Buod ng Administratibong Patakaran para sa
Pansamantalang Paglalagay ng Lalagyanan sa
Mga Lugar ng Nasa Programang “Clear Alleys” at
Hindi “Clear Alleys”
•
•
•

•

Naiiral lamang sa mga lugar na walang Street Use Permit (Permisong Gumamit ng Kalye)
“24 oras na patakaran” = maaaring ilabas ang mga lalagyanan na hindi mas maaga kaysa
sa 24 na oras bago ng pangongolekta at pabalik itabi na hindi lalampas sa 24 na oras
pagkatapos ng pagkakolekta sa hindi “Clear Alleys” na Programa na mga lugar.
“3 oras na patakaran” = ang mga lalagyanan at adelantadong nabayaran na mga bag ay
maaring ilabas na hindi mas maaga kaysa sa 3 oras bago ng pangongolekta sa “Clear
Alleys” na Programa na mga lugar. Ang mga lalagyanan ay dapat na maisauli sa pribadong
ari-arian na taguan na hindi lalampas sa 3 oras pagkatapos ng pagkakolekta.
2009 Designated Business Districts para sa “Clear Alleys” na Programa – Downtown Core
(lugar na pagitan ng I-5 at Elliot Bay saka Denny at Yesler), Pioneer Square at isang iba
pang “opt-in” Designated Business District na pagpapasiyahan ng pagsasagawang
pampublikong petisyon. Kahit man lang 8 na iba pa ay maidadagdag sa 2010 pagkatapos ng
ebalwasyon sa programa.

Mga Hanggahan sa Mga Oras ng Paglalagay sa Labas Bago at Pagkatapos
ng Pangongolekta sa Pampublikong ROW na Basura, Mga Nagagamit muli
sa ibang bagay gaya ng papel o bote (Recyclables) at Nagagawang Maging
Abono sa Halaman (Compostables):
Kategorya
Mga hanggahan sa
paglalagay sa
Pampublikong ROW
Lahat ng mga lata at mga
24 na oras na patakaran
Solong-Pamilya,
kariton
MaramingPamilya at
Ekstrang mga bag ng dumi ng 24 na oras na patakaran
Pangkalakal
bakuran
Ekstrang mga bag ng basura 3 na oras na patakaran
Mga Lugar ng
kapag naglalaman ng
Programang
mabulukin na basura.
Hindi “Clear
Maaring ilabas sa gabi bago
Alleys”
ng kinaumagahan ng
pagkukuha ng basura kung
naglalaman ng hindi
mabuluking basura.
Lahat ng mga kariton/mga
Pinapayagan ang
lata na walang permanenteng permanenteng pagtatago.
lugar na pagtataguan sa
Ang taong itinalaga ng
pribadong ari-arian.
Direktor ng SPU ay maaring
patunayan ang kakulangan
ng lugar ng pagtatabian na
hindi nasa ROW.
Lahat ng mga lata (cans),
3 na oras na patakaran.
Mga Lugar ng
mga
kariton
(carts),
mga
Pinapayagan ang pagtatabi
Programang

1

“Clear Alleys”

malaking lalagyanang
tambakan ng mga basura
(dumpsters)

Nabayaran nang adelantado
na mga bag

1)

sa lalagyanan nang
magdamag (7 ng gabi – 7 ng
umaga) sa araw ng
pangongolekta kung walang
lugar na pagtatabian sa
pribadong ari-arian.
Ang taong itinalaga ng
Direktor ng SPU ay maaring
tanggihan ang mga lugar ng
pagtatabiang magdamag.
3 na oras na patakaran.
Dapat na ang mga bag ay
hindi makakaabala ng trapiko
sa eskinita.

Maaring ipagkakailangan ng Direktor ng SPU na ang mga basurang pagkain ay ilagay sa
isang lalagyanan.
2) Mga Hindi Pagkasaklaw sa Patakaran – maaring kasama ang mga lalagyanan ng grasa,
mga kariton ng basura ng pagkain at mga kariton ng basurang magagamit muli (recycling)
para sa mga bote na salamin na nilalagay sa labas ng mga restawran sa pampublikong ROW
kapag walang magagamit na lugar sa loob ng gusali na pagtataguan o sa pribadong ariarian.
3) Sa mga lugar ng Programang “Clear Alleys”, ang mga malalaking lalagyanang
tambakan ng basura (dumpsters) na hindi maitatabi at upang hindi nasa ROW ay
aalisin sa pagitan ng 3/30/09 and 4/30/09. Ang mga kustomer na walang hindi nasa
ROW na pagtataguan para sa kanilang mga dumpsters ay kakailanganing gumamit ng
adelantadong nabayarang mga bag umpisa sa 3/30/09.
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