Thành Phố Fountain Valley
Xây Cất và Phá Hủy
Kế Hoạch Quản Trị Rác Phế Thải
Để tuân hành các điều kiện về tái tạo vật liệu của Tiểu Bang và Thành Phố, các dự án phá hủy và
xây cất gia cư để tăng thêm diện tích và tất cả các dự án phá hủy và xây cất thương mại và kỹ
nghệ đều phải có một Kế Hoạch Quản Trị Rác Phế Thải. Tất cả các dự án hội đủ điều kiện phải tái
tạo 65% số vật liệu phế thải.
Phải hoàn tất một Kế Hoạch Quản Trị Rác Phế Thải được phê chuẩn trước khi cấp bất cứ
giấy phép Xây Cất nào.

Chi Tiết Dự Án

Địa Chỉ Dự Án:
Ngày Dự Trù Khởi Công:

Ngày Dự Trù Hoàn Tất:

Loại Dự Án:

Xây Cất

Phá Hủy

Loại Kiến Trúc:

Gia Cư

Thương Mại

TI

Loại Khác:
Kỹ Nghệ

Chi Tiết Nhà Thầu

Tên Thương Nghiệp:

Tên Người Liên Lạc:

Địa Chỉ Thương Nghiệp:
Số Điện Thoại:

Số Giấy Phép:

Chi Tiết Đổ Rác

Republic Services là công ty đổ rác có phép của Thành Phố. Nếu sử dụng thùng rác
của bất cứ công ty nào khác đều có thể bị tịch thu, tính lệ phí tịch thu và lệ phí phế
thải. Xin cho biết rác sẽ được phế thải như thế nào:
Republic Services. Cung cấp các hóa đơn dịch vụ đổ rác.
Tự Đem Rác đi đổ. Tất cả những trường hợp tự đem rác đi đổ sẽ phải có chứng thư đổ rác
cho thấy 65% số rác phế thải đang được tái tạo. Nếu không xuất trình các chứng thư này sẽ không
được cấp giấy phép và thanh tra công trình xây cất.
Quý vị phải giữ tất cả giấy đổ rác và biên nhận. Các dự án phá hủy sẽ không được cấp giấy
phép xây cất nếu không cung cấp giấy tờ chứng minh đổ rác. Trong thời gian dựng sườn
và thanh tra cuối cùng, các giấy tờ này sẽ được thu thập và duyệt xét trước khi chấp nhận
kết thúc dự án của quý vị.
Tên Đương Đơn (chữ in) _____________________ Chữ Ký Đương Đơn____________________
Ngày__________
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Check applicable phases of construction in which dump tickets and invoices have been reviewed and received
Demolition Final _____ _____
Inspector

Enviro

Framing Final _____ _____
Inspector

Enviro

Construction Final _____ _____
Inspector

Enviro

