у якому реалізовано принципи екологічно раціонального розвитку.

Результат змін у політиці
•
•
•

•

Захист і відновлення природних ресурсів, які поглинають і зберігають вуглець.
Вирішення питань, що стосуються підприємств, діяльність котрих пов’язана з викопним паливом, для захисту здоров’я й
благополуччя населення, забезпечення його безпеки, а також для захисту природної екосистеми й зменшення кліматичних змін.
Першочергове виконання таких завдань, як посадка дерев для озеленення незасаджених територій, відновлення занедбаних
критично важливих районів, зменшення забруднення й забезпечення кращого доступу до відкритих територій, де проживають
Black, Indigenous, and other people of color (афроамериканці, корінне населення й представники інших рас), малозабезпечені
громадяни, а також члени громад, які найбільше постраждали від кліматичних змін.
Зменшення впливу на клімат на місцевому рівні шляхом реалізації цілей щодо зменшення викидів парникових газів на рівні
округу, установлених King County-Cities Climate Collaboration (K4C, Програмою співпраці міст-партнерів і округу Кінг з питань зміни
клімату).

Чекаємо на ваші відгуки!
Якщо ви бажаєте залишити публічний коментар, маєте запитання про CPP чи керування зростанням, хочете взяти участь, надішліть листа на
адресу gmpc@kingcounty.gov або зателефонуйте Ben Larson на номер (206) 263-9560.

