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Приложение А

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ
ЗА ЗАПИСВАНЕ СЪГЛАСНО
ОТЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
ПРЕДПИСАНИЕ № R1-2015-0023

Предаването на заявяването на намерение (NOI) на Регионалния контролен съвет за качеството
на водата в региона на Северното крайбрежие на Калифорния (Регионалния съвет за водата)
или на одобрена трета страна представлява уведомление, че изхвърлящият отпадъци, посочен в
раздел I на този формуляр, иска и получава разрешение за изхвърляне на отпадъци, съгласно
Предписание за отлагане на спазването на изискванията за изхвърлянето на отпадъци номер
R1-2015-0023 (Предписание). При подаване на NOI, изхвърлянето на отпадъци е разрешено
съгласно условията на предписанието. Изпълнението на Предписанието се изисква за
съществуващи терени за обработка от ниво 1, 2 и 3 към 15 февруари 2016 г. Изхвърлящите
отпадъци, които започват дейността си след 15 февруари 2016 г. трябва да попълнят NOI преди
започването на дейностите за обработката.
За да получат разрешение, изхвърлящите отпадъци трябва да попълнят и подадат този
формуляр за NOI, обхващащ раздели I и II, да попълнят и да подадат информацията за
докладване, изисквана от Приложение C на Предписанието, както и да заплатят съответната
такса. След това формулярът за докладване в Приложение C трябва да бъде подаван ежегодно
преди 31 март, а годишната такса е предмет на отделно фактуриране от страна на Държавния
съвет по водите. Допълнителната информация, изисквана от Предписанието, като план за
защита на водните ресурси, карта на терена и записи на мониторинга трябва да бъде попълнена
и запазена на място, както и да бъде предавана при поискване на персонала на Регионалния
съвет за водата. Този формуляр за NOI трябва да бъде предаден при записването и
изхвърлящият отпадъци трябва да коригира и подаде отново NOI в рамките на 30 дни след
промяна на условията на терена, които водят до промяна в статуса на нивото.
Попълнените формуляри трябва да бъдат подписани и подадени в Регионалния съвет за водата
или в одобрена трета страна.
Формулярите, подавани в подадени в Регионалния съвет за водата трябва да бъдат
подадени по електронен път до NorthCoast@waterboards.ca.gov или ако не може да се
осъществи електронно подаване, копия на хартия могат да се подадат на адрес:
North Coast Regional Water Quality Control Board (Регионален контролен съвет за
качеството на водата в региона на Северното крайбрежие на Калифорния) 5550
Skylane Boulevard, Suite A, Santa Rosa, CA 95403.

Плащането на таксата трябва да се извърши чрез одобрена трета страна или в
Държавния съвет за контрол на водните ресурси (SWRCB) съгласно графика в
раздел 2200.7 от Правилника за водите. Одобрените трети страни, които събират
такси от участниците, трябва да предадат таксите в Регионалния съвет за водата .
Първоначалните плащания трябва да бъдат направени в: North Coast Regional Water
Quality Control Board (Регионален контролен съвет за качеството на водата в
региона на Северното крайбрежие на Калифорния) 5550 Skylane Boulevard, Suite A,
Santa Rosa, CA 95403. След това фактурите ще бъдат издавани ежегодно.
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Информация за изхвърлящия отпадъци
Собствено име, инициал на бащиното име
Фамилия

Пощенски адрес:
Улица
Град
Щат

Телефонен номер:

П.К.

-

Имейл:

II.

-

Информация за терена
Адрес на терена:
Улица
Град
Щат

П.К.

Подводна зона (HUC-12)
*12-цифреният HUC-12 код може да бъде намерен на адрес
http://iaspub.epa.gov/apex/grts/f?p=110:95:::NO::APP_SHOW_HIDE:
Партиден номер на оценителя (APN)
Моля, поставете отметка в едно от следните квадратчета, за да посочете нивото, в което се записвате:

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

При ниво 2 плановете за защита на водните ресурси трябва да бъдат разработени в рамките на 180 дни след
подаването на този формуляр за NOI. При ниво 3 плановете за почистване и възстановяване трябва да бъдат
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предадени на Регионалния съвет за водата в рамките на 45 дни след подаването на този формуляр за NOI.
Изхвърлящите отпадъци от ниво 3, които отглеждат канабис, трябва да се запишат и да спазват изискванията и за
ниво 2.

Удостоверявам със съзнанието, че нося наказателна отговорност, че този документ и всичките му приложения са
изготвени под мое ръководство или надзор. Информацията, съдържаща се в този документ и приложенията,
доколкото ми е известно и както вярвам,вярна, точна и пълна. Давам съгласието си да извършвам мониторинг и
докладване за моя терен в съответствие с Предписанието, включително Програмата за мониторинг и отчитане
(Приложение C) вярно, точно и пълно; да попълня раздели I и II, по-горе; да запазя на място копие на
Предписанието, на това NOI, на документите за годишния мониторинг и докладване и ако е приложимо, на
документа(ите) с плана за защита на водните ресурси и на план за почистване и възстановяване, както и да ги
предавам при поискване на персонала на Регионалния съвет за водата. Ако има прозяна в статуса на нивото на
базата на променените условия на терена, промените трябва да бъдат документирани, прикачени към този
документ и предадени отново или на Регионалния съвет за водата, или, ако е приложимо, на одобрена трета страна.
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