
 
 

Sa mga Interesadong Partido: 
 

PAKSA: PAUNAWA SA PAGPAPALAWIG NG ORAS NG PANAHON SA 
PAMPUBLIKONG KOMENTO PARA SA DRAFT ENVIRONMENTAL 
IMPACT REPORT, SARGENT RANCH QUARRY PROJECT 

Matatapos ang panahon ng pagpapalawig sa pagkomento sa 
Lunes,Nobyembre,7, 2022, ng 5:00 p.m. 

 
 

Ang Draft Environmental Impact Report (Draft EIR) na naihanda para sa Sargent Ranch Quarry 
Project, ay inilabas noong Hulyo 25, 2022, na sinusuri ang pangkapaligirang epekto sa iminungkahing 
proyekto na inilarawan sa ibaba: 

 
Nagmumungkahi ang Sargent Ranch Partners, LLC (Aplikante) na magtayo, magpatakbo ng 30 
taon, at pagkatapos ay bawiin ang Sargent Ranch Quarry Project sa humigit-kumulang na 403-
acre na lugar sa Santa Clara County. Ang Proyekto ay isang operasyon ng pagmimina ng 
buhangin at graba na kinabibilangan ng pinagsama-samang pasilidad sa pagproseso. Ang lugar 
ng Proyekto ay matatagpuan sa ari-arian ng Sargent Ranch, humigit-kumulang na 4 na milya sa 
timog ng lungsod ng Gilroy at humigit-kumulang na 1 milya sa timog ng U.S. 101 at Highway 
25 iriterchange (Sic). A ng  materyal sa pagmimina (mga pinagsama-samang buhangin at 
graba) a y  k u k u n i n  s a  apat na yugto sa loob ng 30 taon at dadalhin sa labas ng lugar sa 
pamamagitan ng kombinasyon ng truck at train hauling. Ang  panghu l ing  rek lamasyon  
ng  hu l ing  yug to  ng  pagmimina  sa  ibabaw a t  ang  p inagsama-samang  
proseso  ng  pas i l idad  ay  magaganap  sa  ka tapusan  ng  P royek to .  Ang  proyekto 
ay nangangailangan ng pagpapatibay sa Reclamation Plan at pagpapalabas ng Conditional Use 
Permit para sa 30-taon na buhay ng quarry. 

 
Tinatapos ng Draft EIR na ang iminungkahing proyekto ay magkakaroon ng makabuluhang 
epekto para sa mga sumusunod na paksa na mapagkukunan: aesthetics, kalidad ng hangin, 
biyolohikal na mapagkukunan, pangkultura at tribong mapagkukunan, heolohiya at mga lupain, 
paleontological na mapagkukunan, greenhouse gases, panganib at mapanganib na materyales, 
hydrology at kalidad ng tubig, at transportasyon. 

 
Ang panahon ng pagtatapos ng pampublikong komento para sa Draft EIR ay orihinal na 
nakaiskedyul sa Lunes, Setyembre 26, 2022, ng 5:00 p.m. Sa kahilingan ng ilang mga partido, ang 
County ng Santa Clara ay nagbigay ng isang pagpapalawig sa panahon ng pampublikong komento 
sa Draft EIR. Nag-umpisa noong Lunes, Hulyo 25, 2022 at palalawigin hanggang sa Lunes, 
Nobyembre 7, 2022. 

 
Ang inyong mga komento tungkol sa makabuluhang mga pangkapaligirang epekto ng 
iminumungkahing proyekto, mga alternatibo sa iminumungkahing proyekto, at ang kakayahan 
ng Draft EIR ay malugod na tinatanggap. Ang mga nakasulat na komento na naisumite sa Santa 
Clara County Department of Planning and Development ng Lunes, Nobyembre 7, 2022, ng 5:00 
p.m. ay isasama at tumutugon sa Pinal na EIR. Mangyaring magbigay ng mga komento sa: 

 
Rob Salisbury, Senior Planner 
sgtguarry.comments@pln.sccgov.org 

County ng Santa Clara 
 

 
San Jose, CA 95110 
Phone: (408) 299-5700 

 

mailto:sgtguarry.comments@pln.sccgov.org
http://www.sccplandev.org/


Ang kumpletong kopya ng Draft EIR at lahat ng dokumento na binanggit sa Draft EIR para sa 
proyekto na ito ay matatagpuan sa mga sumusunod na lokasyon: 
 

 
 
 

County of Santa Clara Department of Planning and Development 
70 West Hedding Street, East Wing, 7th Floor 
San Jose, CA 95110 

 
Morgan Hill Public Library 
660 West Main Avenue 
Morgan Hill, CA 95037 

 
Gilroy Public Library 
350 West 6th Street 
Gilroy, CA 95020 

 
Ang kumpletong kopya ng Draft EIR ay maaaring marepaso sa website ng County, sa: 
https:/ /plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent. Ang County ay nasa proseso ng 
pagsasalin ng Draft EIR Executive Summary sa Spanish, Chinese, Tagalog, at Vietnamese at ang 
County ay magbibigay ng paunawa kung kailan magiging available ang mga pagsasalin para sa 
pagrepaso ng publiko. 

 

... 
Taos-puso, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Supervisors: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian 
County Executive: Jeffrey V. Smith 


