
Mga Madalas na Katanungan: 

1. Nasaan ang Sargent Ranch? 

Ang Sargent Ranch ay matatagpuan sa humigit-kumulang na apat (4) na milya sa timog ng 
Lungsod ng Gilroy, California, at kanluran ng Highway 101 ng Santa Clara County. Ang 
Sargent Ranch ay humigit-kumulang na 6,400 acres, at karamihan sa ari-arian ay nasa loob 
ng Santa Clara County. 

 
 



2. Ano ang aplikasyon ng Sargent Quarry? 

Ang Sargent Quarry ay iminungkahing operasyon sa buhangin at graba na kabilang sa 
konstruksiyon at operasyon ng apat na (4) mining pits at kasama ang pinagsamang proseso 
ng pasilidad sa humigit-kumulang na 320 acres ng ari-arian ng Sargent Ranch.  Ang mineral 
na mapagkukunan ay iminungkahi sa pagmimina kabilang ang humigit-kumulang na 40 
milyong toneladang pinagsamang buhangin at graba, na kukunin sa apat (4) na yugto ng 
humigit-kumulang na 30 taon, kasunod ng bawat yugto ng lugar ng pagmimina ay babawiin. 

3. Paano magagamit ang natitirang bahagi ng lupa na ari-arian ng Sargent Ranch? 

Ang natitirang humigit-kumulang na 6,083 acres ng Sargent Ranch ay iminungkahing 
manatili sa kasalukuyang kondisyon, na may primaryang kasalukuyang paggamit ng pag-
aalaga ng baka. Ang lugar ay may kasalukuyang pagkuha ng langis sa ilalim ng ibang Permit 
sa Paggamit at ang pasilidad ay maaring magpatuloy sa operasyon.  

4. Para mangyari at kung ano ang mga iminungkahing oras ng operasyon? 

Ang mga operasyon sa pagmimina ay iminungkahing mangyayari ng taunan sa lugar, Lunes 
hanggang Sabado, sa pagitan ng 4:30 a.m. at 5:00 p.m. 

5. Ano ang mangyayari sa lugar pagkatapos ihinto ang mga aktibidad sa pagmimina? 

Alinsunod sa Surface Mining at Reclamation Act at kinakailangan sa County Ordinance, ang 
reklamasyon sa pagmimina at materyal na pagproseso sa lugar ay isasagawa kung ang 
pagmimina ay nakumpleto na. Ang reklamasyon ay isang proseso kung saan ang epekto ng 
pagmimina sa ibabaw ay mababawasan at mga lupain ng minahan ay ibabalik sa kapaki-
pakinabang na paggamit. Ang mga nabagabag na lupain ay ibabalik sa agrikultural na 
paggamit (hal., pagpapastol). 

6. Mayroon bang anumang mapagkukunan ng tribo sa lugar ng Sargent Ranch? 

Ang County ng Santa Clara ay kasalukuyang nagsusuri ng lawak ng mga tribal at 
pangkultura na mapagkukunan na mayroon sa lokasyon ng Sargent Ranch bilang bahagi ng 
proseso ng paghahanda sa Environmental Impact Report, alinsunod sa California 
Environmental Quality Act (CEQA) at Assembly Bill 52. Ang County ay kumonsulta sa 
Amah Mutsun Tribal Band hinggil sa pagkakakilanlan ng mga tribal cultural na 
mapagkukunan sa lokasyon at mga magagawang pamamaraan sa pagpapagaan para sa mga 
epekto mula sa iminumungkahing proyekto sa anumang mga tribal cultural na 
mapagkukunan. 

7. Ano ang Assembly Bill 52? 

Ang Assembly Bill No. 52 ay nangangailangan sa County na kumonsulta, bago ang 
pagpapalabas ng negatibong deklarasyon, negatibong deklarasyon ng pagpapagaan, o ulat sa 
epekto sa kapaligiran para sa proyekto, sa California Native American tribe na tradisyunal at 
kultural na nauugnay sa heograpikong lugar ng iminungkahing proyekto. 

8. Ano ang katayuan sa aplikasyon? 

Ang proyekto ay sumasailalim sa pangkapaligirang pagsusuri sa pamamagitan ng paghahanda 
ng Environmental Impact Report (EIR), kabilang ang tribal na pagkokonsulta kasama ang 
Amah Mutsun Tribe alinsunod sa Assembly Bill 52 (AB 52). Ang Draft EIR ay inaasahan na 



maging available para marepaso ng publiko sa tag-init ng 2022. Alinsunod sa proseso ng 
pagrepaso ng publiko ng Draft EIR, ang County ay maghahanda ng isang Pinal na EIR na 
tumutugon sa mga komento ng publiko sa Draft EIR at magsasama ng pagbago ng teksto at 
paglilinaw kung kinakailangan. Pagkatapos ng publikasyon ng Pinal na EIR, ang proyekto ay 
i-iskedyul para sa pagdinig sa harap ng Planning Commission para sa pag-apruba. 



9. Ano ang mangyayari kung mayroong mga epekto sa mga tribal cultural na 
mapagkukunan?
Bilang bahagi ng proseso ng paghahanda sa pangkapaligirang ulat, ang County ay 
magsisiwalat ng mga epekto sa mga tribal na mapagkukunan at tutukoy ng mga nauugnay na 
pamamaraan sa pagpapagaan. Kung ang makabuluhang epekto ay hindi mapapagaan sa hindi 
gaanong makabuluhang antas, ang Planning Commission ng County ay hindi makakapag-
apruba ng proyekto maliban kung ito ay gagamit ng Statement of Overriding Considerations 
na nagpapaliwanag ng mga kadahilanan para sa pag-apruba kahit na may natukoy na mga 
makabuluhan at hindi maiiwasan na epekto.

10. Gaano katagal ang operasyon ng quarry?
Ang operasyon ng quarry ay maaaring tumagal ng 50 taon o higit pa batay sa consumption 
rates. Gayunpaman, ang operator ay nanghihingi ng 30-taong termino para sa Paggamit ng 
Permit.

11. Sino ang mga kumakatawan na gumagawa para sa pag-apruba ng Sargent Quarry 
Proposal?
Ang County ng Santa Clara Planning Commission ay ang kumakatawan na gumagawa ng 
desisyon para sa pag-apruba. Ang desisyon ng Planning Commission ay maaaring maiapela 
sa Lupon ng mga Superbisor ng sinumang tao na hindi nasisiyahan sa desisyon ng 
Commission.

12. Paano ako mabibigyan ng notipikasyon ng update tungkol sa Sargent Quarry Proposal?
Ang Planning Division ay magpapadala ng notipikasyon ng mga update sa mga taong nasa 
Listahan ng Interesadong Partido. Kung nais ninyong sumali sa Listahan ng Interesadong 
Partido, mangyaring punan ang form sa: https://plandev.sccgov.org/policies-
programs/smara/sargent

13. Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Aplikasyon sa 
Sargent Quarry?
Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa aplikasyon sa Sargent quarry ay available sa: 
https://plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent

https://plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent
https://plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent
https://plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent
mailto:sgtquarry.comments@pln.sccgov.org

	1. Nasaan ang Sargent Ranch?
	2. Ano ang aplikasyon ng Sargent Quarry?
	3. Paano magagamit ang natitirang bahagi ng lupa na ari-arian ng Sargent Ranch?
	4. Para mangyari at kung ano ang mga iminungkahing oras ng operasyon?
	5. Ano ang mangyayari sa lugar pagkatapos ihinto ang mga aktibidad sa pagmimina?
	6. Mayroon bang anumang mapagkukunan ng tribo sa lugar ng Sargent Ranch?
	7. Ano ang Assembly Bill 52?
	Ang Assembly Bill No. 52 ay nangangailangan sa County na kumonsulta, bago ang pagpapalabas ng negatibong deklarasyon, negatibong deklarasyon ng pagpapagaan, o ulat sa epekto sa kapaligiran para sa proyekto, sa California Native American tribe na tradi...
	8. Ano ang katayuan sa aplikasyon?
	10. Gaano katagal ang operasyon ng quarry?
	11. Sino ang mga kumakatawan na gumagawa para sa pag-apruba ng Sargent Quarry Proposal?
	12. Paano ako mabibigyan ng notipikasyon ng update tungkol sa Sargent Quarry Proposal?
	13. Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Aplikasyon sa Sargent Quarry?
	14. Saan ako magsusumite ng komento sa Sargent Quarry Draft Environmental Report (EIR)?

