
TUME YA TEXAS KUHUSU UBORA WA MAZINGIRA 

 
TANGAZO LA KUPOKEA MAOMBI NA NIA YA KUPATA 

KIBALI CHA MANISPAA TENGE MFUMO WA MAJI TAKA YA dhoruba (MS4). 

MAREKEBISHO 

 

KIBALI NO. WQ0004350000 

MAOMBI. Mji wa Fort Worth, 200 Texas Street, Fort Worth, Texas 76102, na Tarrant Regional 
Water District, 800 East Northside Drive, Fort Worth, Texas 76102, wametuma maombi kwa 
Tume ya Texas ya Ubora wa Mazingira (TCEQ) kurekebisha Uondoaji Uchafuzi wa Texas. 
Nambari ya Kibali cha Mfumo (TPDES) WQ0004350000 (EPA I.D. No. TXS000901) ili 
kuidhinisha kuondolewa kwa jaribio la fenoli katika programu ya ufuatiliaji wa ukaguzi wa uga 
wa hali ya hewa kavu na kufanya upya utokaji kutoka kwa mfumo tofauti wa maji taka wa 
dhoruba wa manispaa ulio ndani ya mpaka wa kampuni ya Jiji. ya Fort Worth, isipokuwa ardhi 
ya kilimo, katika Tarrant, Denton, Johnson, Parker na Wise Counties, Texas 76101-76124, 
76126, 76127, 76129-76137, 76140, 76147, 76148, 76150, 76155, 76161-76164, 76166, 76177, 
76179-76182, 76185,76191-76193, 76195-76199, na 76244. Njia ya utupaji ni kutoka kwa mfumo 
wa maji taka wa dhoruba ya manispaa hadi maji ya juu ya jimbo. TCEQ ilipokea ombi hili tarehe 
30 Agosti 2022. Ombi la kibali linapatikana kwa kutazamwa na kunakiliwa katika Ukumbi wa 
Fort Worth City Hall Annex, 908 Monroe Street, Fort Worth, Texas. 

TAARIFA YA LUGHA MBADALA. Notisi za lugha mbadala katika Kiarabu, Kisomali, 
Kihispania na Kiswahili zinapatikana katika 
https://www.tceq.texas.gov/permitting/wastewater/plain-language-summaries-and-public-
notices.  

TAARIFA YA ZIADA. Mkurugenzi Mtendaji wa TCEQ ameamua kuwa ombi limekamilika 
kiutawala na atafanya ukaguzi wa kiufundi wa ombi hilo. Baada ya ukaguzi wa kiufundi wa 
maombi kukamilika, Mkurugenzi Mtendaji anaweza kuandaa rasimu ya kibali na atatoa uamuzi 
wa awali juu ya maombi. Notisi ya Ombi na Uamuzi wa Awali itachapishwa na 
kutumwa kwa wale walio kwenye orodha ya kaunti nzima ya utumaji barua na kwa 
wale ambao wako kwenye orodha ya utumaji ombi hili. Notisi hiyo itakuwa na 
tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maoni ya umma. 

MAONI YA UMMA / MKUTANO WA HADHARA. Unaweza kuwasilisha maoni ya 
umma au kuomba mkutano wa hadhara kuhusu ombi hili. Madhumuni ya mkutano wa 
hadhara ni kutoa fursa ya kuwasilisha maoni au kuuliza maswali kuhusu maombi. TCEQ 
itafanya mkutano wa hadhara ikiwa Mkurugenzi Mtendaji atabainisha kuwa kuna kiwango 
kikubwa cha maslahi ya umma katika ombi hilo au ikiombwa na mbunge wa eneo hilo. Mkutano 
wa hadhara si usikilizaji wa kesi unaopingwa. 
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FURSA YA KUSIKILIZWA KESI INAYOPINGWA. Baada ya tarehe ya mwisho ya 
kuwasilisha maoni ya umma, Mkurugenzi Mtendaji atazingatia maoni yote kwa wakati unaofaa 
na atatayarisha majibu kwa yote muhimu na nyenzo, au maoni muhimu ya umma. Isipokuwa 
maombi yatatumwa moja kwa moja kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi 
inayobishaniwa, majibu ya maoni, na uamuzi wa Mkurugenzi Mtendaji kuhusu 
ombi hilo, yatatumwa kwa barua pepe kwa kila mtu aliyewasilisha maoni ya umma 
na kwa wale watu ambao wako kwenye orodha ya wanaotuma maombi haya. 
Iwapo maoni yatapokelewa, utumaji barua pia utatoa maagizo ya kuomba 
kuangaliwa upya kwa uamuzi wa Mkurugenzi Mtendaji na kuomba kusikilizwa 
kwa kesi inayobishaniwa. Usikilizaji wa kesi inayopingwa ni mwenendo wa kisheria sawa na 
kesi ya madai katika mahakama ya wilaya ya jimbo. 

ILI KUOMBA KUSIKILIZWA KESI INAYOPINGWA, LAZIMA UJUMUISHE VITU 
VIFUATAVYO KATIKA OMBI LAKO: : jina lako, anwani, nambari ya simu; jina la 
mwombaji na nambari iliyopendekezwa ya kibali; eneo na umbali wa 
mali/shughuli zako kuhusiana na kituo kilichopendekezwa; maelezo mahususi ya 
jinsi unavyoweza kuathiriwa vibaya na kituo kwa njia isiyo ya kawaida kwa umma; 
orodha ya masuala yote yanayobishaniwa ambayo unawasilisha wakati wa kipindi 
cha maoni na, taarifa "[mimi/sisi] tunaomba kusikilizwa kwa kesi inayopingwa." 
Ikiwa ombi la kusikilizwa kwa kesi inayopingwa limewasilishwa kwa niaba ya 
kikundi au chama, ombi lazima liteue mwakilishi wa kikundi kwa ajili ya kupokea 
mawasiliano ya baadaye; kutambua kwa jina na anwani ya eneo mwanachama 
mmoja wa kikundi ambaye ataathiriwa vibaya na kituo au shughuli 
iliyopendekezwa; toa taarifa iliyojadiliwa hapo juu kuhusu eneo la mwanachama 
aliyeathiriwa na umbali kutoka kwa kituo au shughuli; kueleza jinsi na kwa nini 
mwanachama ataathirika; na ueleze jinsi maslahi ambayo kikundi kinatafuta 
kulinda yanahusiana na madhumuni ya kikundi. 

Kufuatia kumalizika kwa vipindi vyote vya maoni na ombi vinavyotumika, Mkurugenzi Mtendaji 
atapeleka maombi na maombi yoyote ya kuangaliwa upya au kusikilizwa kwa kesi 
inayobishaniwa kwa Makamishna wa TCEQ ili kuzingatiwa katika mkutano wa Tume 
ulioratibiwa. 

Tume inaweza tu kutoa ombi la kusikilizwa kwa kesi inayobishaniwa kuhusu masuala ambayo 
mwombaji aliwasilisha katika maoni yake kwa wakati muafaka ambayo hayakuondolewa. Ikiwa 
usikilizaji umekubaliwa, mada ya kusikilizwa itahusu masuala yanayobishaniwa 
ya ukweli au maswali mseto ya ukweli na sheria yanayohusiana na masuala 
muhimu ya ubora wa maji yaliyowasilishwa wakati wa kipindi cha maoni. 

ORODHA YA BARUA. Ukiwasilisha maoni ya umma, ombi la kusikilizwa kwa kesi 
inayopingwa au kuangaliwa upya kwa uamuzi wa Mkurugenzi Mtendaji, utaongezwa kwenye 
orodha ya wanaotuma barua pepe kwa ajili ya ombi hili mahususi ili kupokea arifa za umma za 
siku zijazo zinazotumwa na Ofisi ya Karani Mkuu. Kwa kuongeza, unaweza kuomba kuwekwa 
kwenye: (1) orodha ya kudumu ya barua pepe kwa jina mahususi la mwombaji na nambari ya 
kibali; na/au (2) orodha ya utumaji barua kwa kaunti mahususi. Iwapo ungependa kuwekwa 
kwenye orodha ya kudumu na/au ya kaunti, taja kwa uwazi ni orodha ipi na utume ombi lako 
kwa Ofisi ya TCEQ ya Karani Mkuu kwa anwani iliyo hapa chini. 



HABARI ZINAZOPATIKANA MTANDAONI. Kwa maelezo kuhusu hali ya ombi, tembelea 
Hifadhidata Jumuishi ya Makamishna katika www.tceq.texas.gov/goto/cid. Tafuta hifadhidata 
ukitumia nambari ya kibali cha programu hii, ambayo imetolewa juu ya ilani hii. 

MAWASILIANO NA HABARI ZA WAKALA. Maoni na maombi ya umma lazima 
yawasilishwe kwa njia ya kielektroniki katika https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/ , 
au kwa maandishi kwa Tume ya Texas ya Ubora wa Mazingira, Ofisi ya Karani Mkuu, MC-105, 
P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Tafadhali fahamu kuwa taarifa zozote za 
mawasiliano utakazotoa, ikijumuisha jina lako, nambari ya simu, anwani ya barua pepe na 
anwani ya eneo zitakuwa sehemu ya rekodi ya umma ya wakala. Kwa maelezo zaidi kuhusu ombi 
hili la kibali au mchakato wa kuruhusu, tafadhali piga simu kwa Mpango wa Elimu kwa Umma 
wa TCEQ, Bila Malipo, kwa 1-800-687-4040 au tembelea tovuti yao kwenye 
www.tceq.texas.gov/goto/pep. Si desea información en Español, puede llamar al 1-800-687-
4040. 

 Taarifa zaidi pia zinaweza kupatikana kutoka kwa Jiji la Fort Worth na Wilaya ya Maji ya Mkoa 
wa Tarrant kwa anwani zilizotajwa hapo juu au kwa kupiga simu kwa Bi. Juli Ragland, Meneja 
wa Mpango wa Mazingira, Jiji la Fort Worth, kwa 817-392-7251. 

 

Tarehe ya Kutolewa: Oktoba 12, 2022 
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