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Sinimulan ng Lungsod ang Pagtatayo ng mga Solar na
Palyo sa Mga Pasilidad ng Pampublikong Paradahan
Long Beach, CA - Sinimulan ng Lungsod ng Long Beach sa Departamento ng
Gawaing-Bayan ang pagtatayo at pagkakabit ng mga solar na palyo sa tatlong
itinalagang pasilidad sa paradahan sa lugar ng Downtown. Ang gawaing ito ay
nagmamarka ng una sa dalawang yugto para sa Solar Energy Power Purchase
Agreement (PPA) ng Lungsod kasama ang PFMG Solar Long Beach, LLC para sa
construction and operation of ten solar arrays sa iba't ibang mga pampublikong
pasilidad sa buong Long Beach. Ang lahat ng mga proyekto ay tinatayang
makukumpleto sa Spring 2022.
"Ang proyektong ito ay isang makabuluhang hakbang patungo sa pagtugon sa mga
layunin ng pagpapanatili ng 2030 ng Lungsod at isa pang halimbawa ng pangako ng
Lungsod na linisin ang enerhiya ngayon at sa hinaharap," sabi ni Alkalde Robert Garcia.
Ang yugto ng isa sa enerhiya para sa solar na PPA ng Lungsod ay may kasamang
pagkakabit sa mga rooftop ng mga pampublikong pasilidad ng paradahan ng Lugar A
(50 W. Ika-6 na St.), Lugar ng Lungsod B (50 E. 5th St.) at Lugar ng Lungsod C (50 E.
3rd St .) sa Downtown area. Ang sistema ng enerhiyang solar ay may kabuuan na
415.2-kilowatt, at may kakayahang makabuo ng kuryente na katumbas ng lakas na 60
bahay. Ang proyekto ay magbabawas ng carbon footprint ng Siyudad na tinatayang 530
tonelada habang ang kasosyo sa utiliti ng Lungsod, ang Southern California Edison, ay
lumilipat sa berdeng teknolohiya upang matugunan ang layunin nitong 80 porsyentong
nababagong enerhiya sa 2030. Ang mga tanghal na solar ay nagbibigay din ng sakop
na paradahan ng humigit-kumulang na 130 mga puwang sa paradahan, pagpapabuti ng
karanasan para sa mga pampublikong kustomer sa paradahan.

"Ang aming Lungsod ay nakatuon sa pagpapatupad ng makabago at napapanatiling
mga pagpipilian sa enerhiya, at nasasabik ako na makita ang pagkakabit ng mga
istrukturang ito simula sa Unang Distrito," sabi ni Kagawad na si Mary Zendejas.
Sinusuportahan ng proyekto ang pangako ng Lungsod sa mga pagkilos na
pagpapagaan na nakabalangkas sa Long Beach Climate Action and Adaptation Plan
(CAAP) para sa mga gusali at enerhiya sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng layunin ng
100% na porsyentong nababagong paggamit ng kuryente para sa lahat ng mga
munisipal na account sa 2030. Ang CAAP na inaasahang ipatibay ng Konseho ng
Lunsod noong Fall ng 2021 na binuo upang tugunan ang mga epekto ng klima sa
lungsod at mabawasan ang epekto ng klima sa pamamagitan ng pagbawas ng mga
emisyon ng greenhouse gas (GHG), at matugunan ang layunin ng Lungsod na walang
neutralidad ng karbon sa 2045.
"Ang Gawaing-Bayan ay nananatiling nakatuon sa pagbuo ng napapanatiling
imprastraktura at pagpapalawak ng enerhiya na kahusayan sa Long Beach," sinabi ng
Direktor ng Gawaing-Bayan na si, Eric Lopez. "Ang pagkakabit ay bahagi ng
pinakamalaking pagsisikap sa pagkakabit ng solar ng Gawaing-Bayan hanggang
ngayon na may pitong lokasyon pa sa pinahihintulutang yugto ng konstruksyon."
Ang ikalawang yugto ng proyektong ito ay inaasahang magsisimula sa huling bahagi ng
taong ito.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na
katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan T ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga museo at
sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan, Long Beach
Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding respetadong mga
unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf
courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at mga daanan ng
bisikleta.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa sosyal midia para sa mga bagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Gawaing-Bayan
Nagsusumikap ang Departamento ng Gawaing-Bayan ng Long Beach na patakbuhin,
panatilihin, at pagbutihin ang pisikal na imprastraktura at mga sistema ng
transportasyon ng Lungsod at pati na rin ang pananatili at pangangalaga ng cityscape
sa isang matatag na serbisyo sa pagtanggi at pag-recycle na nagsisilbi sa higit sa
120,000 daang libong mga kustomer sa mga bahayan at komersyal. Nagbibigay ang
Kagawaran ng iba’t-ibang mga serbisyo sa pamayanan kanilang ang pag-aayos,
rehabilitasyon, at pangkalahatang pangangalaga sa mga lansangan, puno, mga
side-walk at istraktura ng Lungsod. Nagbibigay din ang mga Departamento ng
gawaing-Bayan ng mga serbisyong pang-emerhensiya s suporta sa buong lungsod.
Bisitahin sa longbeach.gov/pw/, i- "like" kami sa Facebook, at sundan kami sa Twitter
at Instagram.
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