
Itinatakda ng mga mamamayan sa Lunsod ng Cupertino ang mga sumusunod:

Seksyon 1. Titulo.

Ang panukala sa inisyatibo na ito ay kikilalanin at maaring tukuyin bilang ″Ang Inisyatibo sa Plano ng Bayan ng Vallco" (ang 
"Inisyatibo").

Seksyon 2. Mga Natuklasan at Layunin.

A. Mga Natuklasan.  Napag-alaman at idinedeklara ng mga mamamayan ng Lunsod ng Cupertino ("Lunsod") ang mga 
sumusunod:

1. Ang Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay lugar sa pagpaplano sa Lunsod na may tinatayang 
58 akre sa pagitan ng Interstate 280 at Stevens Creek Boulevard at nasa intersection ng North Wolfe Road, gaya 
ng ipinapakita sa pahina A-1 at A-2 ng Eksibit A dito ("Distrito ng Pamilihan ng Vallco" o "Ari-arian").  Ang tinatayang 
51 akre ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay ang lugar ng palugi nang nakasarang mall sa rehiyon (at ng kaugnay 
nitong paradahan) na maraming bakanteng parte (ang "Mall").  Dahil sa iba't ibang hamon, kasama na ang ngunit 
hindi limitado sa, luma nang imprastraktura, isang nakakalito at palpak na layout ng paradahan, mahihinang 
tindahan at pagpapalit-palit ng kagustuhan ng konsumer, nag-umpisang masira ang Mall noong 1990s, na nagtakda 
ng hanay ng mga pamantayan sa pautang sa bahay at paghahain ng pagkalugi.  Humantong ito sa maraming 
pagbabago sa pagmamay-ari at pagsusumikap sa muling pagpapaunlad, pero nabigo ang lahat ng ito at nagpatuloy 
lang na mabawasan ang mga umuukopa rito hanggang 2000s.  Dahil sa kakaiba at malakas na kumpetisyon sa 
pagtitingi sa rehiyon, at sa kakaunting umuupa na natitira sa ngayon, hindi masuportahan ng Mall ang kasalukuyang 
pagpapatakbo sa kasalukuyang 1.2 milyong kuwadradong talampakan na espasyo na para lang sa pagtitingi.

2. Matagal nang kinikilala ng mga residente ng Cupertino ang mga pagkaluging ito at ang likas na pagiging hindi 
na kapaki-pakinabang ng Mall.  Gumugol ang Konseho ng Lunsod at ang komunidad ng maraming taon sa 
pagsusumikap na magtaguyod ng bagong bisyon para sa muling pagpapasigla sa Mall.

3. Noong Disyembre 2014, pinagtibay ng Konseho ng Lunsod ang isang isinapanahong Pangkalahatang Plano, 
ang Bisyon ng Komunidad 2040 ("Pangkalahatang Plano"), na kinabibilangan ng mga layunin, patakaran at 
estratehiyang partikular na nauugnay sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Ibinibigay ng Pangkalahatang Plano ang 
balangkas para sa isang ganap na muling pagpapaunlad at muling pagsasalugar sa site patungo sa isang bago at 
may iba't ibang gamit na "sentro ng bayan," na may masiglang halo ng pagtitingi, opisina at residensyal na magiging 
isang destinasyon para sa pamimili, pagkain, aliwan at komersiyo para sa mga residente ng Cupertino.

4. Batay sa bisyon na ito, nangangailangan ang Pangkalahatang Plano na magpatibay ng isang ispesipikong plano 
para sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco bago ang anumang muling pagpapaunlad upang tukuyin ang mga paggamit 
sa lupa, pamantayan at alituntunin sa disenyo, at mga pagpapaganda ng imprastraktura na kinakailangan upang 
mapagsilbihan ang Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

5. Ipinapatupad at tinutugunan ng Inisyatibong ito ang mga pangangailangan ng Pangkalahatang Plano at ang bisyon 
ng komunidad sa pamamagitan ng pag-apruba sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ("Ispesipikong 
Plano"), na nakalakip dito at nakapaloob doon sa Eksibit C, na nagbibigay-daan sa plano ng ganap na muling 
pagpapaunlad sa lugar patungo sa isang masigla, pangmatagalan, nalalakaran at ligtas na kapitbahayan sa "sentro 
ng bayan" na may halo ng pagtitingi, pagkain, aliwan, libangan, mga opisina, pabahay, hotel, pag-aaral, sibiko, 
bukas na espasyo, at mga pampulikong amenidad para sa mga residente ng Cupertino.

6. Ang pagpapatupad sa Ispesipikong Plano ay magpapataas sa kalidad ng pamumuhay sa komunidad ng mga 
residente ng Cupertino sa pamamagitan ng paggawa ng magkakahalong pampublikong lugar na may pinag-
isipang disenyo na may iba't ibang hanay, kasama na ang mga amenidad gaya ng mga tindahan, isang bago at 
primera-klaseng sinehan at ice rink, mga lugar para sa sibiko, pag-aaral at kainaman ng kalusugan, maging mga 
nalalakarang kalsada, eskinita para sa mga nagbibisikleta, at pasilidad para sa transportasyon na angkop para sa 
isang totoong sentro ng bayan.

7. Upang matiyak ang uri ng mga kakaibang benepisyo sa komunidad na karapat-dapat na matanggap ng mga 
residente ng Cupertino, nangangailangan ang Ispesipikong Plano ng bukiring may 30 akre sa mga pinagsama-
samang bubong ng iba't ibang gusali sa sentro ng bayan.  Ang Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar 
sa bubungan na ito na pribadong popondohan at pananatilihin ay kabibilangan ng 3.8 milya ng mga daanan para 
sa paglalakad at pagja-jog, damuhan, bakuran, taniman at mga organikong hardin, at tataniman ang mga ito ng 
mga katutubo at sanay sa tagtuyot na uri ng mga halamang nagpapaganda ng lupa na nabubuhay sa kaunting 
tubig o kahit walang tubig, at didiligan lang ang mga ito kung kailangan gamit ang ni-recycle na tubig na ihahatid sa 
pamamagitan ng isang bagong linya ng nire-recyle na tubig na padadaluyin hanggang sa lugar.  Ang katangi-tanging 
makakalikasang amenidad na ito para sa mga residente ng Cupertino ay magbibigay ng biswal na koneksyon sa 
mga nakapalibot na bulubundukin sa San Francisco Bay, magpapakilala ng malawak na hanay ng mga aktibo at 
di-aktibong paggamit na may kinalaman sa komunidad, tutulong na biswal na isama ang lugar ng plano sa mga 
nakapalibot na pampublikong kalsada, aayusin ang lugar ng plano, babawasan ang init sa lunsod (urban heat island 
effect), babawasan ang pagpapakawala ng tubig at ang mga epekto sa kalidad ng tubig at hangin, at pagbubutihin 
ang pagtitipid sa enerhiya ng mga gusali.
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8. Nagpapakita ang lugar ng Ispesipikong Plano ng natatanging oportunidad upang lutasin ang mga hamon sa 
pagpapatagal sa mga likas-yaman sa Lunsod-sa larangan ng ekonomiya, lipunan at kapaligiran-sa pamamagitan 
ng mahuhusay na teknolohiya at datos.  Gagawing hangarin ng Ispesipikong Plano na magsama ng mga 
sistemang pisikal, digital at pantao sa mga binuong kapaligiran upang maghatid ng pangmatagalan, masagana at 
pangkalahatang kinabukasan para sa mga residente ng Cupertino.  Ang layunin ng lugar ng Ispesipikong Plano 
ay ang makapagbigay ng positibong benepisyo sa komunidad sa pamamagitan ng matatalinong estratehiya sa 
pagpapaunlad sa lunsod, at ang programa, disenyo at mga pagpapatakbo nito ang magiging batayan para sa 
benepisyong ito.

9. Magbibigay rin ang Ispesipikong Plano ng mga karagdagan at makabuluhang benepisyo sa publiko at 
pagpapaunlad.  Kasama rito ang bagong pagpapaunlad sa ilalim ng Ispesipikong Plano upang magbigay ng-bukod 
pa sa pinakamalaking bayarin sa paaralan na iniaatas ng estado-mga karagdagang benepisyo sa mga paaralan 
na tinatayang aabot sa $40 milyon upang pahusayin pa ang magagandang paaralan ng Cupertino, gaya ng isang 
bagong Sentro para sa Inobasyon sa Agham at Inhinyeriya sa Mataas na Paaralan, mga solusyon upang makagawa 
ng netong karagdagang kapasidad sa pagpapatala upang pahusayin ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto 
ng mga estudyante, at espasyong nakalaan sa mga lokal na programa sa pag-aaral ng nasa hustong gulang.  
Nagkakaloob din ang Ispesipikong Plano ng espasyo para sa pagkakawanggawa/sibiko, kasama na ang para sa 
mga lokal na organisasyong hindi nagtutubo at sibiko; mga nakalaang yunit ng pabahay para sa nakatatanda; 
isang amphitheater kung saan gagawin ang mga konsiyerto sa labas at panonood ng sine sa gabi; isang espasyo 
para sa paglalaro na dadayuhin ng mga bata; espasyo para sa malalaking salo-salo at espasyo para sa malalaki at 
maliliit na kaganapan; mga epektibong solusyon sa trapiko para sa mga kundisyong umiiral na at panghinaharap 
(kasama na ang pangunguna sa at pagkakaloob ng malaking pagpopondo para sa isang libreng sakay sa 
komunidad sa pakikipagtulungan sa mga lokal na employer at ahensiya sa transportasyon, isang bagong sentro 
ng transportasyon, at isang mahigpit na programa sa pagbabawas sa pagbiyahe ng sasakyan sa pamamagitan ng 
isang komprehensibong plano sa Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon); pati na rin ang malalaking 
benepisyo sa ekonimiya at pananalapi sa pamamagitan ng pang-isahang beses na kita ng Lunsod mula sa buwis na 
may kinalaman sa konstruksiyon at sa mga bagong umuulit na buwis sa ari-arian, buwis sa pamamalagi ng bisita, at 
mga taunang buwis sa tingiang pagbebenta sa Lunsod.

10. Ang mga layunin, patakaran at mga mandatoryong tampok sa disenyo sa Ispesipikong Plano na pinagtibay ng 
Inisyatibong ito, na kinabibilangan ng mga kinakailangang tampok sa disenyong pangkapaligiran, ay magtitiyak 
na ang mga aksiyong aprubado ng Inisyatibo ay magiging angkop sa kapaligiran at susunod sa mga patakaran, 
alituntunin at pamantayan ng Lunsod.

11. Ang mga tadhana ng Inisyatibong ito, kasama na ang pagpapatibay sa Ispesipikong Plano, ay nakaayon sa interes 
ng publiko at tugma sa Pangkalahatang Plano ayon sa pagsusog ng Inisyatibong ito.  Ipinapakita sa Eksibit D rito 
ang pagkakatugma ng Ispesipikong Plano.

12. Pinagsisilbihan ng Inisyatibong ito ang pampublikong kalusugan, kaligtasan at kainaman ng mga residente ng 
Cupertino, pati na rin ng mga tao sa nakapalibot na rehiyon.

B. Layunin.  Ang layunin ng Inisyatibong ito ay tiyaking, alinsunod sa Pangkalahatang Plano ng Lunsod, ang lugi 
nang Espesyal na Lugar sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay maaaring mapaunlad muli sa isang masigla, 
pangmatagalan, nalalakaran at ligtas na bagong kapitbahayan na may halo ng pagtitingi, pagkain, aliwan, 
libangan, mga opisina, pabahay, bukas na espasyo, pag-aaral, sibiko at mga pampublikong amenidad, na may 
mga namumukod na benepisyo sa komunidad at disenyong may mataas na kalidad, na magpapabuti sa kalidad ng 
pamumuhay ng mga residente ng Cupertino.

Seksyon 3. Mga Susog sa Pangkalahatang Plano ng Lunsod ng Cupertino.

Sinususog ng mga botante ang Pangkalahatang Plano ng Lunsod ng Cupertino gaya ng sumusunod (ilalagay ang bagong wika 
sa Pangkalahatang Plano at ipapakita bilang nakasalungguhit na teksto; at ang wikang tatanggalin ay ipapakita bilang tekstong 
ginuhitan paalis; ang wikang lumalabas sa uring regular o naka-bold ay nagpapakita sa kasalukuyang teksto ng Pangkalahatang 
Plano at ipinagkakaloob para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon/sanggunian):

A. Mga susog sa Paggamit ng Lupa at Elemento ng Disenyo ng Komunidad.

Ang Paggamit ng Lupa at Elemento ng Disenyo ng Komunidad ng Pangkalahatang Plano ng Cupertino ay sinususog gaya ng 
sumusunod:

Ang seksyong pinamagatang "Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco," na nasa loob ng subseksyong "Mga 
Espesyal na Lugar" ng seksyong "Mga Layunin at Patakaran sa Mga Lugar sa Pagpaplano" ng Paggamit sa Lupa at Elemento ng 
Disenyo ng Komunidad, ay sinususog gaya ng sumusunod:

Espesyal na Lugar sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco

Tumatanaw ang Lunsod sa isang ganap na muling pagpapaunlad sa kasalukuyang Vallco Fashion Mall patungo 
sa isang masigla at may maraming gamit na "sentro ng bayan" na siyang pangunahing puntahan ng mga bisita sa 
rehiyon at sa komunidad.  Ang bagong Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay magiging destinasyon para sa pamimili, 
pagkain at aliwan sa Santa Clara Valley.
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LAYUNIN LU-19
GUMAWA NG NAIIBA AT HINDI MALILIMUTANG "SENTRO NG BAYAN" NA MAY MARAMING GAMIT, NA SIYANG 
DESTINASYON SA REHIYON AT PANGUNAHING PUNTAHAN SA KOMUNIDAD

Patakaran LU-19.1:  Ispesipikong Plano
Gumawa ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan na Distrito ng Pamilihan ng Vallco bago ang anumang 
pagpapaunlad sa lugar na nagpapakita sa mga kinakailangang paggamit ng lupa, pamantayan at alituntunin sa 
disenyo, at pagpapaganda sa imprastraktura.  Ibabatay ang Ispesipikong Plano sa mga sumusunod na estratehiya:

Estratehiya LU-19.1.1:  Punong Tagapagpaunlad.  Para sa muling pagpapaunlad, mangangailangan ng 
isang punong tagapagpaunlad upang maalis ang mga balakid sa pagpapaunlad ng isang nagkakaisang 
distrito na may pinakamatataas na antas ng disenyong panlunsod.

Estratehiya LU-19.1.2:  Pagbuo ng parsela.  Kailangan ang pagbuo ng parsela at plano para sa ganap 
na muling pagpapaunlad ng lugar bago magdagdag ng mga paggamit para sa tirahan at opisina.  Hindi 
hinihikayat ang pagpaparsela upang mapreserba ang lugar para sa muling pagpapaunlad sa hinaharap, 
maliban na lang kung may kasamang sapat na mga panukalang nagpoprotekta ang pagpaparsela upang 
magkaloob ng mga insentiba at alituntunin para sa pakikipagtulungan ng mga may-ari sa isa't isa.

Estratehiya LU 19.1.3:  Ganap na Muling Pagpapaunlad.  Dapat ibatay ang plano sa "sentro ng bayan" 
sa ganap na muling pagpapaunlad ng lugar upang matiyak na maipaplano ang lugar para maisakatuparan 
ang bisyon ng komunidad.

Estratehiya LU-19.1.4:  Paggamit ng lupa.  Upang maisakatuparan ang bisyon ng Lunsod para sa isang 
masigla at maraming gamit na "sentro ng bayan," mangangailangan ang Ispesipikong Plano ng Sentro ng 
Bayan ng Vallco ng halo ng mga sumusunod na paggamit sa lugar Pinapayagan ang mga sumusunod na 
paggamit sa lugar (tingnan ang Pigura LU-1 para sa mga density at pamantayan ng tirahan):

1. Pagtitingi:  Mga paggamit para sa pagtitingi, restaurant at aliwan na mahusay ang pagganap.  
Magpanatili ng minimum na 600,000 kuwadradong talampakan ng pagtitingi na magkakaloob 
ng magandang pagkukunan ng buwis sa pagbebenta para sa Lunsod.  Maaaring kasama ang 
mga paggamit para sa aliwan ngunit hindi dapat ito kabilangan ng mahigit sa 30 porsiyento ng 
paggamit para sa pagtitingi.

2. Hotel:  Hikayatin Magkaloob ng hotel na business class na may sentro para sa komperensiya at 
mga aktibong paggamit kasama na ang mga pangunahing lagusan, bulwagan, tingian, at mga 
restaurant sa unang palapag.

3. Tirahan:  Payagan ang Magpanatili ng tirahan sa mga itaas na palapag na may mga pagtitingi 
at aktibong paggamit sa unang palapag.  Hikayatin ang pagkakaroon ng iba't ibang yunit para 
sa mga batang propesyonal, magkasintahan/mag-asawa at/o mga aktibong nakatatanda na 
gustong tumira sa isang aktibong kapaligiran ng "sentro ng bayan".  Ang bahaging tirahan ng 
proyekto ay magtatalaga sa mas malaki sa 80 yunit, o 20% ng kabuuang yunit, bilang pabahay sa 
nakatatanda (nang nakakasunod sa batas ng estado at na pederal).

4. Opisina:  Hikayatin ang Magpanatili ng espasyo ng opisina na may mataas na kalidad at 
nakaayos sa isang kalyeng nakalaan para sa mga naglalakad na may mga aktibong paggamit 
sa unang palapag, mga kalyeng madadaanan ng publiko at mga plaza/espasyong maraming 
halaman.  Ang isang minimum na 100,000 kuwadradong talampakan ay itatakda para sa 
incubator, espasyo para sa mga magkakasamang nagtatrabaho at/o maraming bisitang 
nangungupahan para sa mga start-up, kompanyang may katamtamang laki at/o bago at 
umuusbong na teknolohiya, nang may priyoridad para sa mga lokal na kumpanya.

5. Pampubliko, Pagkapampubliko, Bukas na Espasyo at mga Parke:  Kinakailangan ng (mga) may-
ari ng ari-arian na magkaloob ng malalaking parke at bukas na espasyo, pasilidad sa pag-aaral, 
espasyo kung saan nagtitipon-tipon ang komunidad, mga paggamit na sibiko, pampublikong 
sining, at mga espasyo para sa mga kaganapan sa komunidad.

Bukod pa rito, pinapayagan ang mga sumusunod na paggamit sa lugar, bagamat hindi kinakailangan:

Mga Amenidad:  Pinahihintulutan din ang mga amenidad na komplementaryo o ikalawa lang sa alinman 
sa mga pinahihintulutang paggamit, gaya ng, ngunit hindi limitado sa, mga kapiterya, pasilyo, bulwagan 
ng komunidad, o espasyo sa pagpupulong.

Estratehiya LU-19.1.5:  Layout ng "Sentro ng Bayan." Gumawa ng mga kalye at blokeng inilatag gamit 
ang "pagpaplanong transect" (naaangkop na uri ng kalye at gusali para sa bawat lugar), na kinabibilangan 
ng madaling matukoy na sentro at mga gilid, pampublikong espasyo sa gitna, dekalidad na pampublikong 
espasyo, at mga paggamit ng lupa na naaangkop sa uri ng kalye at gusali.

Estratehiya LU-19.1.6:  Pagkakakone-konekta.  Magbigay ng bagong ayos at kumpletong grid 
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ng pagkakasunud-sunod ng mga kalye, boulevard at eskinita na nakalaan sa mga naglalakad, na 
kumokonekta sa mga kasalukuyang kalye, at gumagawa ng mga malalakarang bloke sa lunsod para sa 
mga gusali at bukas na espasyo.  Kasama rin dapat dito ang mga pasilidad ng transportasyon, nagbibigay 
rin dapat ito ng mga koneksyon sa iba pang mga node ng transportasyon at dapat itong makipag-ugnayan 
sa potensyal na pagpapalawak ng tulay sa Wolfe Road sa itaas ng Interstate 280 upang maipagpatuloy 
ang konsepto ng boulevard na nalalakaran at nadaraanan ng bisikleta sa kahabaan ng Wolfe Road.  
Ang proyekto ay dapat ding mag-ambag mag-aambag din tungo sa pag-aaral at mga pagpapahusay sa 
isang potensyal na daanang Interstate 280 sa kahabaan ng drainage channel sa timog ng freeway at 
magbibigay ng mga koneksyon para sa mga naglalakad at nagbibisikleta mula sa mga lugar ng proyekto 
patungo sa daanan.  Ang anumang proyekto na ganap na muling magpapaunlad sa kasalukuyang mall 
sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay dapat ding magpondo sa transportasyon at imprastraktura para 
sa transportasyon na magbibigay ng mga epektibong solusyon sa trapiko, kasama na ang pagkakaloob 
ng tinatayang $30 milyon tungo sa mga nakaplanong pagpapahusay sa transportasyon sa palitan ng 
I-280 at Wolfe Road at iba pang mga bahagi ng I-280, nang nakikipagsosyo sa mga lokal na employer at 
ahensiya sa transportasyon upang magkaloob ng libreng sakayan sa komunidad, nagbibigay ng sentro sa 
transportasyon sa lugar at/o mobility hub, at nagpapatupad ng plano sa pamamahala sa pangangailangan 
sa transportasyon na may kabuuang layunin ng pagbabawas sa mga pagbiyahe sa abalang oras mula 
Lunes hanggang Biyernes dahil sa pag-oopisina, nang mababa nang 30 porsiyento sa mga naaangkop na 
antas sa pagkakaroon ng biyahe para sa Paggamit ng Opisina ng Mga Inhinyero/Inhinyera sa Institusyon 
ng Transportastyon.  Hindi ilalapat sa anumang proyekto ng hotel ang obligasyong ito sa pagpopondo sa 
transportasyon at sasakyan.

Estratehiya LU-19.1.7:  Mga umiiral nang kalye.  Pahusayin ang Stevens Creek Boulevard at Wolfe 
Road upang maging mas mainam para sa mga nagbibisikleta at naglalakad sa pamamagitan ng 
pagkakaroon ng mga eskinita para sa bisikleta, malalawak na bangketa, puno sa kalsada, pinahusay na 
intersection sa mga naglalakad upang bigyang-daan ang maayos na pagkonekta sa Rosebowl at Main 
Street.

Estratehiya LU-19.1.8:  Bukas na espasyo.  Ang mga bukas na espasyo sa anyo ng isang plaza sa 
sentro ng bayan sa kanluran at mga silangang bahagi ng distrito kung saan maraming nakakalat na plaza 
at lugar na maraming halaman na gumagawa ng mga espasyo para sa pagtitipon ng komunidad, lokasyon 
para sa pampublikong sining, at espasyo para sa mga kaganapan sa komunidad.

Estratehiya LU-19.1.9:  Anyo ng gusali.  Dapat ay may mga arkitekturang may mataas na kalidad ang 
mga gusali, at tumutuon din dapat ang mga ito sa kagandahan at kaangkupan sa mga tao, at nagbibigay 
ng pakiramdam ng isang mainam na lugar.  Dapat magkaroon ng mga akmang pagbabago ang mas 
matataas na gusali upang umayon sa nakapaligid na lugar.

Estratehiya LU-19.1.10:  Pambungad na karakter.  Mga gusaling may mataas na kalidad, at may 
arkitektura at materyales na angkop sa pambungad na karakter ng lugar.  Dapat magbigay ang proyekto 
ng palatandaan at magandang pagtrato sa pambungad nito.

Estratehiya LU-19.1.11:  Plano sa paggawa ng mga phase.  Ang isang plano sa paggawa ng mga 
phase na nagle-lay out sa pag-ooras sa mga pagpapahusay sa imprastraktura, bukas na espasyo at 
paggamit ng lupa na nagtitiyak na kasama sa mga unang phase ang mga elementong ninanais ng 
komunidad.

Estratehiya LU-19.1.12:  Paradahan.  Ilalagay sa gilid o likuran ng mga gusali ang paradahan sa mga 
ibabaw na lote.  Mas kanais-nais ang underground na paradahan na nasa ilalim ng mga gusali.  Ang mga 
istrakturang may mataas na grado ay hindi ilalagay sa kahabaan ng mga pangunahing harapang kalye.  
Sa mga sitwasyon, kung saan papayagan ang mga istrakturang may mataas na grado sa kahabaan ng 
mga harapang kalye sa loob, ililinya ang mga ito sa mga tindahang nagtitingi at aktibong paggamit sa 
unang palapag.  Dapat idisenyo ang lahat ng istraktura ng paradahan sa paraang tugma ang arkitektura 
nito sa isang kapaligiran para sa "sentro ng bayan" na may mataas na kalidad.

Estratehiya LU-19.1.13:  Mga puno.  Panatilihin ang mga puno sa kahabaan ng Interstate 280, Wolfe 
Road at Stevens Creek Boulevard hangga't maaari, kapag nagmungkahi ng bagong pagpapaunlad.

Estratehiya LU-19.1.14:  Mga palugit sa kapitbahayan.  Isaalang-alang ang mga palugit gaya ng 
mga pataan, pagpapaganda ng lupa at/o paglilipat ng gusali upang bigyang-palugit ang magkakatabing 
tirahang pang-isahang pamilya para hindi gaanong magkakitaan at magkarinigan.

Estratehiya LU-19.1.15:  Bubungang May Halaman at Ni-recycle na Tubig.  Upang lalong pahusayin 
at tugunan ang mga kinakailangan sa bukas na espasyo na nakatakda sa Estratehiya LU-19.1.8 at 
upang magbigay ng namumukod na benepisyo sa komunidad, kinakailangan ang isang napupuntahang 
bubungang may halaman para sa bahagi ng proyektong ganap na muling magpapaunlad sa 
kasalukuyang mall na nasa Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Hindi liliit sa 30 akre ang sukat ng bubungang 
may halaman na may minimum na 3.8 milyang daanang mapupuntahan ng publiko.  Upang mabawasan 
ang pangangailangan sa tubig na may kinalaman sa bubungang may halaman, gagamit ng mga ni-recycle 
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na tubig at mga nakakatagal sa tagtuyot at katutubong halamang nagpapaganda ng lupa na nabubuhay 
nang may kaunti o kahit walang tubig pandilig.  Upang matugunan ang obligasyong ito, palalawakin ng 
tagapagpaunlad hanggang sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco ang serbisyo ng nire-recycle na tubig sa 
hinaharap.  Hindi malalapat ang mga pangangailangang ito sa anumang proyekto ng hotel.

B. Mga Susog sa Elemento ng Imprastraktura.

Ang Patakaran INF-2.5 ("Imprastraktura ng Nire-recycle na Tubig") ng Elemento ng Imprastraktura ay sinususog gaya ng 
sumusunod:

Patakaran INF-2.5:  Imprastraktura ng Nire-recycle na Tubig
Plano para sa pambuong lunsod na access sa nire-recycle na tubig at paghihikayat sa paggamit nito.

Estratehiya INF-2.5.1:  Pagiging available.  Palawakin ang pagiging available ng sistema ng nire-
recycle na tubig sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga proyekto at pagpapaunlad ng pampublikong 
imprastraktura.

Estratehiya INF-2.5.2:  Paggamit.  Hikayatin ang mga pribado at pampublikong proyekto na isama ang 
paggamit ng nire-recycle na tubig para sa pagpapaganda ng lupa at iba pang mga paggamit.

Estratehiya INF-2.5.3:  Mga Pasilidad sa Lunsod.  Idisenyo at dagdagan ng aksesorya (o i-retrofit) 
ang mga gusali, pasilidad at pagpapaganda ng lupa sa Lunsod para makagamit ng ni-recycle na tubig, 
hangga't maaari.

Estratehiya INF-2.5.4:  Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.  Iatas na ang anumang 
proyektong ganap na muling nagpapaunlad sa kasalukuyang mall na nasa Distrito ng Pamilihan ng 
Vallco ay magpalawak sa linya ng nire-recycle na tubig hanggang sa lugar na sakop ng Ispesipikong 
Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco at sulitin ang paggamit ng ni-recycle na tubig.  Hindi malalapat ang 
kinakailangang ito sa anumang proyekto ng hotel na nasa lugar ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng 
Bayan ng Vallco.

C. Mga Susog sa Apendise A.

Ang Apendise A ("Mga Kahulugan ng Paggamit ng Lupa") sa Pangkalahatang Plano ay sinususog upang isama ang sumusunod 
na bagong kategorya sa paggamit ng lupa:

Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco

Inilalapat ang pagtatalaga sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco sa Espesyal na Lugar ng Distrito 
ng Pamilihan sa Vallco, at nagbibigay-daan sa iba't ibang gamit, kasama na ang pagtitingi, restaurant, aliwan, 
residensyal, opisina, hotel, publiko (kasama na ang sibiko), pagkapampubliko, pag-aaral, mga parke, bukas 
na espasyo, at amenidad.  Ang mga proyektong pinaunlad sa ilalim ng pagtatalagang ito ay dapat umayon sa 
Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.

D. Mga Susog sa Mapa ng Paggamit ng Lupa.

Ang kasalukuyang "Mapa ng Paggamit ng Lupa ng Lunsod ng Cupertino," isang kopyang nakalakip dito para sa mga layunin 
lang ng pagbibigay-impormasyon sa pahina A-1 ng Eksibit A dito, ay sinususog upang muling italaga ang tinatayang 58 akre 
na Ari-arian mula sa Komersiyal/Opisina/Residensyal tungo sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco, gaya ng 
nakatakda sa pahina A-3 ng Eksibit A.

Seksyon 4. Mga Susog sa Kodigong Munisipal ng Lunsod ng Cupertino.

Sinususog ng mga botante rito ang Kodigong Munisipal ng Lunsod ng Cupertino gaya ng sumusunod (ilalagay ang bagong wika 
sa Kodigong Munisipal at ipapakita bilang nakasalungguhit na teksto at ang wikang tatanggalin ay ipapakita bilang tekstong 
ginuhitan paalis; ang wikang lumalabas sa uring regular o naka-bold ay nagpapakita sa kasalukuyang teksto ng Kodigong 
Munisipal at ipinagkakaloob para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon/sanggunian):

Ang isang bagong kabanatang pinamagatang Sona ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco o "Vallco Town Center 
Specific Plan (VTCSP) Zone," ay idinaragdag sa Titulo 19 ("Pagsosona") ng Kodigong Munisipal, gaya ng sumusunod:

Gaya ng natatanaw sa Pangkalahatang Plano, ang isang distrito sa pagsosona na pinamagatang distrito ng 
Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco o "Vallco Town Center Specific Plan" district (VTCSP) ay 
itinataguyod gaya ng ipinapakita sa opisyal na mapa ng distrito sa pagsosona ng Lunsod ng Cupertino.  Ang 
distrito sa pagsosona ng VTCSP ay nagpapatupad sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco, na may 
kasamang sanggunian, isang kopya ng kung anong lalabas sa file sa opisina ng klerk ng lunsod.  Kasama sa 
Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ang mga alituntunin sa arkitektura at disenyo, pamantayan sa 
pagpapaunlad sa lugar, plano sa pagpapaganda sa pampublikong pasilidad, tampok ng disenyo ng kapaligiran at 
iba pang mga pamantayan sa pagpapaunlad na nakakatugon sa mga kinakailangan sa kodigo ng pagsosona.  Ang 
mga pamantayan, alituntunin at plano sa pagpapaganda na nakapaloob sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco ay sasaklaw sa distrito sa pagsosona ng VTCSP.  Kapag ang Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng 
Vallco ay hindi magbibigay ng mga ispesipikong pamantayan at/o pamamaraan para sa pagsusuri, pag-apruba at/o 
pangangasiwa sa mga proyekto sa pagpapaunlad, malalapat ang mga pamantayan at pamamaraan sa kodigong ito, 
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gayunpaman iyon ay kung walang pagkakataon na hahadlangan o pipigilan ng mga pamantayan at pamamaraan sa 
kodigong ito ang pagpapaunlad sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.

Ang Seksyon 19.16.110 ("Mga Naitalagang Distrito sa Pagsosona") ng Kabanata 19.16 ("Pagtatalaga at Pagtataguyod ng Mga 
Distrito") ng Titulo 19 ("Pagsosona") ang Kodigong Munisipal, ay sinususog upang idagdag ang sumusunod na Pagtatalaga at 
Pangalan ng Distrito sa Mapa ng Pagsosona:  Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco o VTCSP Vallco Town Center 
Specific Plan.

Ang Seksyon 19.156.040 ("Permiso sa Nakaplanong Pagpapaunlad at Permiso sa Kondisyonal na Paggamit-Mga Resulta at 
Kundisyon") ng Kabanata 19.156 ("Mga Permiso sa Pagpapaunlad, Mga Permiso sa Kondisyonal na Paggamit at Pagkakaiba-
iba") ng Titulo 19 ("Pagsosona") ng Kodigong Munisipal, ay sinususog gaya ng sumusunod:

A. Ang tagagawa ng pasiya ay maaaring maggawad ng permiso sa nakaplanong pagpapaunlad o permiso sa 
isang kondisyonal na paggamit kung magagawa ang lahat ng sumusunod na resulta:

1. Ang iminumungkahing pagpapaunlad at/o paggamit, sa iminumungkahing lokasyon, ay hindi makakasira 
o makakapinsala sa ari-arian o mga pagpapaganda sa lugar, at hindi makakapahamak sa kalusugan at 
kaligtasan ng publiko, pangkalahatang kainaman, o kaginhawahan;

2. Ang iminumungkahing pagpapaunlad at/o paggamit ay isasalugar at isasagawa sa paraang 
nakaalinsunod sa Komprehensibong Pangkalahatang Plano ng Cupertino, na sumasaklaw sa mga 
regulasyon sa pagsosona, at sa layunin ng titulong ito at nakakasunod sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran 
ng California (California Environmental Quality Act o CEQA).

B. Para sa mga layunin ng paggawad ng permiso sa isang kondisyonal na paggamit upang maparami ang mga 
yunit ng tirahan sa loob ng distrito ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan nang lampas pa sa bilang ng 
yunit na tinukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco, 
igagawad ang permiso sa kondisyonal na paggamit kung gagawin ang mga resulta sa itaas.  Para sa mga 
layunin ng paghahanap sa (A)(l ), ang pagpaparami sa mga yunit ng tirahan sa loob ng distrito ng Ispesipikong 
Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ay ituturing na hindi makakapahamak sa kalusugan at kaligtasan ng 
publiko, pangkalahatang kainaman, o kaginhawahan kung walang mga bagong malaki at di-maiiwasang 
epekto bukod sa mga natukoy sa Ulat Ukol sa Epekto na Pangkapaligiran na inihanda para sa Pangkalahatang 
Plano:  Bisyon ng Komunidad 2015-2040, pagdating sa mga yunit ng tirahan.

Ang Seksyon 20.04.040 ("Distrito sa Pagsosona na Naaangkop sa isang Ispesipikong Plano") ng Kabanata 20.04 ("Mga 
Ispesipikong Plano") ng Titulo 20 ("Mga Pangkalahatan at Ispesipikong Plano") ng Kodigong Munisipal, ay sinususog gaya ng 
sumusunod:

Ang lahat ng lugar na saklaw ng isang ispesipikong plano, kung saan hindi kasali ang lugar ng Ispesipikong Plano 
ng Sentro ng Bayan ng Vallco, ay isosona ayon sa nakaplanong distrito sa pagsosona sa pagpapaunlad (P) sa 
ilalim ng Kabanata 19.48 ng Kodigo ng Ordinansa ng Lunsod, at ang lahat ng regulasyong sumasaklaw sa mga 
pag-apruba sa paggamit ng lupa sa isang nakaplanong sona sa pagpapaunlad ay iaangkop sa mga ispesipikong 
plano.  Ang isang mungkahi para sa ispesipikong plano ay maaaring isama sa anumang aplikasyon para sa mga 
pagiging karapat-dapat sa paggamit ng lupa sa mga nakaplanong distrito sa pagsosona sa pagpapaunlad ng 
Lunsod.

Ang kasalukuyang "Mapa ng Pagsosona ng Lunsod ng Cupertino," isang kopyang nakalakip para sa mga layunin lang ng 
pagbibigay-impormasyon sa pahina B-1 ng Eksibit B dito, ay sinususog upang palitan ang pagsosona ng Ari-arian mula sa 
P(Pamilihan sa Rehiyon) at P(CG) ng VTCSP(Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco), gaya ng nakatakda sa pahina 
B-3 ng Eksibit B.

Seksyon 5. Pagpapatibay sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.

Ang Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco, na nakalakip dito bilang Eksibit C, ay pinagtibay rito.  Ang kumpletong 
teksto ng Eksibit C ay nagsisimula sa pahina C-1 ng Inisyatibong ito.

Seksyon 6. Pagpapatupad sa Inisyastibo.

A. Pagdating ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibong ito, aatasan ang Lunsod na agarang magsagawa sa lahat 
ng naaangkop na aksiyong kinakailangan upang ipatupad ang Inisyatibong ito.  Ituturing ang Inisyatibong ito na 
pinagtibay at may bisa pagdating ng pinakamaagang petsang posible ayon sa sa batas pagkatapos patunayan ng 
Opisyal ng Halalan ang boto sa Inisyatibo ng mga botante ng Lunsod ng Cupertino.

B. Pagdating ng petsa ng pagkakabisa ng Inisyatibong ito, ang mga tadhana ng Seksyon 3 ay ilalagay rito sa 
Pangkalahatang Plano; maliban kung ang apat na susog ng Pangkalahatang Plano na pinahihintulutan ng batas ng 
estado para sa anumang taon ng kalendaryo ay nagamit na sa taong iyon kung kailan nagkabisa ang Inisyatibo, ang 
mga susog sa Pangkalahatang Plano na nakatakda sa Inisyatibong ito ay ang magiging unang susog na ilalagay sa 
Pangkalahatang Plano sa Enero 1 ng susunod na taon.

C. Ang Pangkalahatang Planong may bisa sa petsa kung kailan inihain ang Paunawa ng Layon na Palaganapin 
ang Inisyatibong ito ("petsa ng Paghahain"), at ang Pangkalahatang Plano ayon sa pagsusog ng Inisyatibong 
ito, ay mayroong pinagsama-samang pahayag ng mga patakaran na magkakaayon at magkakatugma para sa 
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Lunsod.  Upang matiyak na ang Pangkalahatang Plano ng Lunsod ay nananatiling magkakasama, magkakaayon 
at magkakatugmang pahayag ng mga patakaran para sa Lunsod, ang anumang tadhana ng Pangkalahatang Plano 
na pinagtitibay sa pagitan ng Petsa ng Paghahain at ng petsa ng pagkakabisa ng mga susog ng Pangkalahatang 
Planong pinagtibay ng Inisyatibong ito ay, sa lawak na ang nasabing pansamantalang ipinapatupad na tadhana ay 
hindi nakaayon sa mga susog ng Pangkalahatang Plano na pinagtibay ng Inisyatibong ito, gagawan ng susog sa 
lalong madaling panahon at sa paraan at oras na iniaatas ng batas ng estado upang matiyak ang pagkakaayon sa 
pagitan ng mga tadhanang pinagtibay ng Inisyatibong ito at iba pang mga elemento ng Pangkalahatang Plano.

Seksyon 7. Bisa ng Iba Pang Mga Panukala sa Iisang Balota.

Sa pag-aapruba sa Inisyatibong ito, layon ng mga botante na gumawa ng komprehensibong plano sa pagkontrol upang 
pamahalaan ang paggamit sa hinaharap at pagpapaunlad sa lugar ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.  
Upang matiyak na hindi nakakahadlang ang layong ito, inilalahad ang Inisyastibong ito sa mga botante bilang alternatibo sa, 
at sa hayagang layon na makikipagkumpitensya ito sa, anuman at lahat ng inisyatibo ng botante sa balota ring iyon bilang 
ang Inisyatibong ito at na, kung maaaprubahan, ay magkokontrol sa paggamit o pagpapaunlad sa ari-ariang nasa lugar ng 
Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco sa anumang paraan (ang bawat isa ay isang "Hindi Tugmang Inisyatibo").  
Kung sakaling ang Inisyatibong ito at ang isa o higit pang Hindi Tugmang Inisyatibo ay pagtibayin ng mga botante sa hahalan 
ding iyon, ang panukalang iyon lang na nakatanggap ng pinakamalaking bilang ng positibong boto ang magkokontrol sa kabuuan 
nito, at ang nasabing iba pang panukala o mga panukala ay ituturing na di-wasto at walang anumang bisa ayon sa batas.  
Walang pagkakataon na bibigyang-kahulugan ang Inisyatibong ito sa paraang magpapahintulot sa pagpapatakbo rito nang 
kaalinsabay ng anuman, kasama na ang mga tugmang tadhana ng anumang Hindi Tugmang Inisyatibo.  Kung aaprubahan ang 
Inisyatibong ito ng mga botante ngunit mapapawalang-bisa ito ng batas sa kabuuan o sa ilang bahagi ng anuman pang ibang 
Hindi Tugmang Inisyatibo, ng mga botante sa halalan ding iyon, at ang nasabing Hindi Tugmang Inisyatibo ay mawawalan ng 
bisa di-kalaunan, maipapatupad ng Inisyastibong ito ang sarili nito at mabibigyan ito ng ganap na kapangyarihan ng batas.

Seksyon 8. Pagbibigay-kahulugan at Kakayahang Ihiwalay.

A. Ang Inisyatibong ito ay dapat maunawaan bilang nakaayon sa lahat ng batas, tuntunin at regulasyon ng pederal na 
pamahalaan at estado.  Kung ang anumang seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, parirala, bahagi, o parte 
ng Inisyatibong ito ay ituturing na walang bisa o labag sa saligang-batas ng isang panghuling pagpapasiya ng isang 
hukuman ng mahusay na hurisdiksiyon, hindi maaapektuhan ng nasabing pagpapasiya ang pagkakaroon ng bisa 
ng mga natitirang bahagi ng Inisyatibong ito.  Idinedeklara ng mga botante na ang Inisyatibong ito, at ang bawat 
seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, parirala, bahagi, o parte nito roon, ay pagtitibayin o ipapasa sana 
kahit na ang isa o higit pang mga seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay, parirala, bahagi o parte ay mapag-
alamang walang bisa.  Kung ang anumang tadhana ng Inisyatibong ito ay mapapatunayang walang bisa kung 
ilalapat sa sinumang tao o anumang sitwasyon, ang nasabing kawalan ng bisa ay hindi makakaapekto sa anumang 
pagkakalapat ng Inisyatibong ito na maaaring bigyang-bisa nang wala ang hindi wastong pagkakalapat.

B. Kung ang anumang bahagi ng Inisyatibong ito ay ituturing na walang bisa ng isang hukuman ng mahusay na 
hurisdiksiyon, kami, ang Mga Mamamayan ng Lunsod ng Cupertino ay nagpapahayag sa aming masidhing 
pagnanais na:  (i) gamitin ng Konseho ng Lunsod ang pinakamahuhusay nitong pagsusumikap na panatilihin at 
muling ipatupad ang bahaging iyon, at (ii) ipatupad ng Konseho ng Lunsod ang Inisyatibong ito sa pamamagitan ng 
pagsasagawa sa lahat ng hakbang hangga't maaari upang gamutin ang anumang mga kakapusan o kakulangan 
na tinutukoy ng hukuman sa paraang nakaayon sa hayagan at ipinapahiwatig na layon ng Inisyatibong ito, kasama 
na ang pagpapatibay at muling pagpapatupad sa anumang nasabing bahagi sa paraang nakaayon sa layon ng 
Inisyatibong ito.

C. Dapat ay malawakang maunawaan ang Inisyatibong ito upang makamit ang mga layuning nakasaad sa itaas.  
Layon ng mga botante na mabigyang-kahulugan at maipatupad ang mga tadhana ng Inisyatibong ito ng Lunsod at 
ng iba pa sa paraang nangangasiwa sa layuning nakatakda sa Inisyatibong ito.

Seksyon 9. Susog.

Bago ang Enero 1, 2027, ang mga tadhana ng Inisyatibong ito, kasama na ang ngunit hindi limitado sa Ispesipikong Plano 
sa Sentro ng Bayan ng Vallco na pinagtitibay nito, ay maaari lang susugin o ipawalang-bisa ng mayoriya ng mga botante ng 
Lunsod na bumoboto sa isang halalang nagaganap alinsunod sa batas ng estado.  Sa o pagkatapos ng Enero 1, 2027, hindi 
kakailanganin ang isang boto ng mga tao upang susugin o ipawalang-bisa ang anumang bahagi ng Inisyatibong ito, at maaaring 
susugin o ipawalang-bisa ang Inisyatibong ito sa pamamagitan ng anumang pamamaraan, na kung hindi man ay pinahihintulutan 
ng batas.

Seksyon 10. Listahan ng Mga Eksibit ng Inisyatibo.

Ang mga sumusunod na eksibit sa Inisyatibong ito ay kasama rito bilang sanggunian:

Eksibit A-Susog sa Mapa ng Paggamit ng Lupa ng Pangkalahatang Plano

Eksibit B-Susog sa Mapa ng Pagsosona 

Eksibit C-Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco

Eksibit D-Chart ng Pagkakaayon ng Pangkalahatang Plano
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EKSIBIT A 
SA INISYATIBO

SUSOG SA MAPA NG PAGGAMIT NG LUPA NG LUNSOD NG CUPERTINO
Ang "Mapa ng Paggamit ng Lupa ng Lunsod ng Cupertino," gaya ng pag-iral nito hanggang sa petsa ng paghahain sa 
Inisyatibong ito, ay nakalakip para lang sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon sa pahina A-1 ng Eksibit (nasa loob ng 
pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita).  Ang Pahina A-2 ng Eksibit ay nagbibigay ng pinalaking kopya ng 
bahagi ng Mapa ng Paggamit ng Lupa, gaya ng pag-iral nito sa petsa ng paghahain ng Inisyatibong ito, na nauugnay sa Ari-arian 
na siyang paksa ng Inisyatibong ito (nasa loob ng pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita); kasama ito para 
lang sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon.

Ang Mapa ng Paggamit ng Lupa ng Lunsod ng Cupertino ay sinususog dito upang muling italaga ang Ari-arian mula sa 
Komersiyal/Opisina/Residensyal patungo sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco gaya ng ipinapakita sa pahina A-3 
ng Eksibit (nasa loob ng pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita).  Ang Pahina A-4 ng Eksibit ay nagbibigay ng 
pinalaking kopya ng bahagi ng Mapa ng Paggamit ng Lupa, ayon sa pagsusog ng Inisyatibong ito, na nauugnay sa Ari-arian na 
siyang paksa ng Inisyatibong ito (nasa loob ng pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita).

PANUKALA NG INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE



 PANUKALA NG INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

Hangganan ng Lunsod

Heart of the City

Mga Espesyal na Hangganan ng Sentro

Sakop ng Impluwensiya

Mga Estero

Lugar ng Serbisyo ng Lunsod

Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 5-20 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 1/2 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig)
Mababang Density (1-5 DU/Ac.)
Mababang Density (1-6 DU/Ac.) Rancho Rinconada
Mababa / Katamtamang Density (5-10 DU/Ac.)
Katamtaman (10-20 DU/Ac.)
Katamtaman / Mataas na Density (20-35 DU/Ac.)
Mataas na Density (>35 DU/Ac.)

Batayan
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Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa sa Monta Vista

Komersiyal / Opisina / Residensyal
Komersiyal / Residensyal
Opisina / Industriyal /Komersiyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal / Komersiyal
Mga Pampublikong Pasilidad
May Pagkapampubliko 
May Pagkapampubliko / Institusyonal
May Pagkapampubliko / Institusyonal na Overlay
Mga Parke at Bukas na Espasyo
Riparian Corridor
Transportasyon

Residensyal (0-4.4 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-7.7 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-12 DU/Ac.)
Residensyal (10-15 DU/Ac.)
Kapitbahayang Komersiyal / Residensyal

Mga lugar na nakatalagang HE ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay

Sa kabila ng mga density na ipinapakita sa itaas, ang mga lugar na nakatalaga bilang Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay sa pinagtibay na Elemento 
ng Pabahay ay magkakaroon ng mga density na ipinapakita sa Elemento ng Pabahay 
Ang mga komersyal na ari-arian sa Espesyal na Lugar sa Homestead maliban sa mga nasa bahaging Timog ng Homestead sa pagitan ng De Anza 
at Stelling ay may density na 15 DU/Ac.

Lugar ng Elemento ng Pabahay
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Hangganan ng Lunsod
Heart of the City
Mga Espesyal na Hangganan ng Sentro

Sakop ng Impluwensiya
Mga Estero

Lugar ng Serbisyo ng Lunsod

Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 5-20 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 1/2 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig)
Mababang Density (1-5 DU/Ac.)
Mababang Density (1-6 DU/Ac.) Rancho Rinconada
Mababa / Katamtamang Density (5-10 DU/Ac.)
Katamtaman (10-20 DU/Ac.)
Katamtaman / Mataas na Density (20-35 DU/Ac.)
Mataas na Density (>35 DU/Ac.)

Batayan

Mapa ng Paggamit ng Lupa

Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupang Residensyal

Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupang Hindi Residensyal

Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa sa Monta Vista

Komersiyal / Opisina / Residensyal
Komersiyal / Residensyal
Opisina / Industriyal /Komersiyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal / Komersiyal
Mga Pampublikong Pasilidad
May Pagkapampubliko 
May Pagkapampubliko / Institusyonal
May Pagkapampubliko / Institusyonal na Overlay
Mga Parke at Bukas na Espasyo
Riparian Corridor
Transportasyon

Residensyal (0-4.4 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-7.7 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-12 DU/Ac.)
Residensyal (10-15 DU/Ac.)
Kapitbahayang Komersiyal / Residensyal

Mga lugar na nakatalagang HE ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay
Sa kabila ng mga density na ipinapakita sa itaas, ang mga lugar na nakatalaga bilang Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay sa 
pinagtibay na Elemento ng Pabahay ay magkakaroon ng mga density na ipinapakita sa Elemento ng Pabahay 
Ang mga komersyal na ari-arian sa Espesyal na Lugar sa Homestead maliban sa mga nasa bahaging Timog ng Homestead sa pagitan 
ng De Anza at Stelling ay may density na 15 DU/Ac.

Lugar ng Elemento ng Pabahay
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Hangganan ng Lunsod

Heart of the City

Mga Espesyal na Hangganan ng Sentro

Sakop ng Impluwensiya
Mga Estero

Lugar ng Serbisyo ng Lunsod

Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 5-20 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 1/2 Akre)

Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig)
Mababang Density (1-5 DU/Ac.)
Mababang Density (1-6 DU/Ac.) Rancho Rinconada
Mababa / Katamtamang Density (5-10 DU/Ac.)
Katamtaman (10-20 DU/Ac.)
Katamtaman / Mataas na Density (20-35 DU/Ac.)

Mataas na Density (>35 DU/Ac.)

Batayan

Mapa ng Paggamit ng Lupa

Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupang Hindi Residensyal

Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa sa Monta Vista

Komersiyal / Opisina / Residensyal
Komersiyal / Residensyal
Opisina / Industriyal /Komersiyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal / Komersiyal

Mga Pampublikong Pasilidad
May Pagkapampubliko 
May Pagkapampubliko / Institusyonal

May Pagkapampubliko / Institusyonal na Overlay
Mga Parke at Bukas na Espasyo

Riparian Corridor
Transportasyon

Residensyal (0-4.4 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-7.7 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-12 DU/Ac.)

Residensyal (10-15 DU/Ac.)

Kapitbahayang Komersiyal / Residensyal

Mga lugar na nakatalagang HE ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay

Sa kabila ng mga density na ipinapakita sa itaas, ang mga lugar na nakatalaga bilang Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay sa pinagtibay na Elemento ng Pabahay ay magkakaroon ng mga density na ipinapakita 
sa Elemento ng Pabahay 
Ang mga komersyal na ari-arian sa Espesyal na Lugar sa Homestead maliban sa mga nasa bahaging Timog ng Homestead sa pagitan ng De Anza at Stelling ay may density na 15 DU/Ac.

Lugar ng Elemento ng Pabahay

Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupang Residensyal

Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco

Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco
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Hangganan ng Lunsod
Heart of the City
Mga Espesyal na Hangganan ng Sentro

Sakop ng Impluwensiya
Mga Estero

Lugar ng Serbisyo ng Lunsod

Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 5-20 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig na 1/2 Akre)
Napakababang Density (Formula ng Density sa Dahilig)
Mababang Density (1-5 DU/Ac.)
Mababang Density (1-6 DU/Ac.) Rancho Rinconada
Mababa / Katamtamang Density (5-10 DU/Ac.)
Katamtaman (10-20 DU/Ac.)
Katamtaman / Mataas na Density (20-35 DU/Ac.)
Mataas na Density (>35 DU/Ac.)

Batayan

Mapa ng Paggamit ng Lupa

Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupang Residensyal

Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupang Hindi Residensyal

Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa sa Monta Vista

Komersiyal / Opisina / Residensyal
Komersiyal / Residensyal
Opisina / Industriyal /Komersiyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal
Industriyal / Residensyal / Komersiyal
Mga Pampublikong Pasilidad
May Pagkapampubliko 
May Pagkapampubliko / Institusyonal
May Pagkapampubliko / Institusyonal na Overlay
Mga Parke at Bukas na Espasyo
Riparian Corridor
Transportasyon

Residensyal (0-4.4 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-7.7 DU/Ac.)
Residensyal (4.4-12 DU/Ac.)
Residensyal (10-15 DU/Ac.)
Kapitbahayang Komersiyal / Residensyal

Mga lugar na nakatalagang HE ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay
Sa kabila ng mga density na ipinapakita sa itaas, ang mga lugar na nakatalaga bilang Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay sa pinagtibay na 
Elemento ng Pabahay ay magkakaroon ng mga density na ipinapakita sa Elemento ng Pabahay 
Ang mga komersyal na ari-arian sa Espesyal na Lugar sa Homestead maliban sa mga nasa bahaging Timog ng Homestead sa pagitan ng De 
Anza at Stelling ay may density na 15 DU/Ac.

Lugar ng Elemento ng Pabahay

Ispesipikong Plano sa 
Sentro ng Bayan ng Vallco
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 PANUKALA NG INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE
EKSIBIT B 

SA INISYATIBO

SUSOG SA MAPA NG PAGSOSONA NG LUNSOD NG CUPERTINO
Ang "Mapa ng Paggamit ng Lupa ng Lunsod ng Cupertino," gaya ng pag-iral nito hanggang sa petsa ng paghahain sa 
Inisyatibong ito, ay nakalakip para lang sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon sa pahina B-1 ng Eksibit (nasa loob ng 
pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita).  Ang Pahina B-2 ng Eksibit ay nagbibigay ng pinalaking kopya ng 
bahagi ng Mapa ng Pagsosona, gaya ng pag-iral nito sa petsa ng paghahain ng Inisyatibong ito, na nauugnay sa Ari-arian na 
siyang paksa ng Inisyatibong ito (nasa loob ng pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita); kasama ito para lang 
sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon.

Ang Mapa ng Paggamit ng Lupa ng Lunsod ng Cupertino ay sinususog dito upang palitan ang pagsosona ng Ari-arian mula 
sa P(Pamilihan sa Rehiyon) patungo sa VTCSP (Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco) gaya ng ipinapakita sa 
pahina B-3 ng Eksibit (nasa loob ng pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita).  Ang Pahina B-4 ng Eksibit 
ay nagbibigay ng pinalaking kopya ng bahagi ng Mapa ng Pagsosona, ayon sa pagsusog ng Inisyatibong ito, na nauugnay sa 
Ari-arian na siyang paksa ng Inisyatibong ito (nasa loob ng pulang bilog sa mapa ang Ari-arian para madaling makita).
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A1

BA

BQ

CG

ML

MP

P

OA/OP

OS/PR

R1

R1C

R2

R3

RHS

T

-Hangganan ng Lunsod

-Lugar ng Ispesipikong Plano sa Heart of the City

-Tahanang Pang-agrikultura

-Pampublikong Gusali

-May Pagkapampublikong Gusali 

-Pangkalahatang Komersiyal

-Magaang Industriyal

-Nakaplanong Sonang Industriyal

-Nakaplanong Pagpapaunlad na May Iba't Ibang Gamit

-Opisina /Nakaplanong Opisina

-Bukas na Espasyo/Pampublikong Parke/Sonang Panlibangan

-Magkakasamang Tahanan ng Isang Pamilya

-Tahanang Duplex

-Tahanan ng Maraming Pamilya

Transportasyon

-Tahanan sa Dalisdis ng Burol

-Magkakasamang Tahanan ng Isang Pamilya

FP-o Pinagtibay ng Ordinansa 1574

P-Hotel na Pinagtibay ng Ordinansa 1368

Tingnan ang Pangunahing Plano/Ispesipikong 
Plano/Konseptuwal na Plano para sa mga detalye

ML-fa:  Pinagtibay ng Ordinansa 350

CG-rg Pinagtibay ng Ordinansa 436

Ang mga numero sa mga pagtatalaga sa pagsosona ay tumutukoy sa mga pinakamaliit na sukat ng lote na hinati sa isang libo.  
Ang pagtatalagang may ″Pre″ o "Pauna" ay tumutukoy sa isang hindi kasamang lugar na paunang nasona at kulay puti.

HEMga lugar na nakatalagang ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay

Lunsod ng Cupertino
Mapa ng 
Pagsosona
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A1
BA
BQ
CG
ML
MP
P
OA/OP
OS/PR
R1
R1C
R2
R3
RHS
T

-Hangganan ng Lunsod
-Lugar ng Ispesipikong Plano sa Heart 
of the City
-Tahanang Pang-agrikultura
-Pampublikong Gusali
-May Pagkapampublikong Gusali
-Pangkalahatang Komersiyal
-Magaang Industriyal
-Nakaplanong Sonang Industriyal
-Nakaplanong Pagpapaunlad na May Iba't Ibang Gamit
-Opisina /Nakaplanong Opisina
-Bukas na Espasyo/Pampublikong Parke/Sonang Panlibangan
-Tahanan ng Isang Pamilya

-Tahanang Duplex
-Tahanan ng Maraming Pamilya

Transportasyon
-Tahanan sa Dalisdis ng Burol

-Magkakasamang Tahanan ng Isang Pamilya

FP-o Pinagtibay ng Ordinansa 1574

P-Hotel na Pinagtibay ng Ordinansa 1368

Tingnan ang Pangunahing Plano/
Ispesipikong Plano/Konseptuwal na 
Plano para sa mga detalye

ML-fa:  Pinagtibay ng Ordinansa 350

CG-rg Pinagtibay ng Ordinansa 436

Ang mga numero sa mga pagtatalaga sa pagsosona ay tumutukoy sa mga pinakamaliit na sukat ng lote 
na hinati sa isang libo.  
Ang pagtatalagang may ″Pre″ o "Pauna" ay tumutukoy sa isang hindi kasamang lugar na paunang 
nasona at kulay puti.

HEMga lugar na nakatalagang ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay

Lunsod ng Cupertino
Mapa ng Pagsosona

B-2
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A1

BA

BQ

CG

ML

MP

P

OA/OP

OS/PR

R1

R1C

R2

R3

RHS

T

-Hangganan ng Lunsod

-Lugar ng Ispesipikong Plano sa Heart of the City

-Tahanang Pang-agrikultura

-Pampublikong Gusali

-May Pagkapampublikong Gusali

-Pangkalahatang Komersiyal

-Magaang Industriyal

-Nakaplanong Sonang Industriyal

-Nakaplanong Pagpapaunlad na May Iba't Ibang Gamit

-Opisina /Nakaplanong Opisina

-Bukas na Espasyo/Pampublikong Parke/Sonang Panlibangan

-Tahanan ng Isang Pamilya

-Tahanang Duplex

-Tahanan ng Maraming Pamilya

Transportasyon

-Tahanan sa Dalisdis ng Burol

-Magkakasamang Tahanan ng Isang Pamilya

FP-o Pinagtibay ng Ordinansa 1574

P-Hotel na Pinagtibay ng Ordinansa 1368

Tingnan ang Pangunahing Plano/Ispesipikong 
Plano/Konseptuwal na Plano para sa mga detalye

ML-fa:  Pinagtibay ng Ordinansa 350

CG-rg Pinagtibay ng Ordinansa 436

Ang mga numero sa mga pagtatalaga sa pagsosona ay tumutukoy sa mga pinakamaliit na sukat ng lote na hinati sa isang libo.  
Ang pagtatalagang may “Pre” o "Pauna" ay tumutukoy sa isang hindi kasamang lugar na paunang nasona at kulay puti.

HEMga lugar na nakatalagang ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa pinagtibay na elemento ng Pabahay

Lunsod ng Cupertino
Mapa ng Pagsosona

IPSBV Ispesipikong Plano sa 
Sentro ng Bayan ng Vallco
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A1
BA
BQ
CG
ML
MP
P
OA/OP
OS/PR
R1
R1C
R2
R3
RHS
T

-Hangganan ng Lunsod
-Lugar ng Ispesipikong Plano sa 
Heart of the City
-Tahanang Pang-agrikultura
-Pampublikong Gusali
-May Pagkapampublikong Gusali
-Pangkalahatang Komersiyal
-Magaang Industriyal
-Nakaplanong Sonang Industriyal
-Nakaplanong Pagpapaunlad na May Iba't Ibang Gamit
-Opisina /Nakaplanong Opisina
-Bukas na Espasyo/Pampublikong Parke/Sonang Panlibangan
-Tahanan ng Isang Pamilya

-Tahanang Duplex
-Tahanan ng Maraming Pamilya

Transportasyon
-Tahanan sa Dalisdis ng Burol

-Magkakasamang Tahanan ng Isang Pamilya

FP-o Pinagtibay ng Ordinansa 1574

P-Hotel na Pinagtibay ng Ordinansa 1368

Tingnan ang Pangunahing Plano/ spesipikong 
Plano/Konseptuwal na Plano para sa mga 
detalye

ML-fa:  Pinagtibay ng Ordinansa 350

CG-rg Pinagtibay ng Ordinansa 436

Ang mga numero sa mga pagtatalaga sa pagsosona ay tumutukoy sa mga pinakamaliit na sukat ng lote na 
hinati sa isang libo.  
Ang pagtatalagang may “Pre” o "Pauna" ay tumutukoy sa isang hindi kasamang lugar na paunang nasona at 
kulay puti.

HEMga lugar na nakatalagang ay Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay gaya ng tinukoy sa

Lunsod ng Cupertino
Mapa ng Pagsosona

pinagtibay na elemento ng Pabahay

IPSBV Ispesipikong Plano sa Sentro 
ng Bayan ng VallcoB-4
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EKSIBIT C 

SA INISYATIBO

ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO
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PANUKALA NG INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

C-2

SENTRO NG BAYAN NG VALLCO
ISPESIPIKONG PLANO

ANG BISYON

Ang bisyon para sa Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco ay ang muling pagpapasigla sa tumatanda at luma 
nang indoor na mall na nasa bagong Lugar ng Plano tungo 
sa isang masigla, pangmatagalan, nalalakaran at ligtas na 
kapitbahayan sa Sentro ng Bayan na may iba't ibang gamit 
tulad ng pagtitingi, pagkain, aliwan, libangan, pagtatrabaho, 
pabahay, bukas na espasyo, pag-aaral at komunidad, at 
nagsasama-sama ng isang inobatibong 30-akre na Parkeng 
Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar para ma-enjoy ng 
lahat ng residente at bisita ng Cupertino.  

ES-1 | ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO

EHEKUTIBONG BUOD



 PANUKALA NG INISYATIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

C-3

EHEKUTIBONG BUOD

 ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO | ES-2
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EHEKUTIBONG BUOD

Sa loob ng mahigit sa dalawang dekada, nakaranas ng tuloy-tuloy na pagkalugi 
ang pamilihan sa Vallco (Mall) dahil sa pabagu-bagong kalagayan sa pagtitingi, 
luma na nitong tradisyonal na estilo ng indoor na mall at sa hindi maganda nitong 
lokasyon sa loob ng lugar-kalakalan ng dalawang kalapit na malalakas na mall.

Ang bawat komunidad ay umaasam na magkaroon ng aktwal na lugar na 
sumasalamin at kumakatawan sa mga kahalagahan ng nakaraan nito at mga 
pangarap nito sa kinabukasan.  Ang pagpapatupad sa Ispesipikong Plano sa 
Sentro ng Bayan ng Vallco (ang Ispesipikong Plano) ay tutulong na likhain ang 
ganoon mismong lugar.  Gagawa ito ng masigla at may iba't iban gamit na Sentro 
ng Bayan-ang puso ng lipunan ng umuusbong na downtown ng Cupertino-at 
ng isang malawak na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar sa 
bubungan na binibigyang-inspirasyon ng likas na ekolohiya ng mga paanan ng 
bundok ng Cupertino at ng makasaysayang katutubong bakuran at taniman na 
minsang nakilala at naging palatandaan ng lugar ng Valley na ito.  Pagkokone-
konektahin nito sa katangi-tanging paraan ang mga pagpapaganda ng lupa, 
gusali at imprastraktura, at ipapakita sa mga ito ang pinakamahuhusay na kalidad 
ng pamumuhay sa Cupertino.

Naidisenyo ang Ispesipikong Planong ito upang makasunod sa at 
maisakatuparan ang mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano 
ng Cupertino.  Binuo ang Ispesipikong Plano nang may pag-unawa na ang 
karanasan lang sa indoor at pagtitingi sa Mall ay hindi na pupuwede sa merkado 
at hindi na akma sa komunidad na pinagsisilbihan nito dapat.  Nakakatugon 
ang Plano sa mga pangarap at karunungan ng komunidad at Konseho ng 
Lunsod na muling pasiglahin ang Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan 
ng Vallco (ang Lugar ng Ispesipikong Plano o Lugar ng Plano) at tinitiyak nito 
ang tagumpay para sa mga susunod na henerasyon.  Gagawa ito ng mga 
espasyo na magpapaigting sa kasiglahan at maghihikayat sa pagre-relax.  
Bibigyang-daan nito ang inobasyong nagsasaalang-alang sa kinabukasan 
habang iginagalang ang pangangasiwang subok na sa nakaraan.  Humahanap 
ito ng balanse sa pagitan ng modernong pangangailangan para sa teknolohiya 
at panghabambuhay na pangangailangan sa kalikasan.  Sa pamamagitan ng 
pagdiriwang sa mga lokal na kahusayan, tumatanaw ang Ispesipikong Plano sa 
pakikipag-ugnayan sa buong mundo.

EHEKUTIBONG BUOD

ES-3 | ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO
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Ang pokus ng Ispesipikong Plano ay ang pagpaplano para sa muling pagpapaunlad 
ng ari-arian ng Mall, na kinabibilangan ng Bloke 1 hanggang 12 (ang Sentro ng 
Bayan, na tinatawag ding Town Center/ Community Park o Parkeng Pangkomunidad), 
at ang posibleng pagpapaunlad sa Bloke 14 sa hinaharap.  Tinatanaw nito ang 
pagpapabago sa isang luma at lugi nang pamilihan tungo sa isang bagong lugar 
na may iba't ibang gamit tulad ng pagtitingi, pagkain, aliwan, palakasan, pag-aaral, 
sibiko, pagtatrabaho, pabahay (kasama na ang pabahay sa mga nakatatanda), 
bukas na espasyo, sibiko at pangkomunidad.  Hinihikayat din nito ang pagpapaunlad 
ng isang punong tagapagpaunlad upang maalis ang mga balakid sa pagpapaunlad 
ng isang nagkakaisang distrito na may pinakamatataas na antas ng disenyong 
panlunsod, gaya ng inilalarawan sa Pangkalahatang Plano.

Ang Ispesipikong Plano ay nagsasama-sama sa isang masigla at may iba't ibang 
gamit na Sentro ng Bayan na may maluwag na Parkeng Pangkomunidad at 
Makakalikasang Lugar na palalawakin hanggang sa tuktok ng binuong kapaligiran na 
may katangi-tanging istrakturang pahalang at patayo.  Bilang suporta sa isang tunay 
na may iba't ibang gamit at tradisyonal na anyo ng sentro ng bayan, tutulong ang 
Ispesipikong Planong ito na gumawa ng pagpapaunlad na may mataas na kalidad sa 
pamamagitan ng mainam na disenyo ng mga pampublikong liwasan, pagpoprograma 
para sa mga lugar sa komunidad, at paglalaan para sa isang lupon ng mga espesyal 
na amenidad at lugar para sa aliwan gaya ng multiplex na sinehan, bowling alley, 
(mga) ice skating rink, at mga tindahan.

Nang isinasanib ang mungkahi at mga inaasam ng komunidad sa Pangkalahatang 
Plano upang makagawa ng may iba't ibang gamit na Sentro ng Bayan, nabuo ang 
Ispesipikong Planong ito batay sa mga pangunahing elementong kinakailangan 
para sa paggawa ng masiglang pamumuhay sa komunidad-isang programang 
nag-uumpisa sa pagkakaroon ng magandang hitsura ng mga kalye at pampublikong 
liwasan, at umaabot hanggang sa lahat ng iba pang lugar; na nagsusuporta sa mga 
totoong koneksiyon sa pagitan ng mga residente, empleyado, negosyo, estudyante 
at bisita.  Magkakaloob ito ng mga nalalakarang kalye, parke at bukas na espasyo 
na magbibigay-daan sa mga pakikisalamuha sa lipunan, mga lugar na mauupuan at 
mapupuntahan sa isang araw, at mga tagpuang angkop sa lahat ng komunidad:  mga 
pamilya, kaibigan at indibidwal sa lahat ng edad.

EHEKUTIBONG BUOD
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Ang layunin sa pagiging pangmatagalan ng mga likas-yaman para sa Sentro ng 
Bayan ay LEED Platinum o isang katumbas na pamantayan nito na kinikilala bilang 
ang pinakamataas na antas ng konstruksiyon na may pakialam sa kapaligiran.  Ang 
30-akre na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar ay magpapabuti 
sa pagtitipid ng likas-yaman sa maraming paraan kasama na ang pagpapabawas 
sa kasalukuyang init sa lunsod (urban heat island effect), pagpapabuti sa 
pampublikong kalusugan, pagpapabawas sa pagpapakawala ng tubig, pagsalok sa 
tubig-ulan para sa irigasyon, pagpapabuti sa kalidad ng tubig at hangin, pagpapabuti 
sa pagtitipid ng enerhiya sa mga gusali, at pagsusulong sa ecological biodiversity.  
Nagmumungkahi ito ng isang huwaran para sa pangmatagalang pagpapaunlad na 
pantao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga symbiotic resource (o resource 
na may kakayahang magbigayan) at pagsasama-sama ng mga estratehiya sa 
iba't ibang uri ng enerhiya upang makagawa ng ecosystem na hindi nauubos, may 
kakayahang mabuo nang mag-isa at natitirahan ng mga tao.

Upang matugunan ang pangangailangan sa tubig na may kinalaman sa bubungang 
may halaman, gagamit ng mga ni-recycle na tubig para sa mga katutubo at 
nakakatagal sa tagtuyot na halamang nagpapaganda ng lupa na nabubuhay 
nang may kaunti o kahit walang tubig.  Isasama rin sa mga pagsusumikap sa 
konserbasyon ng tubig ang pagpapalawak sa linya ng nire-recycle na tubig mula 
sa Sunnyvale hanggang sa Lugar ng Plano sa pakikipagtulungan sa maraming 
taong may interes sa publiko, at ang tubig mula sa bagyo sa lugar na sasalukin 
at muling gagamitin para sa irigasyon ng mga halamang nagpapaganda sa kalye, 
Liwasan ng Bayan (Town Square) at Parkeng Pangkomunidad.  Isasama rin sa mga 
pagsusumikap sa konserbasyon ng tubig ang pagpapalawak sa linya ng nire-recycle 
na tubig mula sa hilaga ng 1-280 sa Lugar ng Plano, sa pakikipagtulungan sa mga 
taong may interes sa publiko.

Ang mga tampok ng disenyo na tinutukoy sa Ispesipikong Planong ito ay kokonekta 
sa Lugar ng Plano sa mas malawak na kapitbahayan at sa Lunsod ng Cupertino.  
Kasama rito ang isang pagpapalawak sa network sa daanan ng Ispesipikong Plano 
na nakalinya sa mga katabing daanan, isang maluwag na pagpapaganda ng kalye 
sa kahabaan ng North Wolfe Road at Stevens Creek Boulevard, at mga koneksiyon 
sa maluluwag na daanan ng bisikleta.  Magkakaloob ito ng mga makabuluhang 
solusyon sa trapiko, kasama na ang pangunguna at pagpopondo ng malaki tungkol 
sa muling pagbuo at pagpapalawak sa tulay at kalyeng palitan (interchange) sa 
North Wolfe Road/ 1-280 pati na rin sa iba pang mga pagpapabuti sa freeway, ang 
pagpapatupad sa mga pagpapabuti sa intersection at pag-ooras sa signal, at isang 
libreng sakayan sa komunidad para sa mga residente ng Cupertino.  Isasama rin 
dito ang mga makabuluhang pagpapabuti sa kalagayan ng mga naglalakad at

nagbibisikleta sa loob at labas ng lugar pati na rin ang mga makabuluhang 
pagpapabuti sa transportasyon kasama na ang isang Mobility Hub at hiwalay na 
Sentro ng Transportasyon.

Ang pagpapatupad sa Ispesipikong Plano ay gagawa rin ng netong positibong 
epekto sa mga primera-klase nang paaralan sa Cupertino.  Halimbawa, isang 
bagong l 0,000 kuwadradong talampakan at handa nang gamiting Agham at 
Inhinyeriya sa Mataas na Paaralan Ilalagay ang Sentro ng Inobasyon sa loob ng 
Lugar ng Plano para magamit ng lokal na distrito ng mataas na paaralan.  Ang may 
kakayahang umangkop at maraming gamit na espasyong ito ay gagamitin ng mga 
estudyante ng matataas na paaralan ng distrito upang bumuo ng mga proyekto 
nang magkakasama habang nakikipatulungan sa mga miyembro ng mas malaking 
komunidad.  Naghihikayat din ang Ispesipikong Plano ng mga katulad na kakaibang 
benepisyo at positibong epekto para sa mga estudyante ng mga paaralang 
elementarya at panggitnang paaralan gaya ng inilalarawan sa Kabanata 3:  Mga 
Benepisyo sa Komunidad.

EHEKUTIBONG BUOD
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1.1. Paligid ng Ispesipikong Plano
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1-1:  Lokasyon ng Ispesipikong Plano at Pigura 1-2:  Lugar ng 
Ispesipikong Plano, ang Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco ay isang lugar ng 
pagpaplano (Lugar ng Plano) na may 58 akre na makikita sa Lunsod ng Cupertino sa pagitan ng 
I-280 at Stevens Creek Boulevard, at may panulukan sa North Wolfe Road.

Ayon sa Pangkalahatang Plano ng Pananaw ng Komunidad ng Lunsod ng Cupertino 2015-2040 
(2015) (Pangkalahatang Plano), ang Lugar ng Plano ay nakatakdang gawing isang Sentro ng 
Bayan na may magaganda at magkakaibang gamit.  Layunin ng Pangkalahatang Plano na gawing 
isang pangunahing sentro ang Lugar ng Plano para sa mga panrehiyong bisita at komunidad, 
kung saan magsisilbi itong isang destinasyon para sa pamimili, pagkain at libangan sa Santa Clara 
Valley.

Ang Patakaran ng Pangkalahatang Plano LU-19.1 ay naghahanda ng isang ispesipikong plano 
(na tatawagin dito bilang Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco o Ispesipikong Plano) 
bago ang anumang pagpapaunlad sa mga paggamit ng lupa, pamantayan at alituntunin ng 
pagdidisenyo, at pagpapahusay ng mga imprastraktura na kinakailangan upang maipatupad ang 
Lugar ng Plano.
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Pigura 1-1: Lokasyon ng Ispesipikong Plano

1-2 | Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco
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Lugar ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng 
Bayan ng Vallco

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura.

Pigura 1-2: Lugar ng Ispesipikong Plano

 Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco | 1-3



DIREKTANG IHAHARAP ANG PANUKALANG INISYATIBO SA MGA BOTANTE

C-16

1 | PANIMULA

1.2. Organisasyon ng Ispesipikong Plano
Ganito ang pagkakaayos ng mga kabanata at nilalaman ng Ispesipikong Plano.

Kabanata 1-Panimula
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang layunin ng Ispesipikong Plano; ang nakaraan; proseso 
ng pagpaplano at mga karapatan; gumagabay na prinsipyo; organisasyon ng Ispesipikong 
Plano; awtoridad na maghanda, kaugnayan sa mga kasalukuyang plano at patakaran; lokal at 
panrehiyong konteksto at paligid. 
Kabanata 2-Mga Pamantayan sa Paggamit at Pagpapaunlad ng Lupa

Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang konseptuwal na plano ng paggamit ng lupa para sa Lugar 
ng Plano; tinutukoy nito ang mga layunin ng Ispesipikong Plano, inilalarawan ang mga distrito ng 
pagsosona ng paggamit ng lupa at ang mga pamantayan ng pagpapaunlad, at maging ang mga 
pinahihintulutan, kundisyonal, at nakabukod na paggamit ng lupa.

Kabanata 3-Mga Benepisyo sa Komunidad
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang pagbibigay ng Lugar ng Plano ng napakagagandang 
benepisyo sa komunidad, kasama ang isang 30 akrena Parke ng Komunidad at Lugar na 
Pangkalikasan na may irigasyong mula sa na-recycle na tubig, humigit-kumulang 40 milyong 
dolyar na mga benepisyo sa mga distrito ng lokal na paaralan, pabahay sa mga nakakatanda, at 
imprastraktura para sa pagbiyahe at transportasyon.

Kabanata 4-Mobilisasyon at Konektibidad
Inilalarawan ng kabanatang ito ang mobilisasyon para sa lahat ng tagagamit, kasama ang mga 
sasakyan, bisikleta at naglalakad.  Kasama rito ang sirkulasyon at pagdidisenyo ng kalsada, 
kasama ang hierarkiya sa kalsada at ang mga iminumungkahing plano sa mobilisasyon at 
konektibidad.

Kabanata 5-Mga Maipagpapatuloy at Mahuhusay na Estratehiya ng Lunsod
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang pagtuon ng Lugar ng Plano sa pagsuporta sa sarili nito 
at ang mga magiging pagbabago rito, upang makagawa ng isang mas naaangkop na tirahan, 
matatag at mahusay na lunsod.

Kabanata 6-Mga Imprastraktura at Pampublikong Pasilidad
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang plano para sa mga pangangailangan sa imprastraktura 
at utilidad (hal., tubig, alkantarilya, na-recycle na tubig), maging sa mga pampublikong serbisyo 

(ibig sabihin, serbisyo ng pulisya, bumbero, mga paaralan, silid-aklatan at iba pang mga sibikong 
amenidad) para sa Lugar ng Plano.

Kabanata 7-Pagpapaganda ng Lupa at ang Pampublikong Lupain
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang mga prinsipyo at konsepto ng pagdidisenyo sa kaayusan 
ng lupa para sa mga parke, kalsada, at lugar para sa mga pampublikong pagtitipon.  Mayroon din 
itong talakayan tungkol sa mga materyal sa pagtatanim para sa pagpapaganda ng lupa.

Kabanata 8-Mga Alituntunin sa Pagdidisenyo ng Sentro ng Bayan
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang mga prinsipyo sa pagdidisenyo ng Sentro ng Bayan, at 
mayroon itong itinatakdang isang hanay ng mga alituntunin para sa pagpapaunlad sa mismong 
Lugar ng Plano.  Ang mga alituntuning ito ay nalalapat sa kalsada, pagdidisenyo ng lugar at gusali, 
at palatandaan at paghahanap ng daan.

Kabanata 9-Pangangasiwa, Pagpapatupad, at Pagpopondo
Tinatalakay ng kabanatang ito ang mga pamamaraan ng pagsusuri sa pagpapaunlad ng Lunsod 
ng Cupertino na nalalapat sa Ispesipikong Plano.  Tinatalakay dito ang isang proseso para sa mga 
pagbabago at pagsusog sa Ispesipikong Plano, at ang pagpopondo para sa pagpapatupad ng 
Ispesipikong Plano.

Tandaan:  Ang mga nakaguhit na halimbawa na 
makikita sa Ispesipikong Plano na ito, kasama ang mga 
grapikong larawan, rendering, at litrato, ay nagbibigay 
lang ng ideya, at ginawa upang maipahayag ang mga 
konsepto at layunin ng Plano.
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1.3. Awtoridad ng Ispesipikong Plano
Ang Ispesipikong Plano ay pinahihintulutan ng seksiyon 65450 hanggang 65457 ng Kodigo 
ng Pamahalaan ng California.  Pinahihintulutan ng batas na ito ang pagpapatibay ng isang 
ispesipikong plano para sa sistematikong pagpapatupad ng isang lugar na sinasaklaw ng isang 
lokal na pangkalahatang plano.

Ang nabanggit na Ispesipikong Plano ang nagpapatupad ng mga layunin at patakaran 
ng Pangkalahatang Plano (ang Pangkalahatang Plano) ng Lunsod ng Cupertino, ito ay 
nagsisilbing isang extension ng Pangkalahatang Plano, at magagamit bilang isang patakaran at 
pampangasiwaang dokumento.

Layunin ng Ispesipikong Plano na ito na ipatupad ang pananaw nito sa pamamagitan ng 
paggawa ng mga layunin, patakaran, programa, pamantayan sa pagpapaunlad, at alituntunin sa 
pagdidisenyo upang mabigyang-daan ang pagpapaunlad sa Lugar ng Plano sa hinaharap.

1.4. Layunin ng Ispesipikong Plano
Ang pangkalahatang layunin ng Ispesipikong Plano ay ang ipatupad ang Pangkalahatang Plano 
at gawing isang "Sentro ng Bayan" ang Lugar ng Plano na may magaganda at magkakaibang 
gamit, na magsisilbing isang destinasyon para sa pamimili, pagkain at libangan malapit sa mga 
lugar na maaaring pagtrabahuhan at tirahan sa Santa Clara Valley, alinsunod sa pananaw at mga 
patakarang inilalarawan sa Pangkalahatang Plano.

Sa Ispesipikong Plano na ito, tiyak na makakagawa ng isang de-kalidad na kapitbahayan 
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang kapaligiran na binubuo ng mga kalsada at 
pampublikong plaza, malalawak na lugar ng komunidad, amenidad ng palengke, sinehan, at 
pasilidad na panlibangan, mas maaayos na bangketa, daanan ng bisikleta, at pasilidad para sa 
pagbiyahe.

Nakatuon ang Ispesipikong Plano sa mga natatanging pangangailangan ng Lugar ng Plano.  Sa 
puntong iyon, layunin ng Ispesipikong Plano na makamit ang sumusunod:

 ▪ Kumilos alinsunod sa Pangkalahatang Plano sa pamamagitan ng pagsasagawa 
sa mga naaangkop nitong layunin, patakaran, at iniaatas, ayon sa Inisyatibo ng 
Pangkalahatang Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco (Inisyatibo).

 ▪ Ipatupad ang mga iniaatas ng Pangkalahatang Plano kung saan itinatakda ng 
Ispesipikong Plano ang mga pagpapahusay ng gusali, imprastraktura, tampok na 

panlibangan, at iba pang mga natukoy na pasilidad, serbisyo, at amenidad (sa 
kabuuan, ang mga tampok ng pagpapaunlad ng Plano) at magabayan ng mga 
pamantayan at alituntunin na nakasaad sa Ispesipikong Plano na ito.

 ▪ Tiyaking mawawala ang anumang mga potensyal na epektong nauugnay sa 
Ispesipikong Plano sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Apendise A:  Mga Tampok sa 
Disenyong Pangkapaligiran.

 ▪ Bigyang-daan ang mga pagpapahusay na kinakailangan upang mapaunlad ang Lugar 
ng Plano.

 ▪ Sundin ang lahat ng kinakailangan ng batas ng Ispesipikong Plano, kasama ang 
tadhana ng pagpopondo.

Ang Ispesipikong Plano, isang lokal na pambatasang dokumento, ang aabot sa mga layuning 
nakasaad sa itaas, at ang magsisilbing pagsosona para sa mga paggamit ng ari-arian at lupa sa 
loob ng Lugar ng Plano.
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1.5. Kaugnayan sa mga Kasalukuyang Plano at Patakaran

1.5.1 Lunsod ng Cupertino
Pangkalahatang Plano ng Pananaw ng Komunidad 2015-2040 (2015)
Noong Disyembre 4, 2014, pormal na pinagtibay ng Konseho ng Lunsod ang isang sinusugang 
na Pangkalahatang Plano para sa Cupertino, na tinatawag ding Pananaw ng Komunidad 2040 
(ang Pangkalahatang Plano).  Noong Mayo 19, 2015, pinagtibay ng Konseho ng Lunsod ang isang 
naisapanahong Elemento ng Pabahay, at noong Oktubre 20, 2015, may mga pinagtibay itong maliliit 
na pagsusog sa wika ng Pananaw ng Komunidad 2040, kasama ang isang pagbabago sa pangalan ng 
dokumento sa Pangkalahatang Plano:  Pananaw ng Komunidad 2015-2040.  Alinsunod sa pagsusog, 
ang bersyong ito ay magsisilbing isang batayan para sa paghahanda ng Ispesipikong Plano na ito.

Ang Pangkalahatang Plano ay isang dokumentong ipinag-utos ng Estado, kung saan makakakita 
ng pananaw para sa paglago at pag-unlad ng Cupertino sa hinaharap.  Itinatakda nito ang 
direksyon ng patakaran ng Lunsod sa ilang aspeto, kasama ang paggamit ng lupa, mobilisasyon, 
pabahay, bukas na espasyo, imprastraktura, pampublikong kalusugan at kaligtasan, at pagsuporta 
sa sarili sa pamamagitan ng mga ispesipikong layunin, patakaran, at estratehiya.  Tinutugunan 
ng Pangkalahatang Plano ang mga pangunahing pagsubok at pagkakataong kinakaharap ng 
Cupertino sa mga sumusunod na paraan:

 ▪ Pagpaplano para sa nagbabagong demograpiko;

 ▪ Pagpaplano at pakikipagtulungan para sa lokal at panrehiyong paggamit ng lupa;

 ▪ Pagsasama ng kalusugan ng komunidad sa pagpaplano ng paggamit ng lupa;

 ▪ Paggamit at ekonomiya ng lupa;

 ▪ Disenyo, uri at karakter ng lunsod;

 ▪ Pangangalaga ng natural na kapaligiran at mga dalisdis ng burol; at

 ▪ Sigla ng ekonomiya at katatagan ng pananalapi.

Ang Pangkalahatang Plano ay may 21 "Lugar ng Pagpaplano" para sa Pangkalahatang Plano, 
na binubuo ng siyam na "Espesyal na Lugar " at 12 "Kapitbahayan." Bago ang Inisyatibo ng 
Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco, na nagpapatibay sa Ispesipikong Plano na ito, itinalaga 
ang Lugar ng Plano bilang isang Pangkomersiyo/Opisina/Kabahayan na lugar sa Mapa ng Paggamit ng 
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Lupa ng Pangkalahatang Plano.  Nalalapat ang pagtatalagang ito sa mga lugar na may magkakaibang 
gamit, kung saan nangunguna ang mga pangkomersiyo at opisinang paggamit.  Maaaring pahintulutan ang 
pagsuporta ng mga kabahayang paggamit upang mabigyang-daan ang pagdami ng mga trabaho, maging 
mas balanse ang mga trabaho na pambuong-lunsod sa dami ng pabahay, at tumugma ang mga ito sa mga 
lugar na hindi pangkabahayan ang nangungunang karakter.  Ang pagpapaunlad, pangkabahayan man 
o hindi, ay may mga limitasyon sa dami at napapailalim sa iba pang mga patakaran sa Pangkalahatang 
Plano ng Lunsod.

Gaya ng inilalarawan sa Pigura LU-1 (Diagram ng Uri ng Komunidad) ng Pangkalahatang Plano, 
35 yunit ng tirahan ang pinahihintulutan ng Pangkalahatang Plano para sa bawat akre sa Lugar ng 
Plano.  Alinsunod sa Pangkalahatang Plano, tutukuyin ang taas at layo ng mga gusali sa kalsada 
bilang bahagi ng Ispesipikong Plano.

Ang Pangkalahatang Plano ay may natukoy na 1,882 available na yunit ng tirahan na 
pambuong-lunsod na maaaring italaga hanggang 2040.  Alinsunod sa Estratehiya LU-1.2.1 ng 
Pangkalahatang Plano, maaaring ilipat ang mga pagtatalaga para sa pagpapaunlad sa pagitan 
ng Mga Lugar ng Pagpaplano ng Pangkalahatang Plano, sa kundisyong walang matutukoy na 
iba pang malalaking epekto sa kapaligiran maliban sa mga dati nang napag-aralan sa Pananaw 
ng Komunidad 2040 Pinal EIR (SCH# 2014032007).  Bukod pa rito, tinukoy din ang Lugar ng 
Plano bilang isang Lugar ng Elemento na Priyoridad na Pabahay (Lugar A2) sa Elemento ng 
Pabahay ng Pangkalahatang Plano.  Ayon sa Estratehiya ng Pangkalahatang Plano LU-1.4.1, 
kailangan ng permiso sa kundisyonal na paggamit para sa mga lugar ng Elemento ng Pabahay 
na may magkakaibang gamit, na nagmumungkahi ng mga yunit na mas malaki sa pagtatalaga 
ng Elemento ng Pabahay, at sa mga lugar na hindi Elemento ng Pabahay na may magkakaibang 
gamit.

Alinsunod sa Estratehiya ng Elemento ng Paggamit ng Lupa ng Pangkalahatang Plano LU-1.2.1 
(Mga Pagtatalaga ng Lugar ng Pagpaplano) at Talahanayan LU-1 (Pagtatalaga ng Pagpapaunlad 
na Pambuong-lunsod Mula 2014-2040), ang Lugar ng Plano ay may 1,207,774 na kuwadradong 
talampakan para sa mga pangkomersiyong paggamit (na may minimum na 600,000 kuwadradong 
talampakan ng mga pangtinging paggamit, kung saan 30 porsiyento ang maximum na maaaring 
ilaan sa mga panlibangang paggamit), 2 milyong kuwadradong talampakan ng mga opisinang 
paggamit, 339 na silid sa hotel, at 389 na yunit ng tirahang pangkabahayan, sa kundisyong may 
pagtitibaying Ispesipikong Plano bago sumapit ang Mayo 31, 2018.
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Kodigong Munisipal ng Cupertino
Ang Kodigong Munisipal ng Cupertino ang pangunahing dokumento na nagpapatupad ng 
Pangkalahatang Plano.  Makakakita sa mga tadhana ng pagsosona ng CMC ng mga regulasyon 
kaugnay ng mga pinahihintulutang paggamit ng lupa, regulasyon sa pagpapaunlad, at proseso ng 
karapatan sa pagpapaunlad para sa mga parsela ng lupa sa Lunsod ng Cupertino.

Muling itinalaga ang Lugar ng Plano mula sa P (Panrehiyong Pamimili) – Panrehiyong Pamimili ng 
Nakaplanong Pagpapaunlad sa hilaga ng Vallco Parkway, at P (CG) – Pangkalahatang Komersiyo 
ng Nakaplanong Pagpapaunlad ng timog ng Vallco Parkway (kanluran ng North Wolfe Road) sa 
VTCSP (Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco o Vallco Town Center Specific Plan) ng 
Inisyatibo ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco.

Gaya ng inilalarawan sa Ispesipikong Plano na ito, kung mayroon mang anumang mga pagkakaiba 
o salungatan sa pagitan ng mga kinakailangan ng Ispesipikong Plano at mga kinakailangan ng 
CMC o iba pang nalalapat o pinagtibay na tuntunin, regulasyon, o opisyal na patakaran ng Lunsod, 
na kasalukuyang umiiral o maaaring susugan, ang mga tadhana ng Ispesipikong Plano ang 
mangingibabaw, kokontrol at sasaklaw sa Lugar ng Plano.

Ang Ispesipikong Plano ay eksklusibong ipinapatupad alinsunod sa Ispesipikong Plano,
Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad, at Pagpopondo.
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Plano sa Konektibidad ng South Vallco (2014)
Ang Plano sa Konektibidad ng South Vallco (South Vallco Connectivity Plan o SVCP) ay isang 
nagpapayong dokumento na may mga tinukoy na malalawak na layunin, konsepto, at alituntunin sa 
pagdidisenyo na makakatulong sa mga tauhan, may-ari ng ari-arian at tagapagpaunlad ng Lunsod, 
at sa komunidad, na mas maunawaan ang kanilang mga hangarin sa hinaharap upang mapahusay 
ang konektibidad, kaligtasan at estetika sa lugar ng South Vallco.  Ginawa ang SVCP bilang tugon 
sa paghahanda ng isang Ispesipikong Plano para sa lugar ng South Vallco, at inilalarawan lang ito 
rito upang makapagbigay ng impormasyon.

Para sa SVCP, ang South Vallco ang magsisilbing "downtown" ng Cupertino, na may magaganda 
at magkakaibang gamit.  Layunin ng SVCP na gumawa ng isang multi-modal network na mahusay, 
ligtas, maayos, maganda ang disenyo at kumpleto, na makakapagpahusay sa estetika, access at 
panloob na konektibidad sa South Vallco.

Ang SVCP ay may dalawang opsyon kaugnay ng pagpapahusay ng konektibidad sa South Vallco 
depende sa hinaharap ng Mall.  Sa Opsyon A, halos walang magiging pagbabago sa Mall.  Sa 
Opsyon B, malaki ang babaguhin sa disenyo ng buong Mall upang makagawa ng distrito ng 
pamilihan sa labas ng mismong mall.  Kasama sa mga pangunahing tampok at Proyekto ng Opsyon 
A at B ang:

 ▪ Gumawa ng daanan ng bisikleta/naglalakad sa hilagang hangganan ng South Vallco.

 ▪ Gumawa ng daanan ng bisikleta at naglalakad na maraming mapaggagamitan sa 
bandang kanluran ng South Vallco.

 ▪ Ayusin ang surface ng mga paradahan.

 ▪ Pagandahin ang mga panulukan sa lahat ng pampublikong kalsada, kasama ang 
Stevens Creek Boulevard, North Wolfe Road, Vallco Parkway, at Tantau Avenue.

 ▪ Makipagtulungan sa mga may-ari ng ari-arian upang mapaganda ang mga panulukan sa 
mga pribadong kalsada.

 ▪ Tumukoy ng mga bago o pinalawak na lugar para sa Park-and-Ride at mga hintuan ng 
mga pangnegosyong bus.

 ▪ Gumawa ng isang maliit na block at grid street network.

 ▪ Limitahan ang paggamit ng mga overpass o skyway para sa mga naglalakad.

 ▪ Gumawa ng bagong sentral na pangkomersiyong kalsada sa Distrito ng Pamilihan ng 
Vallco.

Ayon sa SVCP, ang pagpapatupad sa Opsyon B na may sentral na promenade ay magreresulta 
sa isang aktibong pangkomersiyong distrito kung saan may opisina at pabahay sa itaas ng mga 
tingiang tindahan at kainan.  Magtatayo ng mga gusali sa harap ng promenade, at gagawa ng 
ilang paradahan sa kalsada, na may ilan pang karagdagang paradahan mula sa mga istruktura ng 
paradahan.  Ayon pa sa SVCP, magkakaroon din ng mga serye ng plaza ng bayan sa gitna o dulo 
ng mga kalsada ng promenade, katulad ng plaza ng bayan sa Proyekto ng Pangunahing Kalsada.

Ang framework ng disenyo ng SVCP ay may mga alituntunin para sa:

 ▪ Mga daanan ng mga naglalakad at bisikleta, at mga amenidad.
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 ▪ Kasangkapan at ilaw sa kalsada.

 ▪ Palatandaan, paghahanap ng daan at sining.

Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ng Plano ng Cupertino (2015)
Ang Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ng Lunsod ng Cupertino ay pinagtibay noong Mayo 
2011 at ginawang napapanahon noong 2015.  Idinisenyo ang Plano sa Transportasyon ng 
Bisikleta upang isulong ang pagbibisikleta bilang isang ligtas, praktikal at mainam sa kalusugan na 
alternatibo sa paggamit ng de-motor na sasakyan.  Ang Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ay 
nagbibigay-daan sa lunsod na makatanggap ng pondo mula sa Awtoridad sa Transportasyon ng 
Valley, at makakuha ng mga grant mula sa Kagawaran ng Transportasyon ng California (Caltrans) 
upang masuportahan ang pagpapaunlad sa plano sa transportasyon ng bisikleta ng Cupertino.  
Ang Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ay may mga priyoridad ng proyekto para sa susunod 
na dekada batay sa mga tauhan at rekomendasyon ng Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ng 
Cupertino, at sa saloobin ng publiko.

Upang maisulong ang layunin ng Cupertino na maging isang lunsod na ligtas para sa mga 
bisikleta, inirerekomenda ng Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ang sumusunod:

 ▪ Bigyan ang mga Proyekto sa pagbibisikleta ng priyoridad na katumbas ng ibinibigay sa 
mga sasakyan, kahit na bumagal ang pagdaloy ng mga sasakyan dahil dito.

 ▪ Mangalap ng pagpopondo at makipagtulungan sa iba’t ibang ahensiya upang 
mapaunlad ang daanan ng nga bisikleta.

 ▪ Ipagpatuloy ang aktibong pakikibahagi ng Komisyon sa mga pagpapasiya tungkol sa 
inhinyeriya ng trapiko at pagpaplano ng transportasyon na nakakaapekto sa kaligtasan 
ng mga nagbibisikleta sa mga kalsada at interseksyon ng Cupertino.

 ▪ Magpalawak at gumawa ng mga bagong programa sa kaligtasan ng bisikleta upang 
matugunan ang mga isyung kinakaharap ng mga nabibisikleta, anuman ang kanilang 
edad, at maging ng mga motorista.

 ▪ Magpalawak at gumawa ng mga programang nagtataguyod ng pagbibisikleta upang 
maisulong at maging legal ang transportasyon gamit ang bisikleta sa mga biyahe 
papasok sa trabaho o paaralan, pamimili, pagsasagawa ng mga gawain, at iba pang 
mga utilitaryang biyahe.

Ang update sa Plano sa Transportasyon ng Bisikleta ng Cupertino noong 2015 ay may ilang 
inirerekomendang biyahe sa Lugar ng Plano.  Ang isang proyekto ay para sa paglalagay ng mga 
buffer zone sa mga kasalukuyang daanan ng bisikleta sa Stevens Creek Boulevard, sa pagitan 
ng De Anza Boulevard at ng silangang hangganan ng Lunsod.  Ang isa pang proyekto ay para sa 
pagpipintura ng mga kasalukuyang daanan ng bisikleta sa North Wolfe Road, Homestead Road, 
Tanau Avenue, at Vallco Parkway sa loob ng Apple Campus 2 at lugar ng Vallco.  Ang parehong 
proyekto ay nakatalaga bilang mga Priyoridad 1 na Proyekto na naglalayong gawing mas ligtas at 
katanggap-tanggap ang mga bisikleta.

LUNSOD NG CUPERTINO

Plano sa Transportasyon ng Bisikleta
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1.5.2. Iba Pang Mga Ahensiya
Awtoridad sa Pagbiyahe ng Valley
Ang Awtoridad sa Pagbiyahe ng Santa Clara Valley (Valley Transit Authority o VTA) ay isang 
hiwalay na espesyal na distrito na nagbibigay ng mga opsyon sa transportasyon na kayang 
suportahan ang sarili nito, madaling gamitin, at nakatuon sa komunidad.  Ang VTA ay may mga 
serbisyo sa bus, tren, at paratransit.  Bilang ang ahensiya sa pamamahala ng trapiko ng County 
ng Santa Clara, ang VTA ang responsable sa pambuong-county na pagpaplano sa transportasyon, 
kasama ang pamamahala ng trapiko, pagdidisenyo at konstruksiyon ng ispesipikong haywey, at 
mga proyekyo sa pagpapahusay para sa mga naglalakad at bisikleta, maging ang pagsusulong ng 
pagpapaunlad sa pagbiyahe.

Ang VTA ang nagmumungkahi sa proyektong Mabilisang Biyahe ng Bus sa Stevens Creek (Bus 
Rapid Transit o BRT), na magbibigay ng mabilisang serbisyo sa pagbiyahe para sa 8.5 milya, 
mula sa Kolehiyo ng De Anza hanggang sa Transit Mall sa downtown San Jose gamit ang San 
Carlos Avenue at Stevens Creek Boulevard.  Bilang tulong sa lokal na serbisyo sa pagbiyahe, 
makakapagbigay din ang proyektong BRT sa Stevens Creek ng mabilis at madalas na serbisyo, na 
may ilang hintuan, at mga pinahusay na amenidad para sa mga pasahero.

Mapapabilang sa serbisyo ng BRT sa Stevens Creek ang mga sumusunod na tampok at layunin:

 ▪ Mga espesyal na sasakyan na may teknolohiyang makakalikasan, at kumportable at 
makabagong disenyo sa loob

 ▪ Mga pinagandang istasyon

 ▪ Mga espesyal na daanan

 ▪ Signal sa pagbiyahe na may priyoridad

 ▪ Mga makabagong komunikasyon

 ▪ Mabilisang pagsakay

 ▪ Mabilis, madalas at maaasahang serbisyo

Pambuong-county na Plano sa Bisikleta (2008)
Pinagsama-sama ng Pambuong-county na Plano sa Bisikleta ng Santa Clara (Santa Clara 
Countywide Bicycle Plan o SCCBP) sa iisang dokumento ang lahat ng nauugnay na elemento ng 

mga nakaraang plano at papeles sa pagbibisikleta, ito ang tumukoy ng pinal na cross-county na 
corridor network sa pagbibisikleta – kasama ang mga kakulangan at kinakailangang proyekto – at 
may kasama itong iba pang mga elemento upang tulungan ang mga lokal na ahensiyang 
responsable sa mga Proyekto na makakuha ng pondo at maayos na makapagplano para sa 
hinaharap.  Dahil dito, ang SCCBP ang tumatayo bilang isang panrehiyong framework para sa 
mga lokal na plano, at ang tumutukoy ng mga posibilidad sa pagtutulungan sa pagitan ng mga 
lokal na plano sa pagbibisikleta.  Kung ang Pambuong-county na Plano sa Bisikleta ay nakatuon 
sa rehiyon, ang mga plano naman sa bisikleta ng mga lokal na hurisdiksyon at ang mga elemento 
sa sirkulasyon ng pangkalahatang plano ay nakatuon sa mga komunidad sa mas malawak at mas 
detalyadong paraan.

Ang SCCBP ang tumutukoy ng Cross County na Bicycle Corridors.  Layunin ng network na 
Cross County na Bicycle Corridors na gumawa ng tuluy-tuloy na koneksyon sa pagitan ng mga 
hurisdiksyon ng County ng Santa Clara at mga kalapit na county, at magbigay-serbisyo sa mga 
rehiyong pinakadinarayo ng mga turista sa County.  May dalawang Cross County na Bicycle 
Corridors na natukoy sa Lugar ng Plano ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco; ang North Wolfe Road/
Borregas Corridor at ang Hilaga ng I-280/Stevens Creek Corridor.

Sa kasalukuyan, ginagawang napapanahon ang SCCBP, at nakaiskedyul na matapos ang huling 
plano bago sumapit ang Taglamig 2016/17.

Kagawaran ng Transportasyon ng California (Caltrans)
Makikita ang Lugar ng Plano sa Distrito 4 ng Caltrans.  Ang Caltrans ang responsable para sa 
pagdidisenyo, konstruksiyon, pagpapanatili, at pagpapatakbo ng Sistema ng Haywey ng Estado ng 
California, maging sa bahaging iyon ng Sistema ng Haywey ng Iba’t Ibang Estado na napapaloob 
sa mga hangganan ng Estado.

Komisyon sa Transportasyon ng Kalunsuran
Ang Komisyon sa Transportasyon ng Kalunsuran (MTC) ang ahensiya para sa pagpaplano, 
pagtutulungan at pagpopondo ng transportasyon para sa Lugar ng San Francisco Bay na 
may siyam na county.  Ang MTC ang tumatayong panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng 
transportasyon, at ang organisasyon sa pagpaplano ng kalunsuran ng rehiyon.  Dahil dito, 
responsibilidad nitong regular na gawing napapanahon ang Panrehiyong Plano sa Transportasyon, 
isang komprehensibong blueprint para sa pagpapaunlad ng pagbiyahe ng masa, haywey, freight, 
bisikleta, at mga pasilidad para sa naglalakad.  Malaki rin ang tungkulin ng MTC sa pagbuo 
ng panrehiyong consensus tungkol sa lugar at petsa kung kailan papalawakin ang network ng 
pagbiyahe sa Lugar ng Bay.
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1.6. Karanasan at Konteksto

1.6.1. Kasaysayan ng Lugar
Noong dekada 60s, nagsama-sama ang isang grupo ng mga pamilya at may-ari ng ari-arian sa 
Cupertino upang ilunsad ang pangkalahatang pamamaraan para sa humigit-kumulang 300 akre 
na Vallco Park, na pinangalanan batay sa mga unang inisyal ng bawat isa sa mga pangunahing 
tagapagpaunlad.  Pagkalipas ng sampung taon, ang 53 akrena mall ay naging isang kilalang 
destinasyon sa Vallco Park.

Noong 1973, nagtayo ang Lunsod ng panrehiyong sentro ng pamilihan sa dulo ng Lunsod, at 
inihanda nito ang distrito ng South Vallco para sa panibagong mall (Mall).  Nagbukas ang bagong 
Mall noong 1976.  Sa panahong iyon, ang Mall ang isa sa pinakamalalaking sentro ng pamilihan sa 
Silicon Valley, na dinarayo ng mga bisita mula sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon.

Mga Pagsubok
Gayunpaman, sa kalagitnaan ng 1980s, nagsimula nang magkaproblema ang Mall dahil hindi nito 
nagagawang tugunan ang mga pabagu-bagong demand ng mga mamimili at merkado.  Kasama 
sa mga nakaapektong salik ang:

 ▪ Pagkakahati-hati ng pagmamay-ari sa ilang magkakaibang may-ari ng ari-arian, 
kasama ang ilang pangtinging tindahan.

 ▪ Isang Kasunduan sa Paggamit ng Lupa ng Ibang Tao para sa Pagpapatakbo at 
Reciprocal na Estado na nilagdaan ng iba’t ibang may-ari sa simula, na naging dahilan 
upang mapigilan ang may-ari ng Mall na gumawa ng mga pagpapahusay nang walang 
pahintulot mula sa lahat ng may-ari.

 ▪ Paghigpit ng kumpetisyon para sa mga lokal na customer dahil sa pagpapaganda ng 
mga kalapit na downtown na distrito ng pamilihan sa mga katabing lunsod.

 ▪ Lumang imprastraktura, at nakakalito at hindi magandang layout ng paradahan.

 ▪ Pagbaba at pagbagsak ng demand para sa mga mid-market na pangmasang 
mangangalakal, gaya ng mga department store ng Mall sa buong bansa, na nagresulta 
sa pagsasara ng libu-libong malalaking tindahan para sa mga mall.

 ▪ Dahil sa panrehiyong kumpetisyon mula sa Valley Fair at Stanford Shopping Center at 
iba pang mga subrehiyong mall, lumipat ang mga panrehiyong mamimili sa ibang mall 
mula sa Mall.

 ▪ Mga pagbabago sa mga pattern ng pagbili ng mga mamimili, gaya ng online na 
pamimili at iba pang mga opsyon sa pagbili.
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Panrehiyong Kumpetisyon
Simula noong 1980s, humigpit lang nang humigpit ang panrehiyong kumpetisyon sa mall.  Ang 
dalawa sa mga nangungunang panrehiyong mall sa Lugar ng San Francisco Bay na malapit sa 
Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay ang Stanford Shopping Center at Valley Fair.  Ngayon, ang 
mga sentro ng pamilihan na ito ay patuloy na sumisikat at lumalawak, at maituturing na dalawa 
sa mga pinakamatagumpay na shopping mall sa bansa.  Hindi lang mahirap para sa mga flagship 
na tagapagtingi na naging mga nangungupahan sa dalawang mall na ito ang magbukas ng 
karagdagang branch sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco, marami sa kanila ang pinagbabawalang 
gawin iyon dahil sa mga paghihigpit sa lawak ng radius ng inuupahan.  Nakikipagkumpitensya 
rin ang Distrito ng Pamilihan ng Vallco sa mahigit sa isang dosenang iba pang mga distrito ng 
pamilihan, malalaking mall at napapasyalang downtown na kapitbahayan, kasama ang Palo Alto, 
Los Gatos, Mountain View, Los Altos, at Campbell.

Mga Nabigong Pagsisikap sa Muling Pagpapaunlad
Ilang beses nang nagpalit ng may-ari ang Distrito ng Pamilihan ng Vallco mula sa mga orihinal 
na tagapagpaunlad nito, ilang beses na itong nakaranas ng foreclosure at pagkalugi, na 
nakakahadlang sa muling pagpapaunlad ng naluluma nang Mall.  Noong 1990s, nagsimula nang 
mag-alisan ang mga negosyo at tao rito.  Patuloy na nag-alisan ang mga nangungupahan sa Mall 
noong kalagitnaan ng 2000s.

Noong 2005, nasira ang dalawa sa mga palapag ng Mall, kaya tanging ang ikalawang palapag 
lang ang nabigyang-pansin, at nagkaroon ng planong pagtuunan ang libangan sa pamamagitan ng 
pagdaragdag ng dalawang bagong istruktura ng paradahan, multi-screen na sinehan, food court, at 
bowling alley.  Sa kasamang-palad, noong Setyembre 2008, nagpahayag na ng pagkalugi ang mga 
may-ari nito dahil sa kanilang naging gastusin sa pagbabago sa gusali at sa krisis sa pananalapi 
ng bansa bago pa buksan ang bagong paradahan, mga sinehan, food court at bowling alley.

Noong Setyembre 2009, muling ibinenta ang Mall.  Patuloy na naluma ang Mall, at muli itong 
ibinenta pagkalipas ng ilang taon.  Mula 2010 hanggang 2014, humigit-kumulang 82% ang 
nabawas sa mga nangungupahan sa Mall, na mas mababa kaysa sa iba pang mga panrehiyong 
mall, at labis na bumaba ang presyo ng pagpapaupa rito.

Salungat dito, patuloy na lumago ang Stanford Shopping Center, na mayroon nang 140 tindahan, 
1.4 na milyong kuwadradong talampakan at 98% occupancy.  Ang Valley Fair naman ay nagkaroon 
ng 273 tindahan, 1.5 milyong kuwadradong talampakan, at 96% occupancy, at sa mga susunod 
na taon, lalawak pa ito nang 650,000 kuwadradong talampakan, na magbibigay rito ng humigit-
kumulang 2.1 milyong kuwadradong talampakan.  Kahit sa mga taon na matumal ang Mall, 

tinangkilik pa rin ang ilang atraksyon nito, kasama ang isang sinehan.  Gayunpaman, hindi kayang 
suportahan ng iilang atraksyon na ito ang 1.2 milyong kuwadradong talampakan ng pangtinging 
espasyo.

Pananaw ng Pangkalahatang Plano para sa Pagbabalik-sigla ng Mall
Matagal nang natukoy ng Lunsod ng Cupertino ang mga pagkakamali ng Mall, at sa nakalipas na 
ilang taon, nakipagtulungan ito sa komunidad na gumawa ng bagong pananaw upang magbalik 
ang sigla nito.  Noong Disyembre 2014, may mga pinagtibay na bagong layunin, patakaran at 
estratehiya ang Konseho ng Lunsod, na partikular na nauugnay sa Espesyal na Lugar ng Distrito 
ng Pamilihan ng Pangkalahatang Plano (na tatawagin dito bilang ang Lugar ng Ispesipikong Plano 
ng Sentro ng Bayan ng Vallco), kung saan makikita ang Mall.  Kasama sa pananaw ng Lunsod 
ang isang kumpletong pagsasaayos sa Mall upang magawa itong isang "sentro ng bayan na 
may magaganda at magkakaibang gamit," na magsisilbing sentro ng mga panrehiyong bisita at 
ng komunidad.  Ang bagong distrito na ito ay magsisilbing isang destinasyon para sa pamimili, 
pagkain at libangan sa Lunsod, bukod pa sa pagbibigay ng kinakailangang pabahay at sentro para 
sa pagtatrabaho.

Block 13 at 14
Mula nang magbukas ang Mall, nagsilbi nang mga paradahan ang Block 13 at 14, at ang mga ito 
ang naging paradahan ng mga sasakyang hindi na magagawang magparada sa Mall.
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1.6.2. Mga Paggamit ng Kasalukuyan at Nakapaligid na Lupa
Kasalukuyang Paligid
Sa kasalukuyan, kasama sa Lugar ng Plano ang kasalukuyang Mall, na binubuo ng kasalukuyang 
mall na may 1,207,774 na kuwadradong talampakan, at mga satellite na gusali at paradahan.  
Bukod pa rito, gaya ng nabanggit sa itaas, ang Block 13 at 14 ay nagsisilbing mga paradahan 
sa kasalukuyan, gayunpaman, kamakailan ay inaprubahan ng Lunsod ng Cupertino ang isang 
mungkahi na gawing isang mamahaling hotel ang Block 13, alinsunod sa Pangkalahatang Plano.

Ang Lugar ng Plano ay hinahati ng North Wolfe Road.  Ang kanlurang bahagi ng North Wolfe 
Road ay may I-280 sa hilaga, North Wolfe Road sa silangan, Stevens Creek Boulevard sa timog, 
at Perimeter Road sa kanluran.  Ginawa ito nang may ilang gusali:  isang pangunahing mall na 
nagkokonekta sa dalawang dating malaking tindahan, isang satellite na auto center na gusali, 
isang satellite na gusali ng mga kainan, tatlong istruktura ng paradahan at tatlong paradahan.  
Makikita ang Block 14 malapit sa I-280 sa bahaging ito ng Lugar ng Plano.

Ang silangang bahagi ng Lugar ng Plano, ang silangan ng North Wolfe Road, ay may I-280 sa 
hilaga, Perimeter Road sa silangan, Vallco Parkway sa timog, at North Wolfe Road sa kanluran.  
Mayroon itong ice skating rink, bowling alley, isang malaking tindahan, mga pangtinging tindahan, 
food court, isang satellite na gusali ng mga kainan, istruktura ng paradahan, at paradahan.  
Makikita ang Block 13 malapit sa I-280 sa bahaging ito ng Lugar ng Plano.

Kinokonekta ng isang dati nang footbridge ang mga gusali ng Mall sa silangan at kanlurang bahagi 
ng North Wolfe Road.  Ang footbridge ay napapalibutan ng mga pangtinging tindahan, na makikita 
sa magkabilang bahagi ng daanan ng mga naglalakad.  May ilang iba pang pinapagamit na lupa – 
kung saan ang ilan ay may mga nasasakop na pampublikong daan – na nakakapagbigay ng mga 
benepisyo sa Mall.

Mga Paggamit ng Nakapaligid na Lupa
Kasama sa mga pinahihintulutang paggamit ng nakapaligid na lupa ang pangkabahayan at 
pangkomersiyong paggamit sa kanluran; I-280, mga pang-hotel, pangkabahayan, at pang-
opisinang paggamit sa hilaga; pangkomersiyo, pang-opisina, at pangkabahayan na magkakaibang 
gamit sa silangan; at mga pangkomersiyong paggamit sa timog.
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1.6.3 Mga Karapatan sa Sentro ng Bayan
Kasama ang sumusunod sa mga potensyal na susunod na pag-apruba ng proyekto na 
kinakailangan ng Lunsod ng Cupertino upang maisagawa ang Ispesipikong Plano:

 ▪ Mga Permiso para sa Demolisyon, Rough Grading/Grading, at Pagbubungkal

 ▪ Mga Permiso sa mga Utilidad na Nasa Lugar at Wala sa Mismong Lugar

 ▪ Orihinal na Permiso sa Pagpapaunlad ng Lugar (Master Site Development Permit o 
MSDP)

 ▪ Pagsusuri ng Lugar na Pang-arkitektura (Architectural and Site Review o ASR)

 ▪ Mga (Vesting) Pansamantala / Pinal na Pamparsela, Pang-condominium o 
Pansubdibisyon na Mapa

 ▪ (Mga) Permiso para Kundisyonal na Paggamit

 ▪ Kasunduan sa Pagpapaunlad (hindi kinakailangan, ngunit maaaring gawin ng isang 
aplikante ng proyekto)

 ▪ Mga Permiso sa Pagtatayo ng Gusali

 ▪ Mga Permiso sa Pag-aalis ng Puno

 ▪ (Mga) Permiso sa Panghihimasok

 ▪ Mga Bago at Binagong Paggamit ng Lupa ng Ibang Tao, Karapatan sa Patayong 
Espasyo, at Iba Pang Mga Nauugnay na Kasunduan

Tingnan ang Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad at Pagpopondo upang makita ang mga 
detalyadong tadhana ng mga pag-apruba at proseso ng pagpapatupad ng Ispesipikong Plano.
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MGA PAMANTAYAN SA PAGGAMIT NG 
LUPA AT PAGPAPAUNLAD
Inilalarawan ng kabanatang ito ang konseptong plano sa paggamit 
ng lupa para sa Lugar ng Plano; tinutukoy ang mga layunin ng 
Ispesipikong Plano, inilalarawan ang mga distrito ng pagsosona 
ng paggamit ng lupa at mga pamantayan sa pagpapaunlad, at 
inilalarawan ang mga pinapahintulutan, kundisyonal at ibinukod na 
paggamit ng lupa.  
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2.1. Konteksto ng Pagpaplano ng Lupa
Humigit-kumulang 58 akre ang Lugar ng Plano.  Binubuo ito ng 14 na bloke at dalawang Plaza 
ng Bayan na nasa kalye, na nakaayos sa naka-grid na magkakaugnay na kalye (tingnan ang 
Pigura 2-1:  Mga Bloke ng Lugar ng Plano).  Sa bubong, ang Parke ng Komunidad at Lugar na 
Pangkalikasan ay may mga lugar na itinalaga para sa pitong pabilyon sa luntiang bubong (Tingnan 
ang Pigura 2-2:  Mga Pabilyon sa Rooftop sa Lugar ng Plano).

Ang pokus ng Ispesipikong Plano na ito ay ang pagpaplano para sa muling pagpapaunlad ng 
ari-arian ng Mall, na kinabibilangan ng mga Bloke 1 hanggang 12 (ang Sentro ng Bayan, na kilala 
rin bilang Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad), at ang potensyal na pagpapaunlad sa Bloke 14, 
upang manatili bilang paradahan o istraktura ng paradahan, mga serbisyong pansuporta, o posible 
bilang pangalawang hotel at pansuportang paggamit para sa komersiyo.  Ang anumang proyekto 
sa hinaharap sa Lugar ng Plano, kasama na ang Sentro ng Bayan, ay sasailalim sa aplikasyon 
para sa pagpapaunlad sa hinaharap na dapat ay ganap na sumusunod sa mga patakaran sa antas 
ng pagpaplano na itinakda sa Ispesipikong Plano na ito.  Inaprubahan na ang Bloke 13 para sa 
pagpapaunlad ng isang hotel na may 148 na kuwarto.

Bloke 14:  Ang ari-arian ay kasalukuyang lote ng paradahan na nasa surface at tinukoy 
bilang posibleng naaangkop na lokasyon para sa pagpapaunlad ng isang hotel na may 191 
kuwarto (sumusunod sa available na paglalaan ng hotel gaya ng tinukoy sa Talahanayan LU-1 
ng Pangkalahatang Plano) at mga pansuportanang paggamit para sa komersiyo, serbisyo, 
pamamahala ng pasilidad, o sakayan, o istraktura ng paradahan sa hinaharap sakaling suportahan 
ng mga kundisyon ng merkado ang karagdagang panustos para sa paradahan.  Ang mga 
potensyal na paggamit ng lupa na sinuri sa Ispesipikong Plano na ito ay para lang sa pag-aaral.  
Ang anumang proyekto sa hinaharap ay sasailalim sa kasalukuyang proseso ng aplikasyon na 
pinamamahalaan ng Lunsod sa panahong iyon.  Gayunpaman, isinasaad ng Ispesipikong Plano 
na ang isang Bahagi ng Bloke 14 ay maaaring iproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parke 
ng Komunidad.

Bloke 13:  Ang ari-arian ay isa ring lote ng paradahan sa kasalukuyan at inaprubahan kamakailan 
ng Lunsod ng Cupertino para sa pagpapaunlad ng isang premyadong hotel na may 148 kuwarto.  
Dahil ang ari-ariang ito ay matatagpuan sa Lugar ng Plano gaya ng tinukoy sa Pangkalahatang 
Plano, ang mga pamantayan at alituntunin sa pagpapaunlad na inilalarawan sa Ispesipikong Plano 
na ito ay sumusunod sa inaprubahang proyekto.

Mga Bloke 1 hanggang 12:  Ang ari-arian ng Mall ay isang lugar kung saan luma na ang shopping 
mall na nahaharap sa napakaraming bakante at naging hindi matagumpay sa loob ng halos 
apat na dekada.  Binibigyan ng awtorisasyon ng Ispesipikong Plano ang muling pagpapasigla sa 
ari-arian ng Mall at gawing bagong Sentro ng Bayan na sumusunod sa Pangkalahatang Plano 
ng Cupertino.
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Bloke

Bloke sa Hinaharap

Pigura 2-1:  Mga Bloke ng Lugar ng Plano

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura
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Paliwanag sa simbolo

Mga Pabilyon sa Bubong

Pigura 2-2:  Mga Pabilyon sa Rooftop sa Lugar ng Plano

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura
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2.2.  Mga Layunin ng Sentro ng Bayan
Ang mga sumusunod na layunin ng Sentro ng Bayan ang gagawing batayan sa paggabay sa 
Ispesipikong Plano at pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano na sumusunod sa Pangkalahatang 
Plano ng Cupertino:

 ▪ Ipatupad ang pananaw sa Pangkalahatang Plano ng lunsod upang ganap na muling 
mapaunlad ang Lugar ng Plano, kasama na ang luma nang Mall, patungo sa masigla at 
para sa iba't ibang paggamit na Sentro ng Bayan sa pamamagitan ng pagbalanse sa mga 
paggamit na nauugnay sa pagtitingi, opisina, kabahayan, hotel, sibiko at iba pang paggamit 
na nakapokus sa pagbibigay ng mahahalagang tampok ng bukas na espasyo, tanawin, at 
daan patungo sa Cupertino.

 ▪ Magkaloob ng aktibo at nakakahikayat na mga paggamit para sa edukasyon na 
nagsusulong ng pag-aaral at edukasyon para sa kabataan, mga nakatatanda, at iba pa sa 
komunidad ng Cupertino.

 ▪ Matiyak na ang anumang mga potensyal na epekto (ibig sabihin, trapiko, mga paaralan, 
kalidad ng hangin, ingay, mga puno) na nauugnay sa Ispesipikong Plano ay mawawala 
sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Apendise A:  Mga Tampok sa Disenyong 
Pangkapaligiran.

 ▪ Makahikayat ng dalubhasang tagapagpaunlad para sa kabuuan ng Lugar ng Plano.

 ▪ Mahikayat ang makabago at aktibong mga kapaligiran para sa nakatatanda kasama na ang 
pabahay, edukasyon, at libangan para sa nakatatanda upang maisulong ang pagkakaroon 
ng mahabang buhay sa komunidad ng Cupertino.

 ▪ Muling buhayin ang mahalagang Lugar ng Plano na ito sa pagitan ng mga buo nang 
gusali na may matatag at magkakatugma at may iba't ibang paggamit na kapitbahayan na 
nagsusulong ng aktibidad at interes ng komunidad at bisita at pinansyal na sinusuportahan 
ang makabagong bukas na espasyo, sentro ng pagbiyahe, at mga programang sibiko, at 
nakakamit ang mataas na antas ng pagiging sustainable.

 ▪ Gumawa ng aktibo, nakakaakit, ligtas at kumportableng lugar kung saan maaaring mamili, 
kumain, maglibang, manirahan, magtrabaho at matuto ang mga tao.

 ▪ Gumawa ng makabago, aktibo, at magkakaugnay na lugar ng pagtitipon na may masiglang 
disenyo na nagbubukas sa lugar at hinihikayat ang paglalakad at pagbibisikleta at na 

tumutugma sa, at nababagay sa, mga bagong distrito na may magandang disenyo na 
malapit sa Lugar ng Plano.

 ▪ Pagsamahin ang mga pasilidad ng pagbiyahe at programa na sumusuporta sa 
pagkakakonekta ng lokal at rehiyon at makatulong sa pagbawas sa pagdepende sa 
paglalakbay gamit ang sasakyang pang-isang tao.

 ▪ Magkaloob ng mga sapat na paggamit para sa pagtitingi mula sa lokal at dinarayong 
tindahan, oportunidad para sa kabahayan, lugar ng trabaho, at amenidad ng aliwan 
na nasa loob ng isang sentralisadong Sentro ng Bayan upang bigyang-daan ang mga 
residente at mamimili sa rehiyon ng Cupertino na bawasan ang nilalakbay na mga milya ng 
sasakyan at nauugnay na emisyon ng greenhouse gas.

 ▪ Gumawa ng Sentro ng Bayan gaya ng inilalarawan sa Pangkalahatang Plano sa 
pamamagitan ng paglalagay ng mga naaangkop na uri ng kalye at gusali na may mga 
ganap na tinukoy na gilid at mataas na kalidad na panloob na pampublikong espasyo.

 ▪ Gumawa ng bagong pormang naka-grid na hierarchy ng mga kalye at boulevard na 
iniangkop para sa mga naglalakad, kumonekta sa kasalukuyang ugnayan ng kalye, at 
gumawa ng mga malalakarang bloke ng downtown.

 ▪ Pagsamahin ang mga programa at patakaran upang mabawasan ang mga nilalakbay 
na milya ng sasakyan sa pamamagitan ng mga patakaran sa pamamahala sa 
pangangailangan sa trapiko na makakabawas sa pagdepende sa mga sasakyang 
pang-isang tao at magsulong ng higit na mainam na gawi sa paglalakbay.

 ▪ Suportahan ang mga inisyatibo at plano na magpapataas sa mga oportunidad para sa 
paggalaw ng naglalakad at nagbibisikleta at pagkakakonekta sa palibot ng Lugar ng Plano.

 ▪ Panatilihin ang malaking bilang ng mga puno sa kahabaan ng I-280, Wolfe Road at 
Stevens Creek Boulevard, hanggang sa maaari.

 ▪ Gumawa ng mga transisyon, setback, pagpapaganda ng lupa ng gusali, at iba pang mga 
pamamaraan upang mabawasan ang mga epekto ng pagpapaunlad sa mga katabing 
kasalukuyang ginagamit na bahay para sa iisang pamilya.

 ▪ Magkaloob ng malawak na bukas na espasyo para sa mga espasyo ng pagtitipon ng 
komunidad, lokasyon para sa pampublikong sining, at espasyo ng kaganapan para sa 
edukasyon at mga kaganapan sa komunidad.
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 ▪ Magkaloob ng sapat na access sa paradahan at sasakyan, na naaangkop sa mataas na 
kalidad na kapaligiran ng Sentro ng Bayan, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng 
mga bisita, empleyado, at residente sa hinaharap, habang hinihikayat ang paggamit ng 
sasakyang pampubliko, bisikleta, at iba pang mga alternatibong paraan ng transportasyon.

 ▪ Sulitin ang oportunidad na gamitin ang kasalukuyan o pinaplanong bagong imprastraktura 
sa paraang mas magsusulong sa mga solido at mapapanatiling layunin sa paglago ng 
lokal, rehiyon at estado, kasama na ang pagpapalawig ng mga pasilidad para sa nire-
recycle na tubig.

 ▪ Magkaloob ng ni-recycle na tubig sa Lugar ng Plano at palawakin ang paggamit hanggang 
Stevens Creek Boulevard para sa mga koneksiyon ng Lunsod sa hinaharap.

 ▪ Gawing mas maayos ang lokal na access sa mga sariwa at malusog na pagkain sa 
pamamagitan ng pagsasama ng mas maraming tradisyonal na pagbebenta ng pagkain 
habang pinapasigla ang mga lokal na palengke, at pataasin ang kamalayan sa mga 
siklo ng pagkain batay sa panahon, gayundin ang mga oportunidad sa edukasyon sa 
pamamagitan ng pagsasaka sa lunsod.

 ▪ Gumawa ng bagong pagpapaunlad na magbibigay ng positibong benepisyo sa ekonomiya 
at pananalapi sa Lunsod ng Cupertino, mga distrito ng lokal na paaralan, County ng Santa 
Clara, at sa rehiyon sa kabuuan.

 ▪ Gumawa ng bagong lugar ng pansibikong pagtitipon sa rehiyon na mayroong malakas na 
dating at katangian ng kapitbahayan na nakabatay at tumutugon sa mga ideya, input at 
alalahanin ng lokal na komunidad.
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2.3. Plano sa Paggamit ng Lupa
Tulad ng ipinapakita sa Pigura 2-3:  Mapaglarawang Panimulang Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco, ipinapakita sa Ispesipikong Plano ang pagbabago ng isang luma nang shopping 
mall patungo sa isang bagong Sentro ng Bayan.  Hinihikayat din nito ang pagpapaunlad 
sa pamamagitan ng isang dalubhasang tagapagpaunlad upang maalis ang mga balakid sa 
pagpapaunlad ng magkakaugnay na distrito na may pinakamataas na antas ng disenyo ng lunsod, 
tulad ng inilalarawan sa Pangkalahatang Plano.

Bilang suporta sa tunay na anyo ng sentro ng bayan na may iba't ibang paggamit at tradisyonal 
na paggamit, ang Ispesipikong Plano na ito ay tutulong sa paggawa ng mataas na kalidad na 
pagpapaunlad sa pamamagitan ng maingat na disenyo ng mga pampublikong plaza, at pagtatakda 
ng programa para sa mga lugar ng komunidad.  Magiging kabilang dito ang iba't ibang paggamit 
para sa pagtitingi, kainan, aliwan, palakasan, edukasyon, sibiko, pagtatrabaho, pabahay (kasama 
na ang pabahay para sa nakatatanda), bukas na espasyo, at komunidad, at ang pagkakaloob ng 
iba't ibang espesyal na amenidad at lugar ng aliwan gaya ng multiplex na sinehan, bowling alley, 
(mga) rink ng ice skating, at palengke.

Itatayo sa Sentro ng Bayan ang 30 akre ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan 
na maa-access ng publiko at magkakaloob ng lugar para sa paglilibang at edukasyon (tingnan 
ang Pigura 2-4:  Konsepto ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan).  Ang Parke 
ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan ay pribadong itatayo at papanatilihin at maa-access 
ng publiko.

Ang layunin ng pagiging sustainable para sa Sentro ng Bayan ay makamit ang pinakamataas na 
antas ng sertipikasyon mula sa programa ng sertipikasyon ng pagiging sustainable ng kapaligiran 
na kinikilala sa buong mundo, gaya ng sertipikasyong LEED Platinum o katumbas nito.  Ang Parke 
ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan na may pagpapaganda ng lupa ay makakabawas sa 
epekto ng urban heat island, mababawasan ang pag-runoff ng tubig, mababawasan ang mga 
epekto sa kalidad ng tubig at hangin, mapapahusay ang pagiging sulit sa enerhiya ng mga gusali, 
at magsusulong ng bio diversity.

Upang matugunan ang pangangailangan sa tubig na nauugnay sa luntiang bubong, gagamitin 
ang ni-recycle na tubig at pagpapaganda ng lupa na matatagalan ang tagtuyot at gumagamit 
ng katutubong halaman na nabubuhay sa kaunti hanggang walang tubig.  Kabilang din sa mga 
pagsusumikap sa pagtitipid ng tubig ang pagpapaabot ng linya ng ni-recycle na tubig mula sa mga 
limitasyon ng lunsod ng Cupertino/Sunnyvale patungo sa Lugar ng Plano, katuwang ng maraming 
pampublikong stakeholder.

Nilalayon ng Sentro ng Bayan na makagawa ng netong positibong epekto sa mga premyadong 
paaralan sa Cupertino.  Makakamit ito sa pamamagitan ng iba't ibang paggamit at amenidad, 
kasama na ang pagtatayo ng bagong 10,000 kuwadradong talampakan na kumpletong 
ipagkakaloob na Sentro ng Inobasyon ng Mataas na Paaralan na nasa loob ng Sentro ng Bayan, 
bilang karagdagan sa pagbabayad ng lahat ng legal na iniaatas na bayarin sa pagpapaunlad.  
Magbibigay rin ang Sentro ng Bayan ng malalaking kontribusyon sa mga pasilidad at programa ng 
mataas na kalidad na edukasyon.

Magkakaloob ang Sentro ng Bayan ng mahahalagang solusyon sa trapiko, kasama na ang 
pangunguna sa muling pagtatayo at pagpapalawak ng North Wolfe Road/I-280 na tulay at 
interchange at iba pang mga pagpapahusay sa bahagi ng freeway, pagpapatupad sa mga 
pagpapahusay sa panulukan sa lugar at timing ng signal, at libreng shuttle ng komunidad para sa 
mga residente ng Cupertino.

Karamihan ng mga espasyo ng paradahan ay ilalagay sa underground upang maging priyoridad 
ang mga bisikleta at naglalakad sa ground level.  Masusulit nito ang oportunidad para sa 
pakikilahok sa komunidad sa kabuuan ng mga Plaza ng Bayan, kalye, at bukas na espasyo.

Kinakatawan ng Sentro ng Bayan ang halos $3 bilyong pamumuhunan sa komunidad ng Cupertino 
at sa rehiyon ng Silicon Valley.  Nilalayon nitong makapagbigay ng malaking netong positibong 
benepisyo sa ekonomiya at pananalapi sa anyo ng isang beses at mga tuluy-tuloy na kita kasama 
na ang mga bayad sa pagpapaunlad, buwis sa ari-arian at buwis sa pagbebenta nang tingi at iba 
pang mga kita sa loob ng susunod na ilang dekada.

Inilalarawan sa ibaba ang mga pangunahing bahagi ng plano sa pagpapaunlad.
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Pigura 2-3:  Mapaglarawang Panimulang Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco
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Pigura 2-4:  Konsepto ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan
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2.3.1. Sentro ng Bayan
Sinasalamin ng Ispesipikong Plano ang isang tradisyonal na layout ng kapitbahayan na 
nagkokonekta sa komunidad (sa loob at labas) sa mga malalakarang kalye na naaangkop gamitin 
ng mga naglalakad at nagbibisikleta sa pamamagitan ng iba't ibang landas, malalakarang kalye, 
plaza at iba pang mga pampublikong espasyo.  Tinutularan ng disenyong ito na sadyang ginawang 
naka-grid na ugnayan ng kalye ang mga pinakamainam na kasanayan ng isang masiglang 
pangunahing downtown na malalakaran habang ipinagkakaloob ang densidad at nagkakasabay na 
programa na karaniwang makikita sa mga matagumpay na proyekto ng sentro ng bayan.

Ang magiging pangunahing pampublikong pokus ng Lugar ng Plano ay ang dalawang Plaza 
ng Bayan, kung saan matatagpuan sa magkabilang panig ng North Wolfe Road ang bawat isa.  
Ang Plaza ng Bayan sa Kanluran ay magiging sentro para sa mga kaganapan sa komunidad at 
magsisilbing sentro ng pakikisalamuha at espasyo ng pagtitipon bilang suporta sa mga paggamit 
para sa pagtitingi, aliwan, at kabahayan.  Ang Plaza ng Bayan sa Silangan ay magiging mas 
tahimik na espasyo na susuporta sa mga katabing paggamit para sa opisina at komersiyo.

Ang dalawang Plaza ng Bayan ay maaaring pag-ugnayin ng mga malalakarang tulay na 
bumabagtas sa kabuuan ng North Wolfe Road at ikinokonekta ang bawat Plaza ng Bayan sa 30 
akre ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan.  Kaugnay ng Parke ng Komunidad at 
Lugar na Pangkalikasan, gagawa ito ng mahalagang bagong destinasyon para sa Lunsod ng 
Cupertino, na sumusunod sa Pangkalahatang Plano.

Ang mga matagumpay na umiiral na lugar sa komunidad na kinabibilangan ng mga paggamit 
para sa sinehan, bowling alley, ice rink, at sentro para sa fitness ay sama-samang ilalagay sa 
hilagang-kanlurang sulok ng Sentro ng Bayan.  Dinisenyo bilang magkakaugnay na complex na 
may maraming palapag, maglalagay sa harapan ng blokeng ito na nakaharap sa timog ng mga 
harding tila hagdan-hagdan at patyo para sa kainan na may bukas na tanawin kung saan makikita 
ang mga panlabas na aktibidad ng Plaza ng Bayan sa Kanluran.

Sa timog mula sa mga lugar ng aliwan at libangan hanggang sa Stevens Creek Boulevard, ang 
pampamilyang distrito ay dapat idisenyo bilang malalakarang loop ng pagtitingi papunta at palabas 
sa Stevens Creek Boulevard, kung saan pinaplanong maglagay ng bagong multi-modal na Hub 
ng Mobilidad at istasyon ng shuttle ng komunidad.  Dalawang magkahanay na kalye na may 
mga puno sa magkabilang panig ang susuporta sa loop ng pamimili na ito, na may iba't ibang 
natatanging boutique at tindahang nagbebenta ng mga pambansang tatak ang pinaplano para sa 
lugar na ito.
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Ang mga kalyeng ito ay dapat na makagawa ng natatanging karanasan na naiiba sa mga 
kasalukuyang shopping mall ng rehiyon.  Pagsasama-samahin ang mga tindahan mula sa 
buong bansa at buong mundo habang isinasaalang-alang ang paraan ng pamumuhay ng Cupertino.  
Dapat maramdaman sa loop ng pagtitingi ang totoong pakiramdam kapag nasa isang downtown, na 
sinusuportahan ng mga paggamit para sa kabahayan sa itaas na nakakagawa ng natatanging dating ng 
lugar at nakakagawa ng naaangkop na sukat kung saan ginawang modelo ang mga kasalukuyang kalye 
ng pagtitingi sa Bay Area, sa buong bansa at sa buong mundo.

Ang distrito ng iba't ibang gamit para pagtitingi/kabahayan ay magiging sona ng sirkulasyon 
na nakapokus sa mga naglalakad kung saan pinag-uugnay ang pagtitingi sa ground level sa 
kanlurang bahagi upang maging sikat na lugar ng pamimili, kasama na ang maayos na daan sa 
paghahanap at access mula sa mga nakapalibot na kalye at paradahang garahe.  Ididisenyo 
ang pagtitingi upang mas mapaganda ang karanasan sa pamimili nang tingi sa pamamagitan 
ng pagkakaloob ng masigla at kumportableng espasyo para sa paglalakad, pag-upo, pagkain 
at pakikisalamuha sa kabuuan ng araw at gabi.  Ang espasyo ng sirkulasyong ito ay dapat 
magkaroon ng iba't ibang texture ng mga pattern ng kalsada, ilaw, at panlabas na espasyo.  
Magtatanim ng isang linya ng malalaking puno ng canopy upang mapaganda ang mga tanawin sa 
harapan ng mga tindahan at magbibigay ng patse-patseng liwanag at lilim sa kahabaan ng mga 
bangketa at lugar na upuan.

Sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, maaaring i-animate ng mga glass na harapan ng 
mga espasyong may maraming palapag ang Sentro ng Bayan na nagtataglay ng malalaking 
tindahan ng libangan, fashion, teknolohiya at iba pang mga tindahan na sumasagisag sa paraan 
ng pamumuhay ng Cupertino, at nagpapakilala rito bilang lugar na nagdaraos ng mga aktibidad na 
nauugnay sa libangan, kalusugan, wellness at mga kaswal at malikhaing aktibidad.

Papalawakin ng mga kalyeng nakapalibot sa dalawang Plaza ng Bayan ang lugar kung saan 
nagdaraos ng iba't ibang gawain sa bawat Plaza ng Bayan sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa 
magkaparehong katangian ng kalye sa pamamagitan ng paggamit ng magkakaibang materyales 
ng kalsada, kulay, pagkakaiba sa taas, at iba pang mga tampok ng disenyo ng kalye.

Marami sa mga nagbibiyahe, naglalakad, at nagbibisikleta ay papasok sa Lugar ng Plano mula 
sa alinman sa Stevens Creek Boulevard o North Wolfe Road.  Ang haparan ng Stevens Creek 
Boulevard ay magkakaroon ng plaza na pasukan ng naglalakad kung saan papanatilihin ang 
malaking bilang ng mga umiiral at pinanatiling puno ng abo.  Darating ang mga bisita sa pasukang 
plaza, na nalilinyahan ng malalaking retailer at kilalang tindahan na nasa unahan ng Stevens 
Creek Boulevard.  Ang pasukang plaza ay dapat magbigay ng access sa dalawang kalye na 

iniangkop para sa mga naglalakad na may daan na may access ng sasakyan at karatula para sa 
paghahanap ng access sa paradahang garahe.

Sa kahabaan ng North Wolfe Road, magkakaroon ng mga pasukang kalye sa silangan at kanluran 
na magbibigay ng direktang access sa mga Plaza ng Bayan at sa lugar ng aliwan.

Sa loob ng Lugar ng Plano, maaaring may ilalaang espasyo para sa pang-emerhensiyang sentro 
ng pagbibigay ng utos sa lugar para sa Opisina ng Siyerip ng County ng Santa Clara at Distrito ng 
Sunog ng County ng Santa Clara.  Gagamitin ang espasyong ito upang magbigay ng mga serbisyo 
sa lugar sa mga espesyal na kaganapan at para sa mga tuluy-tuloy na serbisyo ng pulisya at 
kaligtasan ng buhay sa Lugar ng Plano.
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2.3.2. Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan
Magiging karugtong ng Sentro ng Bayan ang humigit-kumulang 30 akre ng Parke ng Komunidad 
at Lugar na Pangkalikasan.  Pagsasamahin ng rooftop na ito na may pagpapaganda ng lupa 
ang mga sistema ng tao at kapaligiran upang makagawa ng natatanging luntiang amenidad sa 
Cupertino.  Ipapakita ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan sa mga residente at 
bisita ang mga kinatawang anyong lupa ng Santa Clara Valley at magbibigay ng tuluy-tuloy na 
biswal na koneksiyon sa mga nakapalibot na bulubundukin ng San Francisco Bay.  Maaaring 
magdaos ang Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan ng iba't ibang hanay ng paggamit 
ayon sa programa mula sa mga aktibong pampublikong espasyo para sa pagtitipon ng komunidad, 
pansibikong pakikipag-ugnayan, pampublikong pagtatanghal, pangkulturang pagdiriwang at 
kaswal na kainan, mga lugar ng pribadong libangan ng residente sa lugar, mga tahimik at maliit 
na espasyo para sa pagpapahinga, at lugar na taniman ng katutubong halaman na nagbibigay ng 
tirahan para sa lokal na halaman at hayop.

Ang anino ng mga tuluy-tuloy na burol sa bubong na may pinagandang lupa ay makakatulong na 
mabawasan ang sukat ng Lugar ng Plano at magagawa itong mas naaangkop sa kapaligiran nito.  
Ang mga iminungkahing setback, pagpapaganda ng lupa sa kalye, at magkakaibang taas ng gusali 
ay makakatulong din upang makagawa ng interesanteng pagpapaganda ng lupa at makakatulong 
na biswal na umangkop ang Lugar ng Plano sa mga katabing kapitbahayan at pampublikong kalye.

Dinisenyo ang Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan upang matugunan ang 
kasalukuyang grado na nasa kahabaan ng timog-kanlurang gilid ng Lugar ng Plano na nasa 
kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, na iginagalang ang sukat ng kabahayan at pagkapribado 
ng kapitbahayan ng Portal.  Itatayo ito sa sentro ng Lugar ng Plano, sa kanluran ng North Wolfe 
Road, at pagkatapos ay babawasan ang taas nito sa kanluran ng North Wolfe Road upang 
pag-isahin ang 30 akre ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan sa bubong.

Inaasahang ilalagay ang mga aktibidad ng komunidad sa tabi ng Plaza ng Bayan sa Kanluran at 
makapagbibigay ng konsentrasyon ng mga aktibong paggamit ayon sa programa kasama na ang:

 ▪ Malaking espasyo ng palaruan at hardin para sa mga bata

 ▪ Mga panloob at panlabas na espasyo para sa pagpupulong at edukasyon ng komunidad

 ▪ Pasilidad para sa handaan

 ▪ Mga amenidad ng kainan gaya ng cafe at bar ng alak

 ▪ Ampiteatro at mga espasyo ng pagtatanghal

 ▪ 3.8 milya ng mga landas para sa paglalakad, pagha-hike, pagja-jog at mga 
pang-edukasyong paglilibot na ginagabayan ng isang guro

Ang katabing espasyo ng aktibidad ng komunidad ay dinisenyo upang maging dalawang lugar na 
nagtatampok sa natatanging kultura at makasaysayang lupang pang-agrikultura ng rehiyon-ang 
mga taniman ng ubas at nagbubungang punongkahoy.  Matatagpuan ang Santa Clara Valley sa 
pagitan ng Mga Bundok ng Santa Cruz at Bulubundukin ng Diablo, na nagpoprotekta sa lugar 
mula sa malamig at mamasa-masang klima ng San Francisco Bay, kaya nagkaroon ng mainam 
na kapaligirang Mediterranean para sa mga taniman ng nagbubungang punongkahoy at ubas na 
lumabas noong huling bahagi ng ika-labingsiyam na siglo.
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2.3.3. Edukasyon
Bilang karagdagan sa pagbabayad ng pinakamalaking bayarin sa paaralan na iniaatas ng estado, 
na inaasahang aabot ng humigit-kumulang $4 na milyon, magkakaloob ang Lugar ng Plano ng 
mahuhusay na benepisyo sa komunidad, na nakabuod sa ibaba, sa mga lokal na paaralan na 
kinabibilangan ng Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont (Fremont Union High 
School District o "FUHSD") at Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino (Cupertino Union School 
District o "CUSD").  Habang dapat tukuyin ang tumpak na katangian ng mga benepisyong ito sa 
pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan alinsunod sa magkahiwalay 
na mga kasunduan, ang kinakailangang halaga ng mga benepisyo sa komunidad para sa mga 
lokal na paaralan kung pagsasama-samahin ay hindi dapat bababa nang 10 beses ng legal na 
iniaatas na halaga, na kakatawanin ng kabuuang pinansiyal na kontribusyon na humigit-kumulang 
$40 milyon.  Kung sumang-ayon ang mga distrito ng paaralan sa mga benepisyong ito, lubos na 
hinihikayat ang mga sumusunod:

 ▪ Konstruksiyon at 34 na taon ng pangkawanggawang pagpapaupa ng bagong 10,000 
kuwadradong talampakan na kumpletong ipagkakaloob na "Sentro ng Inobasyon" ng 
agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan na naglalayong magsilbi bilang:

 □ Isang espasyong pang-incubator para sa mga bagong negosyo na pinamumunuan ng 
estudyante,

 □ Isang hub para sa mga inisyatibo sa pag-aaral na batay sa trabaho ng FUHSD, 

 □ Isang lugar kung saan maaaring makipagkumpitensiya ang mga pangkat ng robotics,

 □ Espasyo para sa mga tagagawang estudyante mula sa iba't ibang disiplina upang 
makagawa, at

 □ Isang Black Box na Teatro at Sentro ng Stagecraft.

Ang layunin ng malaki, maiaangkop, at may maraming paggamit na espasyong ito ay upang 
sama-samang lumahok ang mga estudyante ng mataas na paaralan ng FUHSD sa mga proyekto, 
nang nakikipagtulungan sa lahat ng distrito ng paaralan, habang nakikipagtulungan sa mga 
miyembro ng mas malaking komunidad.

Konstruksiyon at 34 na taon ng pangkawanggawang pagpapaupa ng hanggang 5,000 
kuwadradong talampakan ng silid-aralan at/o espasyong pampangasiwaan para sa Paaralan 
ng May Sapat na Gulang ng FUHSD upang makatulong sa misyon nito na ihanda ang mga 

estudyante nito upang makamit ang mga layunin sa edukasyon, karera, at personal na layunin 
at ang paninindigan nitong paglingkuran ang mga panghabambuhay na pangangailangan sa 
pag-aaral ng mga residente ng iba't ibang komunidad ng distrito.

Mga solusyon upang makagawa ng netong kapasidad sa karagdagang pagpapatala para 
sa daan-daang estudyante ng CUSD at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo at pag-aaral ng 
estudyante.  Ang mga solusyong karagdagang kapasidad ay dapat pagkasunduan kasama 
ang CUSD sa pamamagitan ng malinaw na kasunduan at kasunod na proseso ng pag-apruba.  
Ang mga halimbawa ng nasabing mga benepisyo ng kapasidad ng pagpapatala ay maaaring 
kinabibilangan ng:

 ▪ Bagong paaralang elementarya para sa 700 estudyante sa dating lugar ng Paaralang 
Elementarya ng Nan Allan;

 ▪ Pagpapalit sa lahat ng madaling ilipat na silid-aralan sa Paaralang Elementarya ng Collins 
ng mga permanenteng silid-aralan;

 ▪ Pagpapahusay at mas pinalawak na paggamit ng mga pasilidad na pang-atleta at 
panlibangan sa lokasyon ng Paaralang Elementarya ng Nan Allan/Collins;
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Mga pasilidad ng amenidad ng komunidad na kinabibilangan ng gusali ng hub sa komunidad na 
hindi bababa sa 6,000 kuwadradong talampakan para sa mga potensyal na paggamit gaya ng mga 
grupo sa pag-aaral at pulong ng boluntaryong magulang; ampiteatro na may humigit-kumulang 
300 upuan para sa mga pagtatanghal ukol sa fine arts, konsiyerto, o pagsasalita; at destinasyong 
palaruan ng mga bata.

Ang paghihikayat ng mga pagpapaupa na kabibilangan ng mga obligasyon na makikilahok ang 
mga umuupa sa opisina at pagtitingi sa Lugar ng Plano sa pagpapahusay sa kaalamang batay 
sa karanasan ng mga estudyante ng FUHSD at mga oportunidad na matuto sa paggawa sa 
pamamagitan ng, halimbawa, pag-aalok ng internship sa negosyo, mga oportunidad ng iskolarsyip 
at/o pagtuturo o espesyal na kurikulum sa silid-aralan.

2.3.4. Buod ng Paggamit ng Lupa
Talahanayan 2-1:  Nagbibigay ang Buod ng Paggamit ng Lupa ng buod ng mga pangunahing 
paggamit ng lupa na pinaplanong maging bahagi ng Ispesipikong Plano.  Ang lahat ng numero 
ay ni-round off sa pinakamalapit na whole number at maaaring mag-iba-iba ang mga kabuuang 
halaga kung babaguhin ang mga plano ng pagpapaunlad.  Pinapayagan ang maliit na pagbabago 
sa mga paggamit ng lupa gaya ng inilalarawan sa Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad at 
Pagtustos.  Maaaring mag-iba-iba ang paglalaan ng espasyo para sa bawat paggamit sa pagitan 
ng distrito at pagkakasunud-sunod ng konstruksiyon basta't hindi lalampas sa kabuuang lugar ng 
pagpapaunlad para sa bawat paggamit.

Ipinapakita ng mga Pigura 2-5 hanggang 2-12 ang mga konseptong pagdudulog ng bahagi ng 
Sentro ng Bayan ng Lugar ng Plano.  Tulad ng iba pang mga pigura sa Ispesipikong Plano, 
para lang sa paglalarawan ang mga pagdudulog na ito, at naglalayong magpakita ng grapikal 
na pagkatawan sa kung ano ang pinaplano.  Hindi dapat ituring na mahigpit na pagkatawan sa 
pinal na disenyo ang mga ito, ngunit sa halip ay magpresinta ng biswal na paglalarawan sa mga 
prinsipyo ng disenyo, gaya ng inilalarawan sa Ispesipikong Plano na ito.
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Paggamit ng Lupa Kabuuang Halaga1 Mga Komento

Mga Bloke 1 hanggang 12

Kabahayan 389 na Yunit2 Kung saan hindi bababa sa 80 yunit o 20% ng kabuuan ay gagawing mga apartment para sa nakatatanda alinsunod 
sa batas ng estado at pederal; lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan na sumunod sa Programa ng Mitigasyon sa 
Pabahay ng BMR ng Lunsod sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga abot-kayang yunit sa lugar.

Opisina 2,000,000 sf. Kinabibilangan ng hindi bababa sa 100,000 sf.  ng espasyo ng trabahong pang-incubator at espasyo na may maraming 
umuupa para sa mga start-up at bago at papasikat na teknolohiya, ayon sa Pangkalahatang Plano.

Pangkomersiyo Humigit-kumulang 640,000 sf. Kinabibilangan ng mga lugar na nakalista sa ibaba.
 Pagtitingi3 Humigit-kumulang 600,000 sf. Kinabibilangan ng mga serbisyo sa pagtitingi sa komunidad at rehiyon, aliwan, at personal na serbisyo.

 Fitness 40,000 sf. Para lang sa layunin ng pagkalkula ng pinakamababang pagtitingi, hindi kasama ang paggamit para sa fitness sa 
kalkulasyon ng pagtitingi ngunit nakakategorya bilang personal na serbisyo.  Ang espasyo ng pagtitingi na kasali sa mga 
paggamit para sa fitness ay dapat ituring na espasyo ng pagtitingi.

Pampubliko/Pansibiko 50,000 hanggang 100,000 sf. Maaaring tumaas ang pinakamababang 50,000 sa pinakamalaking 100,000 sf.  kung ginawang batay sa kuwadradong 
talampakan ang espasyo ng Opisina.

Mga Plaza sa Sentro ng Bayan 3 akre (min.) Kinabibilangan ng Plaza ng Bayan sa Kanluran at Plaza ng Bayan sa Silangan.

Parke ng Komunidad at Lugar na 
Pangkalikasan

30 akre (min.) Kinabibilangan ng mga pabilyon, pampublikong landas, passive na lugar na panlibangan, agrikultura (hal., taniman ng ubas 
at nagbubungang punongkahoy) at bukas na espasyo.

Mga Serbisyo, Pamamahala sa 
Pasilidad at Pagkakarga

120,000 sf. Kinabibilangan ng mga pangunahing planta, kargahan ng produkto, at pasilidad ng pagpapanatili.  

Paradahan Humigit-kumulang 9,060 espasyo Kinabibilangan ng paradahan sa ibaba ng grado, itaas ng grado at sa kalye.

Bloke 13
Hotel 148 kuwarto Inaprubahan ng Lunsod ng Cupertino bago isumite ang Ispesipikong Plano.
Bloke 14
Hotel 191 kuwarto Walang nakahaing kasalukuyang mga plano ng pagpapaunlad para sa malaking bahagi ng bloke4.  Dapat ay isang 

paggamit na may permiso ang paradahan (may istraktura at nasa surface).
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Tandaan:
1.  Ang lahat ng numero ay ni-round off sa pinakamalapit na whole number at maaaring mag-iba-iba ang mga kabuuang halaga kung babaguhin ang mga plano ng pagpapaunlad.  Maaaring mag-iba-iba ang paglalaan ng espasyo para sa bawat paggamit sa pagitan ng distrito at o pagkakasunud-sunod ng konstruksiyon basta't 
hindi lalampas sa kabuuang lugar ng pagpapaunlad para sa bawat paggamit.
2.  Maaaring dagdagan ang yunit na ito kapag inaprubahan ang Permiso sa Kundisyonal na Paggamit ng Direktor ng Pagpapaunlad sa Komunidad, na napapailalim sa direktang apela sa Konseho ng Lunsod, upang payagan ang paglipat ng paglalaan ng pagpapaunlad sa pagitan ng mga lugar ng pagpaplano, alinsunod sa 
Pangkalahatang Plano.
3.  Alinsunod sa Istratehiya ng Pangkalahatang Plano LU-19.1.4(1)- "Pagtitingi:  Mga paggamit para sa pagtitingi, restaurant at aliwan na may mahusay na pagganap.  Magpanatili ng hindi bababa sa 600,000 kuwadradong talampakan ng pagtitingi na magbibigay ng magandang pagmumulan ng buwis sa pagbebenta para sa 
Lunsod.  Maaaring isama ang mga paggamit para sa aliwan ngunit hindi dapat magtaglay ng higit sa 30 porsiyento ng mga paggamit para sa pagtitingi."
4.  Maaaring payagan ang Mga Serbisyo, Pamamahala sa Pasilidad at Pagkakarga sa maliit na bahagi ng Bloke 14.
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Pigura 2-5: Konseptong Tanawin ng Sentro ng Bayan ng Vallco na Nakaharap sa Silangan sa Steven’s Creek boulevard
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Pigura 2-6:  Konseptong Tanawin ng Sentro ng Bayan na Nakaharap sa Hilaga mula sa Steven Creek Boulevard sa Kalye A
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Pigura 2-7:  Konseptong Tanawin ng Sentro ng Bayan ng Vallco na Nakaharap sa Hilaga sa Plaza ng Bayan sa Kanluran
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Pigura 2-8:  Konseptong Tanawin ng Sentro ng bayan na Nakaharap sa Timog sa Plaza ng Bayan sa Kanluran
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Pigura 2-9:  Konseptong Tanawin ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan-Mga Taniman ng Ubas
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Pigura 2-10:  Konseptong Tanawin ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan-Palaruan at Oak Grove
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Pigura 2-11:  Konseptong Tanawin ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan-Mga Landas para sa Paglalakad
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Pigura 2-12:  Konseptong Tanawin ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan-Hardin Para sa Pag-inom ng Alak
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2.4.  Paggamit ng Lupa at Pagsosona
Inilalarawan ng seksiyong ito ang paggamit ng lupa at pagsosona para sa Lugar ng Plano.  Ang 
mga pinapahintulutan, kundisyonal at ibinukod na paggamit ng lupa para sa bawat distrito, at 
ang kani-kaniyang pakahulugan sa paggamit ng lupa ng mga ito ay inilalarawan sa Seksiyon 2.6:  
Mga Pinapahintulutan, Kundisyonal at Ibinukod na Paggamit.

Sinususugan ng Inisyatibo ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco ang Mapa ng 
Paggamit ng Lupa ng Lunsod ng Cupertino upang muling italaga ang Lugar ng Plano mula 
sa Pangkomersiyo/Opisina/Kabahayan sa Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco 
(tingnan ang Pigura 2-13:  Mapa ng Paggamit ng Lupa sa Pangkalahatang Plano Ayon sa 
Pagsusog ng Inisyatibo).

Kasama sa Inisyatibo ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco ang mga sumusunod 
na susog sa Pangkalahatang Plano upang:

 ▪ Latas na magtaglay ang Lugar ng Plano ng iba't ibang mga paggamit, kasama na ang para 
sa kabahayan, opisina, pagtitingi, sibiko at edukasyon;

 ▪ Latas na magkaloob ang Sentro ng Bayan ng imprastraktura para sa transportasyon at 
pagbiyahe, luntiang bubong na maa-access ng publiko, at palawakin ang imprastraktura ng 
ni-recycle na tubig hanggang sa Lugar ng Plano;

 ▪ Linawin ang mga kasalukuyang patakaran upang pahintulutan ang karagdagang 
paglalagay ng parsela na nasa Lugar ng Plano kung mayroong mga pamprotektang 
panukala na nagbibigay ng mga insentibo at alituntunin para sa pagtutulungan sa pagitan 
ng mga may-ari, at,

 ▪ Magpatibay ng Mapa sa Paggamit ng Lupa upang muling maitalaga ang Lugar ng Plano 
mula sa Pangkomersiyo/Opisina/Kabahayan sa Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan 
ng Vallco.

Sinususugan ng Inisyatibo ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco ang Kodigong 
Munisipal at Mapa ng Pagsosona ng Lunsod ng Cupertino upang:  (1) baguhin ang teksto upang 
maipakita ang bagong distrito ng pagsosona ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng 
Vallco; (2) linawin ang proseso ng pag-apruba sa permiso sa kundisyonal na paggamit kapag 
dinaragdagan ang mga yunit ng kabahayan sa loob ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan 
ng Vallco; (3) ibukod ang Lugar ng Plano sa mas malawak na pagtatalaga ng nakaplanong distrito 

ng pagsosona ng ispesipikong plano ng Kodigo; at (4) susugan ang Mapa ng Pagsosona upang 
ipakita ang Lugar ng Plano ayon sa nasona (Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco).

Isasama sa mga paggamit ng lupa ang opisina, pagtitingi, aliwan, kabahayan, edukasyon, sibiko, 
fitness, at paradahan.  Isasaayos ang mga paggamit na ito sa palibot ng dalawang aktibong 
Plaza ng Bayan at 30 akre ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan na sumusunod sa 
Pangkalahatang Plano.  Bukod pa rito, gaya ng mas idinetalye sa Kabanata 3:  Mga Benepisyo sa 
Komunidad, malaking bilang ng mga benepisyo sa komunidad (kasama na ang mga paggamit para 
sa sibiko, edukasyon at relihiyon) ang isasama upang mas mapaganda ang Sentro ng Bayan at 
makapagbigay ng natatanging pagkakakilanlan ng Cupertino sa Lugar ng Plano.

Ang Sentro ng Bayan ay magkakaroon ng dalawang Plaza ng Bayan, na tatawaging:  Plaza ng 
Bayan sa Kanluran (humigit-kumulang 2 akre) sa kanlurang bahagi ng North Wolfe Road at Plaza ng 
Bayan sa Silangan (humigit-kumulang 1 akre) sa silangang bahagi ng North Wolfe Road.  Kasama 
sa Plaza ng Bayan sa Kanluran ang mga mapo-program na panlabas na kapaligiran na gagamitin 
para sa mga kaganapan sa komunidad at aktibidad ng mga kumpanya.  Ang Plaza ng Bayan sa 
Silangan ay pinaplanong gawing tahimik na kapareha ng aktibong Plaza ng Bayan sa Kanluran.

Gaya ng sinasalamin sa pananaw ng sentro ng bayan ng Pangkalahatang Plano para sa Lugar 
ng Plano, isinaayos ang Ispesipikong Plano sa pormang transect grid ng mga bloke sa downtown.  
Ang mga bloke sa kanlurang bahagi ng North Wolfe Road ang magiging sentro ng mga paggamit 
para sa pagtitingi, aliwan, at kabahayan.  Ang mga bloke sa silangan ng North Wolfe Road ay 
dinisenyo upang maglaman ng limitadong iba't ibang paggamit para sa pagtitingi at dito ilalagay 
ang malaking bilang ng espasyo ng opisina.

Upang makatulong na ilarawan ang mga pangunahing paggamit ng lupa at ang lokasyon ng mga 
ito, isinaayos ang Lugar ng Plano sa limang distrito ng paggamit ng lupa gaya ng ipinapakita sa 
Pigura 2-1 Sa:  Mga Distrito ng Sentro ng Bayan at Pigura 2-1 Sb:  Ditrito ng Parke ng Komunidad 
at Lugar na Pangkalikasan, na tatawaging:

 ▪ Pagtitingi/Kabahayan sa Sentro ng Bayan

 ▪ Pagtitingi/Aliwan/Opisina/Kabahayan sa Sentro ng Bayan

 ▪ Pagtitingi/Opisina sa Sentro ng Bayan

 ▪ Hotel/Paradahan/Mga Serbisyo sa Sentro ng Bayan

 ▪ Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan
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Mahalagang tandaan na ang layunin ng pagtukoy sa mga distritong ito ay upang maiparating 
ang katangian ng mga pangunahing paggamit ng lupa at hindi nilalayong magsilbi bilang mga 
pagtatalaga ng pagsosona.  Maaaring mag-iba-iba ang paglalaan ng espasyo para sa bawat 
paggamit ng lupa sa pagitan ng mga distrito at pagkakasunud-sunod ng konstruksiyon basta't 
hindi lalampas sa kabuuang lugar ng pagpapaunlad para sa bawat paggamit ng lupa, gaya ng 
inilalarawan sa Talahanayan 2-1:  Buod ng Paggamit ng Lupa.
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Espesyal na Lugar ng 
Parke ng North Vallco

Paliwanag sa simbolo

Hangganan ng Lunsod
Sentro ng Lunsod
Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco
Mga Hangganan ng Espesyal na Sentro
Lugar para sa Serbisyo ng Lunsod
Lawak ng Maiimpluwensiyahan
Mga Sapa
Lugar ng Elemento ng Pabahay
Mga Pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa na Hindi 
Pangkabahayan Pangkomersiyo/Opisina/Kabahayan
Pangkomersiyo/Kabahayan
Pang-industriya/Kabahayan
Mga Pampublikong Pasilidad
Bahagyang Pampubliko/Institusyonal
Mga Parke at Bukas na espasyo
Riparian na Koridor
Transportasyon
County
Mga pagtatalaga ng Paggamit ng Lupa na Pangkabahayan 
Napakababang densidad (Pormula ng Slope at Densidad)
Mababang Densidad (1-5 DU/Ac.)

Mababang Densidad (1-6 DU/Ac.) Rancho Rinconada

Mataas na Densidad (>35 DU/Ac.)

Pigura 2-13:  Mapa ng Paggamit ng Lupa sa Pangkalahatang Plano Ayon sa Pagsusog ng Inisyatibo

Tandaan:  hindi eksakto ang sukat ng pigura
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Paliwanag sa simbolo

Hangganan ng Lunsod

Sentro ng Lunsod
Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco

Transportasyon

Pang-agrikulturang Kabahayan

Pampublikong Gusali
Bahagyang Pampublikong Gusali

Nakaplanong Sonang Pang-industriya
Iba't ibang paggamit ng Nakaplanong 
Pagpapaunlad
Bukas na Espasyo/Pampublikong Parke/
Sona ng Kabahayan
Pang-isang Pamilyang Kabahayan

Kluster ng Pang-isang Pamilyang Kabahayan

Duplex na Kabahayan

Pangmaraming Pamilyang Kabahayan

Pinagtibay ng Ordinansa 436
Pinagtibay ng Ordinansa 1368

Tingnan ang Pangkalahatang Plano/Ispesipikong 
Plano/Konseptong Plano para sa mga detalye

VTCSP

A1

BA
BQ

CG

MP

P

OS/PR

R1

R1C

R2

R3

Pangkalahatang Pangkomersiyo

Pinagtibay ng Ordinansa 350

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura

Pigura 2-14:  Pagsosona Ayon sa Pagsusog ng Inisyatibo
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Pagtitingi/Opisina sa Sentro ng Bayan

Pagtitingi/Kabahayan sa Sentro ng Bayan

Pagtitingi/Aliwan/Opisina/Kabahayan sa Sentro ng Bayan

Hotel/Paradahan sa Sentro ng Bayan

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura

Pigura 2-15a:  Mga Distrito ng Sentro ng Bayan

Paliwanag sa simbolo

2-28 | ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO



C-57

DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE ANG INISYATIBONG PANUKALA
MGA PAMANTAYAN SA PAGGAMIT NG LUPA AT PAGPAPAUNLAD | 2

Pigura 2-15b:  Distrito ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan

Paliwanag sa simbolo

Parke ng Komunidad at 
Lugar na Pangkalikasan
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2.4.1. Distrito ng Pagtitingi/Kabahayan sa Sentro ng Bayan
Mga Bloke 1, 2, at 4
Mga Pangunahing Paggamit ng Lupa
Pagtitingi/Restaurant/Mga Personal na Serbisyo
Mga Benepisyo sa Komunidad-Edukasyon at Sibiko
Hub ng Mobilidad
Kabahayan (kasama na ang mga yunit para sa Nakatatanda)
Espasyo ng Amenidad at Suporta

Ang Distrito ng Pagtitingi/Kabahayan sa Sentro ng Bayan ay napapalibutan ng Stevens Creek 
Boulevard, kapitbahayan ng Portal, Distrito ng Iba't ibang Paggamit at Aliwan at North Wolfe Road.  
Maaaring kabilang sa mga paggamit para sa komersiyo ang mga paggamit para sa pagtitingi, 
personal na serbisyo, sibiko, at medikal na paggamit sa maliit na pormat, bilang karagdagan sa 
paggamit para sa kabahayan.

Ang pananaw para sa Distritong ito ay makagawa ng aktibong ground-floor na pangkomersiyong 
Sentro ng Bayan na sinusuportahan ng kabahayan sa itaas.  Maglalagay sa isa o higit pang 
mga kalyeng nalilinyahan ng puno mula hilaga hanggang timog ng iba't ibang pangkomersiyong 
tindahan na may tatak na lokal, pambansa, at/o internasyonal.  Dinisenyo ang mga kalyeng ito 
upang gawing mas maganda ang karanasan sa pamimili nang tingi sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng masigla at kumportableng espasyo para sa paglalakad, pag-upo, pagkain at pakikisalamuha sa 
buong araw at gabi.

Dinisenyo ang mga kalyeng ito upang maging mga Kumpletong kalye, na may mga kalyeng 
iniangkop para sa mga naglalakad at magkahating lane ng sasakyan/bisikleta upang mapanatili 
ang mabagal na daloy ng trapiko.  Maglalagay sa mga bangketa ng mga lugar ng pagtatanim at 
lugar para sa pag-upo.  Makikita sa mga espasyong ito ang iba't ibang texture, na ibibigay ng mga 
pattern ng kalsada, halaman, ilaw, at mga hindi pormal na lugar para sa pagtitipon.  Papagandahin 
ng mga punong canopy ang kalye at magbibigay ng lilim sa kahabaan ng mga bangketa at lugar 
na upuan.

Sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, maaaring i-animate ng mga glass na harapan ng mga 
espasyong may maraming palapag ang kalyeng may malalaking tindahan ng libangan, fashion, 

teknolohiya at iba pang mga tindahan na sumasagisag sa paraan ng pamumuhay ng Cupertino, 
at nagpapakilala rito bilang lugar na nagdaraos ng mga aktibidad na nauugnay sa libangan, kaswal 
at malikhaing aktibidad.

Ang mga kabahayang apartment sa itaas na palapag ay magsisilbi sa iba't ibang uri ng 
sambahayan, kasama na ang mga yunit na itinalaga bilang mga apartment para sa nakatatanda.  
Susunod ang mga kabahayang apartment sa Programa ng Mitigasyon sa Pabahay ng BMR ng 
Lunsod.  Alinsunod sa patakaran ng Lunsod na itinakda sa Kodigong Munisipal ng Cupertino, 
hinihikayat ang Sentro ng Bayan na tugunan ang iniaatas na ito sa pamamagitan ng pagkakaloob 
ng mga abot-kayang yunit sa lugar sa halip na magbayad ng pamalit, at dahil priyoridad ito 
ng Lunsod, magsusumikap ang Lunsod upang makapagkaloob ng makatuwirang parehong 
matutuluyan.

Upang makatulong na pamahalaan ang mga alternatibong opsyon sa transportasyon, may 
pinaplanong Hub ng Mobilidad (malamang ay nakaharap sa Stevens Creek Boulevard) upang 
matugunan ang lokal na pagbiyahe at ang iminumungkahing linya ng Mabilisang Paglalakbay sa 
Bus (Bus Rapid Transit o BRT) sa Stevens Creek Boulevard, at magsisilbi rin bilang sentro para 
sa mga pansuportang serbisyo sa alternatibong transportasyon (hal., tindahan at imbakan ng 
bisikleta, rentahan ng pinapahiram na bisikleta, mga pasilidad kung saan maaaring mag-shower, 
rentahan ng kotse na nangangailangan ng pagiging miyembro gaya ng pagpapahiram ng kotse, 
at kiosk ng impormasyon para sa pagbiyahe).

Ang Plaza ng Bayan sa Kanluran ay magiging plaza na maa-access ng publiko na dinisenyo na 
may pagpapaganda ng lupa, pampublikong sining, mga pinagandang lugar na lakaran, at lugar 
na upuan na makakagawa ng maiaangkop na espasyo ng pagtitipon para sa mga panlabas na 
kaganapan gaya ng mga konsiyerto, pangkulturang kaganapan, panlabas na merkado, panlabas 
na pagtatanghal, pagdiriwang para sa pagkain, kaganapan sa mga piyesta opisyal, panlabas 
na pelikula, panlabas na aktibidad sa palakasan, atbp.  Ang mga lugar na ito ay mapapalibutan 
ng mga maiaangkop na lugar na maaari ding pagdausan ng mga kaganapan at pagdiriwang o 
magsisilbi bilang espasyo para sa kainan o pakikisalamuha.  Ang mga kalyeng nakapalibot sa 
Plaza ng Bayan sa Kanluran ay ididisenyo na maisasara sa ilang partikular na panahon upang 
makapagdaos ng mga kaganapan, pagdiriwang, o tuwing abalang weekend at sa mga panahon 
ng piyesta opisyal.  Ang permanenteng pagsasara ng mga kalye sa Distritong ito ay maaaring 
sisiyasatin sa hinaharap, kung papahintulutan ng mga kundisyon ng merkado.
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Inaasahang maisasama sa Distritong ito ang isang humigit-kumulang 10,000 kuwadradong 
talampakan na kumpletong ipagkakaloob na Sentro ng Inobasyon ng Mataas na Paaralan 
na maaaring patakbuhin ng lokal na distrito ng mataas na paaralan.  Ang espasyong ito na 
maiaangkop at may maraming paggamit ay maaaring gamitin ng mga estudyante sa mataas 
na paaralan upang sama-samang bumuo ng mga proyekto habang nakikipagtulungan sa mga 
miyembro ng mas malaking komunidad.  Ang pakikipagtulungan sa tagapagpatakbo ng Distrito, 
at pinaplanong mga programa at pasilidad ay maaaring kinabibilangan ng:

 ▪ Incubator ng mga negosyong pinamumunuan ng estudyante;

 ▪ Hub ng mga inisyatibo sa pag-aaral na batay sa trabaho;

 ▪ Espasyo para sa kumpetisyon ng pangkat ng robotics;

 ▪ Espasyo ng multi-disciplinary na tagagawang estudyante na malikhain, nag-iisip ng bagong 
ideya at gumagawa prototype;

 ▪ Silid-aralang matatagpuan sa sentro para sa mga estudyante mula sa lahat ng limang 
kampus na nasa loob ng distrito;

 ▪ Espasyo ng pagtatanghal; at

 ▪ Espasyo ng pagpapakita ng eksibit.
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2.4.2. Pagtitingi/Aliwan/Opisina/Kabahayan 
sa Sentro ng Bayan

Mga Bloke 3, 5 at 6
Mga Pangunahing Paggamit ng Lupa
Aliwan
Pagtitingi
Pampubliko/Pansibiko
Fitness
Opisina

Ang mga bago at kasalukuyang paggamit para sa aliwan, kasama na ang multiplex na sinehan, 
bowling alley, at ice rink ay inaasahang isasama sa Distrito ng Pagtitingi/Aliwan/Opisina/
Kabahayan sa Sentro ng Bayan, na matatagpuan sa hilagang-kanlurang sulok ng Lugar ng 
Plano.  Maaaring kasama sa mga pansuportang paggamit ang mga paggamit para sa pagtitingi 
at komersiyo gaya ng mga restaurant at personal na serbisyo, pasilidad para sa fitness, at ang 
posibilidad ng mga paggamit para sa opisina, kabahayan, at benepisyo sa komunidad.

Ang Distritong ito ay pinaplanong magkaroon ng magkakaugnay na complex na may maraming 
palapag kung saan makikita sa harapan sa timog ang mga panlabas na aktibidad ng Plaza ng 
Bayan sa Kanluran (inilalarawan sa ibaba).  Dapat idisenyo ang mga harapang nakatutok sa mga 
pantirahang kapitbahayan sa kanluran upang magkaroon ang gusali ng aliwan ng solidong pader, 
na may kaunti o walang bukasan (maliban sa paggamit para sa fitness, na isinasaalang-alang 
ang pagkapribado) upang makontrol ang anumang tunog na magagawa ng mga paggamit at 
mahaharangan ang anumang mga tanawin sa mga katabing pantirahang ari-arian.

Gaya ng nakatala sa Istratehiya ng Pangkalahatang Plano, inaatasan ang mga paggamit para sa 
aliwan na bumuo ng hindi lalampas sa 30 porsiyento ng kabuuang paggamit para sa pagtitingi sa 
loob ng Lugar ng Plano.
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2.4.3. Distrito ng Pagtitingi/Opisina sa Sentro ng Bayan
Bloke 7 hanggang 12
Mga Pangunahing Paggamit ng Lupa
Opisina
Pagtitingi
Espasyo ng Amenidad at Suporta
Sentro ng Pagbiyahe

Magtataglay ang Distrito ng Pagtitingi/Opisina sa Sentro ng Bayan ng Class-A na espasyo 
ng opisina at Espasyo ng Amenidad at Suporta na magkakaloob ng makabago, mahusay, 
mapapanatili, at maiaangkop na espasyo para sa iba't ibang gumagamit sa kabuuan ng siklo ng 
mga kumpanya sa Silicon Valley.

Alinsunod sa itinakdang kasanayan at patakaran ng Lunsod, ang Espasyo ng Amenidad at Suporta 
na nagsisilbi sa Opisina ay hindi dapat mag-atas ng paglalaan ng espasyo ng Opisina mula sa 
pangkalahatang Plano Pigura LU-1.

Maaaring ilagay ang mga pasukan, bulwagan, at ilang Espasyo ng Amenidad at Suporta ng opisina 
sa ground level na nakaharap sa Plaza ng Bayan sa Silangan at mga katabing kalye.  Maaaring 
kabilang din sa mga paggamit sa ground floor ang iba't ibang mga pangkomersiyong espasyo sa 
kahabaan ng Vallco Parkway Boulevard katulad sa Distrito ng Pagtitingi/Kabahayan sa Sentro ng 
Bayan na inilalarawan sa itaas.  Ang mga gusali ay maaaring pag-ugnayin sa mga palapag sa itaas 
sa pamamagitan ng koneksiyong walang bubong o sarado o lugar ng gusali.

Dinisenyo ang Plaza ng Bayan sa Silangan bilang tahimik na kapareha ng aktibong sentro ng 
Plaza ng Bayan sa Kanluran, kasama na ang pagpapaganda ng lupa at mga lugar na upuan 
sa labas.  Ang pangunahin nitong pinagsisilbihan ay ang mga nakapalibot na paggamit para sa 
opisina at mapapailalim sa mga pamamaraan ng kaligtasan at seguridad para sa mga umookupa 
at sa publiko.  Ang Plaza ng Bayan sa Silangan ay hindi inaasahang gagamitin para sa mga 
kaganapan at pagdiriwang, bagama't maaaring pahintulutan ang mga paggamit na ito para sa mga 
espesyal na okasyon.

May pinaplano ring Sentro ng Pagbiyahe sa Distritong ito.  Nilalayon nitong mapagsilbihan ang 
mga empleyadong dumarating sakay ng mga shuttle bus na pinapatakbo ng mga kumpanya sa 
Distrito.
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2.4.4. Distrito ng Hotel sa Sentro ng Bayan
Bloke 13 at 14
Mga Pangunahing Paggamit ng Lupa
(Mga) Hotel
Paradahan, Serbisyo, Pamamahala sa Pasilidad at Pagkakarga

Nasasakop ng Distrito ng Hotel sa Sentro ng Bayan ang North Wolfe Road at maaaring magkaroon 
ng hanggang dalawang hotel.  Alinsunod sa Pangkalahatang Plano (tingnan ang Talahanayan 
LU-1 sa Pangkalahatang Plano), may pinaplanong hotel na may hanggang 191 kuwarto sa 
Bloke 14.  Maaari ding magtaglay ang ari-ariang ito ng mga pangkomersiyong serbisyo ng 
suporta na sumusunod sa Istratehiya ng Pangkalahatang Plano na nagsasaad na:  "Humikayat ng 
business class na hotel na mayroong sentro ng komperensiya at mga aktibong paggamit kasama 
na ang mga pangunahing pasukan, bulwagan, pagtitingi at restaurant sa ground floor.  "Maaaring 
maisakatuparan ang aspeto ng sentro ng komperensiya sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng 
nasabing paggamit sa ibang lugar na nasa loob ng Lugar ng Plano at hindi kinakailangang idikit 
sa business class na hotel.  Kabilang sa iba pang mga pinapahintulutang paggamit sa Distritong 
ito ang permanenteng lugar ng paradahan (nasa surface o may istraktura), bakuran ng serbisyo, 
sentrong planta, pasilidad ng pampublikong kaligtasan, bukas na espasyo, mga utilidad, o mga 
katulad na paggamit na iniaatas upang suportahan ang Lugar ng Plano.

Sa silangang bahagi ng North Wolfe Road, inaprubahan na ang Bloke 13 para sa pagpapaunlad ng 
isang hotel na may 148 kuwarto, na nakakatugon sa Istratehiya ng Pangkalahatang Plano para sa 
isang business class na hotel.

Malaking bahagi ng Bloke 14 ang kasalukuyang inookupa ng isang lote ng paradahan sa surface 
at papanatilihin bilang isang legal na hindi sumusunod na paggamit hanggang sa dumating ang 
panahon na imungkahi na paunlarin ang malaking bahagi ng Bloke na iyon.  Maaaring gamitin 
ang Bloke 14 bilang bahagi ng nakaplanong mga pagpapaganda sa North Wolfe Road/I-280 
interchange, ang aplikante sa proyekto ay maaaring gumawa ng mga nakatalagang off-ramp at/o 
on-ramp mula I-280 papasok at papalabas ng Lugar ng Plano.  Ang layunin ay upang mabawasan 
ang bagong trapiko sa pamamagitan ng pag-iwas sa kasalukuyang ugnayan ng kalye ng Lunsod.  
Ang mga karagdagang ramp sa freeway ay isasailalim sa Caltrans at iba pang mga pag-apruba ng 
hurisdiksiyon.

Ang Lunsod ng Cupertino ay may tinukoy na mga plano sa hinaharap para sa landas ng 
naglalakad/nagbibisikleta na nagsisilbi sa rehiyon na parallel sa at makikita sa timog na bahagi ng 
I-280.  Ang landas na ito na nasa labas ng Lugar ng Plano ay bahagyang popondohan ng Planong 
ito at ng iba pang mga pagmumulan.
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2.4.5. Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan
Mga Pangunahing Paggamit ng Lupa
Espasyo sa Komunidad
Pagtitingi
Pampubliko/Pansibiko
Espasyo ng Amenidad at Suporta

Tulad ng ipinapakita sa Pigura 2-4:  Konseptong akre ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan, 
magtatayo ng humigit-kumulang 30 akre ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan sa hiwalay na 
istraktura ng bubong na may pagpapaganda ng lupa sa muling pinaunlad na bahagi ng Mall ng 
Lugar ng Plano.

Ang topograpiya ng bubong na ito na may pagpapaganda ng lupa ay mag-iiba-iba sa mga tuktok 
ng mga gusali, at di magtatagal ay makakatugon sa kasalukuyang grado sa hangganan sa 
kanluran ng Lugar ng Plano.  Ang mga amenidad ay maaaring kinabibilangan ng mga landas 
ng naglalakad, palaruan, taniman ng mga ubas, taniman ng mga nagbubungang punongkahoy, 
organic na hardin, ampiteatro, gusali ng pabilyon, hub sa komunidad, unyon ng estudyante at lugar 
na pangkalikasan.

Tulad ng ipinapakita sa Pigura 7-2:  Konseptong Ugnayan ng Landas, malaking bahagi ng 
istraktura ng bubong ang ibubukas sa pangkalahatang publiko at maa-access ng lahat ng bisita, 
na mapapailalim sa mga pamamaraan ng kaligtasan at seguridad.

Maraming pabilyon ang ilalagay sa Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan.  Ang mga 
paggamit para sa benepisyo ng komunidad ay maaaring kinabibilangan ng hub sa komunidad para 
sa pangkalahatang layunin, bulwagan para sa handaan na may humigit-kumulang 1,000 upuan, 
at panlabas na ampiteatro na may 300 upuan.  Kasama sa iba pang mga pasilidad ng benepisyo 
sa komunidad ang palaruan ng mga bata, at halos apat na milya ng landas ng mga naglalakad na 
may mga lugar na pahingahan at mga amenidad para sa fitness.

Ang mga paggamit para sa pagtitingi ay maaaring kinabibilangan ng harding nagbebenta ng 
serbesa, harding nagbebenta ng alak at maliit na permanente o pansamantalang pagtitingi batay 
sa panahon o mga kiosk ng mabilis at kaswal na kainan.  Ang bulwagan para sa handaan, hub 
sa komunidad at harding nagbebenta ng alak sa tabi ng mga taniman ng ubas ay maaaring 
gamitin para sa malalaking pagtitipon ng komunidad gaya ng mga kasal, tagatipon ng pondo, 
pangkulturang kaganapan at pagdiriwang at nakakagawa ng bukas at umaangkop na espasyo sa 

komunidad para sa maraming oportunidad ng programa.  Ang Hub sa Komunidad ay maaaring 
karugtong ng ampiteatro na nagkokonekta sa dalawang tulay na may pagpapaganda ng lupa na 
nasa pagitan ng Plaza ng Bayan sa Kanluran at Plaza ng Bayan sa Silangan.

Nilalayon ng programa ng pagpapaganda ng lupa at mga pabilyon na gumawa ng mga oportunidad 
para sa edukasyon, pagtuturo, kalusugan at wellness, at pagiging malikhain para sa lahat ng 
residente ng Cupertino.  Tinutukoy ng Pangkalahatang Plano ang Distrito ng Pamimili sa Vallco 
bilang isang Palatandaan sa Komunidad.  Bilang pagsunod sa Pangkalahatang Plano, maglalagay 
sa Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan ng plaka, board ng mambabasa at/o iba pang 
mga kagamitang pang-edukasyon upang magkaloob ng impormasyon ukol sa kasaysayan ng 
Distrito ng Pamimili ng Vallco.

Ang iba pang mga pabilyon at lugar ay pribadong maa-access para sa residenteng nakatira sa 
lugar at mga empleyado ng opisina na nagtatrabaho sa lugar.  Matutugunan ng mga ito ang 
pribadong bukas na espasyo sa Kodigong Munisipal ng Cupertino, kapalit ng mga indibidwal na 
pribadong lugar, at maaaring kabilang sa mga ito ang mga amenidad ng kabahayan, gaya ng 
pool at clubhouse, at mga amenidad ng opisina, gaya ng mga espasyo ng kapihan, wellness, at 
komperensiya.  Para sa kaligtasan at seguridad ng publiko, mga paggamit para sa kabahayan at 
pagtatrabaho, maaaring mag-atas ng limitadong pampublikong access sa ilan sa mga lugar sa 
bubong gaya ng mga perimeter ng bubong, mga lugar sa bubong na bukas sa ibaba at kabahayan 
at mga pabilyon sa opisina.

Ang Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan ay magkakaloob ng iba't ibang sona ng 
pagtatanim kung saan magsasama ng mga specie na katutubo at/o makakatagal sa tagtuyot.  
Dinisenyo ang Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan upang tuluy-tuloy na makakuha 
ng tubig-ulan, mapamahalaan ang pag-agos ng baha, makagawa ng mga oportunidad para 
sa edukasyon at pagtuturo, at makatulong na mabawasan ang mga emisyon ng carbon sa 
pamamagitan ng pagbawas sa epekto ng urban heat island.

Maaaring makita ang mga elemento ng pagpapaganda ng lupa at pagpapagana, gayundin ang 
ilang paglalarawan sa konsepto sa Kabanata 7:  Pagpapaganda ng Lupa at Saklaw ng Publiko.
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2.5. Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad
Inilalarawan ng seksiyong ito ang mga pamantayan sa pagpapaunlad na ilalapat sa lahat ng 
distrito sa Lugar ng Plano.  Ang mga pamantayang ito ay dapat suriin kaugnay ng Kabanata 8:  
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan ukol sa anyo at paggana at Kabanata 9:  
Pangangasiwa, Pagpapatupad at Pagtustos ukol sa regulasyon at pagpapatupad.

Tinatalakay ng mga pamantayan sa pagpapaunlad ang mga sumusunod na paksa:

 ▪ Pagsasaaktibo sa Ground Floor

 ▪ Mga Setback ng Gusali

 ▪ Taas ng Gusali at Bubong

 ▪ Paradahan

 ▪ Mga Parke at Bukas na Espasyo

2.5.1. Pagsasaaktibo sa Ground Floor
Ang layunin ng Ispesipikong Plano na ito ay bigyang-diin ang mga pangunahing kalye at espasyo 
sa palibot ng mga Plaza ng Bayan bilang mga sentro ng aktibidad ng naglalakad.  Dinisenyo ang 
mga kalyeng ito upang makagawa ng mga aktibo at interesanteng kapaligiran para sa naglalakad 
at makapagbigay ng mga amenidad at serbisyo sa mga gumagamit ng sasakyan, residente, 
manggagawa, at bisita.

Ang pangunahing layunin sa kahabaan ng mga harapan ng kalye na ito ay gawing masigla ang 
saklaw ng publiko sa pamamagitan ng paglalagay ng mga harapang aktibong ginagamit sa ground 
floor upang makatulong na makapagtakda ng kumportable at interesanteng kapaligiran para sa 
naglalakad at suportahan ang mga nakakaakit at masiglang kalye.

Bilang karagdagan sa mga pamantayan sa pagpapaunlad sa ibaba, tinatalakay ang mga 
alituntunin sa disenyo para sa pagsasaaktibo ng ground floor sa Kabanata 8:  Mga Alituntunin sa 
Disenyo ng Sentro ng Bayan.

Mga Harapang Aktibong Ginagamit
Kabilang sa Mga Harapang Aktibong Ginagamit ang pisikal na pagsasaaktibo o biswal na 
pagsasaaktibo, na maaaring makamit sa pamamagitan ng disenyo at programa ng arkitektura.  
Kabilang sa mga paggamit para sa pagsasaaktibo ang, ngunit hindi nililimitahan sa:  lokal na 

nagsisilbing pagtitingi at mga serbisyo; mga paggamit para sa benepisyo ng komunidad; at mga 
amenidad sa kabahayan at opisina gaya ng mga bulwagan, kapiterya, wellness, at iba pang mga 
pansuportang serbisyo.

Tulad ng ipinapakita sa Pigura 2-16:  Mga Harapan ng Kalye na Aktibong Ginagamit, nakatuon ang 
mga harapan ng kalye na aktibong ginagamit sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, North 
Wolfe Road, Vallco Parkway, Mga Kalye A at B, at sa palibot ng dalawang Plaza ng Bayan.  Mga 
kitang-kitang harapan na tinukoy para sa hilagang bahagi ng Plaza ng Bayan sa Kanluran, kung 
saan ididisenyo ang harapan upang partikular na maging natatangi at nakapokus sa naglalakad.

Dapat iwasan ang mga pagbubukod sa mga pamantayang ito ngunit maaaring maging naaangkop 
sa labas ng mga pokus na lugar na ito upang matugunan ang mahahalaga at malalaking pormat 
na umuupa o mga paggamit batay sa bawat sitwasyon, gaya ng mga gumagamit ng mga 
aliwan, palengke, o mga pangunahing nagtitingi tulad ng mga nasa kahabaan ng Stevens Creek 
Boulevard.  Tutukuyin din ang mga harapang may pinagandang lupa, na nagpapahiwatig ng mga 
passive na lugar na may kaunting aktibidad ng naglalakad, na dinisenyo upang bawasan ang mga 
epekto sa katabing pantirahang kapitbahayan.

Dapat ilapat ang mga sumusunod na pamantayan sa pagpapaunlad sa kahabaan ng Mga 
Harapang Aktibong Ginagamit:

Pagiging Naa-access

Dapat matugunan ng lahat ng pangunahing pasukan ang bangketa sa grado at sumunod sa 
Kodigo sa Gusali ng California at Batas sa Mga Kapansanan ng Amerikano (American Disabilities 
Act o ADA).

Taas ng Ground Floor

Dapat maghikayat ang mga ground floor ng kisame na mataas at malinaw sa kabuuan ng lugar ng 
ground floor na nasa palapag ng kalye

Mga Bulwagan ng Gusali

Sa pangkalahatan, dapat ay proporsiyonal ang mga bulwagan ng gusali sa laki ng harapan ng 
kalye maliban kung may natatanging tampok sa arkitektura o layunin ang mga ito.

Sukat ng Naglalakad

Dapat ipakita ang unang palapag o pundasyon ng gusali nang may mga palamuti sa harapan na 
itinugma ang sukat sa aktibidad ng tao sa kalye.  Maaaring may gawing mga pagbabago sa mga 
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materyales sa ibabang mga palapag ng gusali o mga pagbabago sa pagkakalagay ng bintana na 
isinukat upang makagawa ng kumportableng sona ng naglalakad.

Pagkakalantad

Ang mga paggamit sa ground floor ay dapat pisikal at biswal na nakaharap sa isang kalye o paseo.

Pagiging Bukas

Kung naaangkop batay sa arkitektura, dapat sikapin ng harapan na makapagbigay ng 
pinakamahabang sukat ng ground floor na aktibong ginagamit na maaaring ilaan sa mga malinaw 
na bintana at pinto o biswal na bukas, upang pahintulutan ang pinakamalaking biswal na ugnayan 
sa pagitan ng mga lugar ng bangketa at ng loob ng mga espasyong aktibong ginagamit.  Hindi 
inirerekomenda ang paggamit ng madidilim o may salaming glass.

Mga Hindi Aktibong Harapan

Dapat idisenyo ang mga pasukan sa garahe, pasukan sa kargahan ng produkto at serbisyo, 
kuwarto ng transformer, hagdan at elevator na labasan na protektado at na-screen mula sa 
katabing aktibidad ng naglalakad.  Dapat iposisyon ang mga pasukan sa garahe malayo sa mga 
harapang aktibong ginagamit hangga't maaari ngunit limitado kung kinakailangan.  Ang mga 
elementong ito ay dapat na isama sa pangkalahatang disenyo ng arkitektura ng gusali.

Inookupang Matitirhang Espasyo

Kung naaangkop, dapat magkaroon ang mga gusali ng sapat na lalim ng inookupang matitirhang 
espasyo sa ground floor.  Maaaring maglagay ng mga recessed na pasukan sa inookupang 
matitirhang espasyo hangga't maaari, dapat magkaloob ng makatuwirang pagpapatuloy upang 
maisaaktibo ang kalye.

Pagkakaiba-iba

Dapat maghikayat ang pagpapaupa ng mga espasyo ng pagkakaiba-iba ng mga espasyo ng 
umuupa, kung saan wala dapat na iisang umuupa ang umookupa sa malaking porsiyento ng 
harapan ng isang kalye.

Pagiging Nakikita

Dapat maghikayat ang pagpapaupa ng mga espasyo ng pagkakaiba-iba ng mga espasyo ng 
umuupa, kung saan wala dapat na iisang umuupa ang umookupa sa malaking porsiyento ng 
harapan ng isang kalye.

Mga Pasukan sa Gusali

Dapat ay madaling makikilala at matutukoy ang mga pasukang hindi sa kabahayan mula sa mga 
pasukan ng kabahayan.  Hinihikayat ang mga recessed na pintuan, tabing, pagiging malinaw, mga 
pagbabago sa kulay o materyales upang matukoy at pahusayin ang mga pasukan ng kabahayan.

Mga Maiaangkop na Harapan ng Kalye na Aktibong Ginagamit
Upang magkaloob ng kakayahang umangkop ang disenyo at matugunan ang mga nagbabagong 
kundisyon ng merkado, tinutukoy din ng Ispesipikong Plano na ito ang karagdagang Mga 
Maiaangkop na Harapan ng Kalye na Aktibong Ginagamit.  Ang iniaatas para sa Mga Maiaangkop 
na Harapan na Aktibong Ginagamit ay matutugunan sa pamamagitan ng paghihikayat ng malinaw 
na taas ng elevated na ground floor na naaangkop sa mga paggamit para sa ground floor, at 
pagtatayo sa natapos na palapag sa elevation na magpapahintulot sa direktang (walang hakbang) 
access mula sa katabing bangketa.  Hinihikayat din ang mga pamantayang tinukoy sa itaas ukol sa 
Pagiging Bukas at Pagiging Nakikita.

Kapag naglagay sa ground floor na aktibong ginagamit ng panlabas na upuan at kainan o iba 
pang programa, dapat magpanatili ng lakaran ng bangketa na hindi bababa sa dimensiyon na 4 na 
talampakan.

2.5.2. Mga Harapang May Kaunting Paggamit
Kasalungat ng mga lugar ng aktibong ground floor, ang mga harapan ng gusali sa kahabaan 
ng hangganan sa kanluran ng Lugar ng Plano, katabi ng Kapitbahayang Portal ay ididisenyo 
bilang mga harapang may kaunting paggamit (tingnan ang Pigura 2-17:  Pagkapribado/Harapang 
Tinaniman ng Halaman).

Ang mga lugar na ito ay magkakaroon ng limitado o walang access sa gusali, screen para sa 
pagkapribado, kaunti o walang mga bintana, at maaaring magkaroon ng mga harapang tinaniman 
ng halaman sa gusali.  Sa ilang lugar, aabot ang luntiang bubuong ng Parke ng Komunidad at 
Lugar na Pangkalikasan sa ground level.

Sakaling paunlarin ang Bloke 14, magdaragdag ng screen para sa pagkapribado at harapang 
tinaniman ng halaman upang matiyak ang proteksyon para sa katabing Kapitbahayang Portal.
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Pigure 2-16:  Mga Harapan ng Kalye na Aktibong Ginagamit

Paliwanag sa simbolo

Mga Harapan ng Kalye na 
Aktibong Ginagamit

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura
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Pigura 2-17:  Pagkapribado/Mga Harapang Tinaniman ng Halaman

Paliwanag sa simbolo

Harapang Tinaniman ng 
Halaman/Pagkapribado

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura
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2.5.3. Mga Setback ng Gusali
Tinutukoy ng mga setback ng gusali ang naangkop na buffer sa pagitan ng kalye at gusali at ito 
ang mga pangunahing paraan kung saan malalaman ang pagkakaiba ng katangian ng mga kalye 
at bukas na espasyo.  Bilang transisyon sa pagitan ng saklaw ng publiko at pribado, nilalayon 
ng mga setback ng gusali na makahikayat ng aktibong saklaw ng naglalakad at makatulong na 
matukoy ang katangian ng naglalakad ng Lugar ng Plano.

Sinusukat ang mga setback ng gusali mula sa mga pampublikong kalsada (hal., Stevens Creek 
Boulevard, North Wolfe Road, at Vallco Parkway) mula sa gilid ng katabing bangketa, hindi 
kasama ang mga cut-out ng gilid ng bangketa ng rampa ng shuttle, bus, at kotse.  (Tingnan ang 
Pigura 2-1 8:  Mga Setback ng Gusali Mula sa Mga Pampublikong Kalsada.)

Walang tutukuying mga limitasyon sa setback ng gusali para sa mga harapan ng gusali na 
nakaharap sa mga panloob na pribadong kalsada na nasa loob ng Lugar ng Plano.  Kadalasan, 
dahil layunin na makagawa ng maginhawa sa mga naglalakad at malalakarang kapaligiran ng 
Sentro ng Bayan, karamihan sa mga harapan ng gusali ay papaabutin hanggang sa built-to line 
sa panloob na gilid ng bangketa.  Bilang karagdagan, ang mga gusaling magtatampok ng mga 
paggamit para sa pagtitingi sa ground floor ay magkakaroon ng mas malalapad na bangketa 
upang matugunan ang mas maraming aktibidad ng naglalakad, ang pagpapakita ng mga produkto, 
at upang matugunan ang kagamitan sa kalye (hal., mga bangko, rack ng bisikleta, at basurahan), 
at kainan sa labas.

Dinisenyo ang mga setback ng gusali sa Kalye A sa tabi ng kasalukuyang residensiyal na 
kapitbahayan upang magkaroon ng hindi bababa sa 1:1 plane mula sa linya ng ari-arian hanggang 
sa pinakamalapit na taas ng gusali gaya ng tinutukoy sa Seksiyon 2.5.4:  Taas ng Gusali at 
Bubong.  Titiyakin nito ang mahigpit na disenyo para sa pagkapribado sa pagitan ng Lugar ng 
Plano at ng mga katabing kapitbahayan.  Dapat idisenyo ang gusali ng aliwan sa bloke upang 
magkaroon ng solidong pader, na may kaunti o walang bukasan (maliban sa paggamit para sa 
fitness, hindi alintana ang iba pang mga pagsasaalang-alang sa pagkapribado) upang makontrol 
ang anumang tunog na magagawa ng mga paggamit.  Tingnan ang Pigura 2-19:  Mga Setback ng 
Gusali mula sa Mga Katabing Kapitbahayan.
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Pigura 2-18:  Mga Setback ng Gusali Mula sa Mga Pampublikong Kalsada

Paliwanag sa simbolo

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura

Hindi bababa nang 35 
Talampakan mula sa 
gilid ng Bangketa
Hindi bababa nang 20 
Talampakan mula sa gilid 
ng Bangketa
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Pigura 2-19:  Mga Setback ng Gusali Mula sa Mga Katabing Kapitbahayan

Paliwanag sa simbolo

Hindi bababa nang 35 
Talampakan mula sa 
Linya ng Ari-arian

Tandaan:  Sa kahabaan ng Kapitbahayan ng 
Portal, dapat ding maglapat ng limitasyon sa 
plane ng gusali gaya ng higit na inilalarawan sa 
Ispesipikong Plano.  

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura.  
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2.5.4. Taas ng Gusali at Bubong
Gusali at parke (ibig sabihin, tinutukoy ng mga taas ng luntiang bubong) sa Lugar ng Plano 
ang three-dimensional na saklaw ng pinakamataas na taas.  Upang magkaloob ng kakayahang 
umangkop at oportunidad para sa pagkakaiba-iba ng anyo ng pagtatayo, hindi tinukoy ang 
eksaktong lokasyon at hugis at oryentasyon ng mga footprint ng gusali sa loob ng mapagtatayuang 
saklaw.  Ang lahat ng disenyo ng gusali ay aatasang suriin para sa pagsunod sa Kodigo sa Gusali 
at Sunog ng California.

Hindi dapat lumampas ang pinakamataas na taas ng gusali sa pinakamataas na taas gaya ng 
ipinapakita sa Pigura 2-20:  Taas ng Gusali.

Mga Pakahuligan sa Taas
Dahil pinaplano ng Sentro ng Bayan na magkaroon ng hiwalay na istraktura ng luntiang bubong 
na magsisilbing Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan, magkahiwalay na tutukuyin 
ang mga taas para sa gusali (taas ng gusali) at sa elevated na istraktura ng paradahan (taas ng 
paradahan) at mag nauugnay na pabilyon.

Ang taas ng gusali ay tinutukoy bilang patayong distansiya na sinusukat nang parallel sa natural 
na grado sa pinakamataas na punto ng konstruksiyon sa labas, hindi kasama ang mga mekanikal 
na bakod, mababang dingding, antena o iba pang mga karagdagang bagay.  Ang mga nakalihis 
na bubong ng gusali, na lampas sa 30 digri mula sa pahalang, ay susukatin sa gitna ng patayong 
dimensiyon ng tuktok ng gusali.

Ang taas ng bubong ay tinutukoy bilang patayong distansiya na sinusukat mula sa tuktok ng mga 
gusali hanggang sa tuktok ng istraktura ng bubong, kung saan may iba-ibang taas na nasa pagitan 
ng 0 at 25 talampakan upang matugunan ang mekanikal na kagamitan at ang nagbabagong 
disenyo ng kurbada ng bubong.  Ang iba pang mga istraktura ng bubong (ibig sabihin., 
mga pabilyon) ay tinutukoy bilang karagdagang variance sa taas na nalalapat lang sa mga 
kani-kaniyang istraktura ng bubong.  Hindi kasama ang mga mababang dingding, barandilya, 
lagayan ng halaman, mekanikal na kagamitan at vent at iba pang mga katulad na istraktura 
hangga't naka-set back ang mga ito mula sa mga gilid ng bubong at nahaharangan sa paningin 
ng publiko.

Taas ng Gusali
Magiging mas mataas ang gusali sa silangang bahagi ng North Wolfe Road sa Distrito 
ng Pagtitingi/Komersiyo sa Sentro ng Bayan dahil sa kakulangan ng mga residensiyal na 

kapitbahayan at mga paggamit para sa opisina at freeway na katabi ng lugar na ito at itatayo nang 
hindi hihigit sa 95 talampakan sa pinakamataas na punto.  Ang mga gusali sa silangan ng North 
Wolfe Road ay inaasahang magkakaroon ng apat hanggang anim na palapag.

Magkakaroon ng iba't bang taas ang mga gusali sa kanlurang bahagi ng North Wolfe Road ayon 
sa naaangkop upang mabawasan ang epekto sa kasalukuyang residensiyal na kapitbahayan sa 
kahabaan ng linya ng ari-arian sa kanluran.  Sa kahabaan ng gilid sa kanluran na ito, ang taas ng 
gusali ay mula zero na talampakan hanggang 65 talampakan, bagama't para sa mga gusali sa 
kahabaan ng gilid sa kanluran na nasa itaas na limitasyon ng saklaw na ito, magkakaroon ng mga 
panukala para sa pagkapribado (ibig sabihin, maliit na interface, at sa kaso ng mga gusali ng Bloke 
3 ay wala o kaunting mga bintana sa pinakalabas na mga harapang nakatutok sa kanluran) at 
pinakamababang plane ng gusali na 1:1 para sa bawat gusali.  Ang mga harapang nakaharap sa 
mga panloob na kalye at Sentro ng Bayan sa Kanluran ay hindi maaaring lumampas sa taas na 80 
talampakan sa pinakamataas na punto, hindi kasama ang Bloke 1.

Taas ng Pabilyon at Mga Setback
Ang mga pabilyon gaya ng ipinapakita sa Pigura 2-2:  Mga Pabilyon sa Rooftop sa Lugar ng Plano 
ay dapat makatugon sa lahat ng sumusunod na pamantayan:

 ▪ Kinakailangang isang palapag lang ang mga pabilyon sa rooftop o hindi hihigit sa 24 na 
talampakan ang taas kung susukatin patayo mula sa natapos na elevation ng sahig sa 
palapag ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan.  Maaaring pahintulutan ang 
isang palapag ng mezzanine na pasok sa taas na ito o sa ibaba ng natapos na palapag.

 ▪ Maaaring ikonekta ang mga pabilyon sa rooftop sa mga gusali sa ibaba ng istraktura 
ng bubong.

 ▪ Dapat naka-set back ang mga pabilyon sa rooftop mula sa gilid ng bubong nang hindi 
bababa sa 100 talampakan kung nasa itaas ng pinakakanlurang bahagi ng mga Bloke 1 at 
3 at sumunod sa 1:1 na plane ng gusali (at 14 kung naaangkop).

 ▪ Walang mga mekanikal na istraktura, maliban sa kinakailangan upang suportahan ang mga 
kani-kaniyang pabilyon sa rooftop, ang ilalagay sa tuktok ng mga pabilyon sa rooftop.
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Pigura 2-20:  Taas ng Gusali

0’ hanggang 30’
30’ hanggang 65’
65’ hanggang 80’
80’ hanggang 95’
Kasalukuyang Sinehan 83’

Tandaan:  Hindi eksakto ang sukat ng pigura

Paliwanag sa simbolo
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2.5.5. Paradahan
Dinisenyo ang mga regulasyon sa paradahan sa Lugar ng Plano na may dalawang layunin.  Una 
upang matiyak ang sapat na supply ng paradahan upang matugunan ang mga pangangailangan 
nabuo sa loob ng Lugar ng Plano upang maiwasan ang mga spillover na epekto sa katabing 
kapitbahayan.  Ang pangalawa ay upang limitahan ang sobrang supply ng paradahan upang 
mabantayan ang mga pagsusumikap na mabawasan ang pagbibiyahe na kinakailangan sa 
Lugar ng Plano; at upang pahintulutan ang mga kamakailan at panghinaharap na pagsulong 
sa teknolohiya, gaya ng mga serbisyo ng ridesourcing, na direktang makakabawas sa mga 
pangangailangan sa paradahan.

May malaking bentahe ang Lugar ng Plano sa mga pagpapaunlad na pang-isang paggamit dahil 
sa iminumungkahing iba't ibang paggamit na nagpapahintulot sa pilosopiyang 'isang beses na 
pagpaparada', kung saan isang beses lang kinakailangang magparada ng mga bisitang pupunta sa 
Lugar ng Plano at pagkatapos ay maglalakad na sa natitirang oras, halimbawa upang magtrabaho, 
mamili, kumain, o manood ng pelikula.  Naaangkop na isaalang-alang ang panloob na pag-capture 
ng biyahe na ito upang maiwasan ang sobrang supply ng paradahan sa Lugar ng Plano.

Upang makamit ang mga layunin sa Lugar ng Plano, dapat magkaloob ng paradahan alinsunod sa 
Mga Regulasyon sa Paradahan ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ng Cupertino, na mapapailalim 
sa mga sumusunod na pagsasaayos o pagbubukod:

 ▪ Dapat ibatay ang mga antas ng paggawa ng paradahan sa lokal at mga antas sa database 
ng Paggawa ng Paradahan ng Institute of Transportation Engineers (ITE), na mapapailalim 
sa propesyonal na pagpapasiya at pag-unawa ng mga kuwalipikadong inhinyero ng 
transportasyon (ayon sa inirerekomenda ng ITE).

 ▪ Dapat isaalang-alang sa kabuuang batayang target na supply ng paradahan ang mga 
naaangkop na istratehiya sa pagpapababa at pamamahala sa pangangailangan sa 
transportasyon, kasama na ang mga target na pagbabawas sa pagbiyahe, libreng 
shuttle sa komunidad, paghahati sa kotse, at mga programa ng ridesourcing.  Ang mga 
istratehiya sa Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon ay inilalarawan sa 
Kabanata 4:  Mobilidad at Pagkakakonekta at sa Apendise A:  Mga Tampok sa Disenyong 
Pangkapaligiran.

 ▪ Dapat ibatay ang paggamit ng paradahan sa antas na 85%, maliban kung maipakita at 
makumbinsi ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Lunsod ng Cupertino na 

magiging mas mataas ang paggamit ng paradahan (hal., dahil sa paggamit ng sistema ng 
patnubay sa paradahan).

 ▪ Dapat ibatay ang mga pagsasaayos ng salik na oras ng araw sa pamamaraan at mga 
napag-alaman na inilathala ng mga matatag nang antas ng paggawa ng paradahan, gaya 
ng Institusyon ng Lupa ng Lunsod, maliban kung hindi kasama ang mga partikular na salik, 
kung saan maaaring gamitin ang iba pang mga pagmumulan ng datos gaya ng/TE o mga 
lokal na salik.

 ▪ Maaaring paghatian ang supply ng paradahan sa loob ng Lugar ng Plano sa pagitan 
ng iba't ibang paggamit ng lupa, hal., sa pagitan ng mga paggamit para sa opisina, 
kabahayan, at pagtitingi.

 ▪ Dapat isaalang-alang ang pagbabago dahil sa panahon sa pamamagitan ng pagdidisenyo 
para sa karaniwang pangangailangan sa weekday.  Dapat paghandaan ang piyesta 
opisyal, mga weekday at weekend sa pamamagitan ng paggamit ng paghahatiang 
paradahan, mga salik na oras ng araw, at espesyal na kasunduan sa paradahan gaya ng 
inilalarawan sa ibaba.
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 ▪ Upang makatiyak na maaalis ang anumang mga potensyal na epekto sa paradahan 
na nauugnay sa Ispesipikong Plano, ipapasok ang Mga Tampok sa Disenyong 
Pangkapaligiran (Apendise A) sa Sentro ng Bayan.

Bataya sa paglalapat ng mga regulasyon sa paradahan sa itaas sa programa ng pagpapaunlad 
na pinahintulutan sa Lugar ng Plano, ang kabuuang batayang target na supply ng paradahan sa 
Lugar ng Plano ay 9,060 puwesto ng paradahan.  Ilalapat ang mga sumusunod na kasunduan:

 ▪ Ang paradahan na hindi kasali sa kabuuang batayang target (mas mataas o mas mababa) 
nang higit sa 5% (450 puwesto) ay mag-aatas ng pag-apruba ng Direktor ng Pagpapaunlad 
ng Komunidad ng Lunsod ng Cupertino at dapat ay may kasamang paliwanag para sa 
hinihiling na pagsasaayos.

 ▪ Hindi kasama sa batayan ang paradahan para sa mga Bloke 13 at 14.  Dapat idagdag sa 
batayang target ang iniaatas na paradahan na kasama sa kasalukuyan at maipapatupad 
na pag-apruba sa proyekto.  Kung hindi man, mapapailaim ang mga Bloke 13 at 14 sa 
mga regulasyon sa paradahan sa itaas batay sa isasaayos o ibubukod at idaragdag sa 
batayang target.

 ▪ Hanggang 15% ng batayang target na supply ng paradahan ang maaaring ibigay sa 
pamamagitan ng paggamit ng pagtatambal, alalay, naka-stack, o iba pang mga espesyal 
na kasunduan sa paradahan (gaya ng mga mekanikal na yunit o naka-automate na 
sistema ng paradahan) kapalit ng mga hiwalay na maa-access na espasyo ng paradahan.  
Maaaring magbigay ng mga karagdagang espesyal na kasunduan sa paradahan upang 
matugunan ang mga pangangailangan batay sa panahon ngunit hindi isasama sa pagtugon 
sa kabuuang batayang target na supply ng paradahan.

 ▪ Ang mga kasunduan sa magkahating paradahan na hindi sa lugar ay dapat ituring na 
pandagdag sa supply ng paradahan.
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2.5.6. Mga Parke at Bukas na Espasyo
Dapat ilapat ang mga sumusunod na pamantayan sa bagong pagpapaunlad sa Lugar ng Plano 
at nilalayon ng mga ito na isulong ang mga magagamit na lugar sa labas.  Ilalapat ang mga 
pamantayang ito sa mga Plaza ng Bayan at sa Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan, 
at kabilang dito ang mga pampubliko at pribadong maa-access na parke at tampok na bukas 
na espasyo.

Ang mga Plaza ng Bayan at Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan ay susunod sa mga 
sumusunod na pangkalahatang pamantayan sa pagpapaunlad:

 ▪ Pampublikong maa-access para sa paggamit ng mga umookupa sa gusali (mga residente 
at manggagawa) at ng pangkalahatang publiko.

 ▪ Ididisenyo bilang espasyong may maraming paggamit na sumusuporta sa iba't ibang 
mga aktibidad at kaganapan kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, mga konsiyerto at 
pagtatanghal, pagdiriwang at kaganapan sa komunidad, exhibit ng sining, palabas ukol 
sa kotse, kaganapan ukol sa teknolohiya, gawain ng kumpanya, kasal, pelikula sa labas, 
isinaayos na aktibidad na interpretive gaya ng paghahanap ng ibon, at klase ng fitness at 
yoga, pribadong salu-salo, at iba pang mga katulad na kaganapan at aktibidad.

 ▪ Ididisenyo upang matugunan ang mga pangangailangang panlibangan ng iba't ibang grupo 
ng gumagamit at mga hanay ng passive at aktibong aktibidad na panlibangan.

 ▪ Gumawa ng mga espasyong aktibo, ligtas at nakakawili, at payagan ang mga elementong 
nakakahikayat at hindi malilimutan.

 ▪ Hanapin ang aktibong sentro ng pampublikong buhay sa Kanluran ng Wolfe Road, at ang 
tahimik na kapareha para sa pagmumuni-muni at pagpapahinga sa Silangan ng Wolfe 
Road sa bubong at sa kalye.

 ▪ Para sa kaligtasan at seguridad ng publiko, mga paggamit para sa kabahayan at 
pagtatrabaho, maaaring mag-atas ng limitadong access ng publiko ang ilan sa mga lugar 
ng bubong at kalye gaya ng mga perimeter ng bubong, mga lugar ng bubong na bukas sa 
ibaba sa kabahayan at mga pabilyon sa rooftop sa opisina, ituturo ang access sa kalye sa 
Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan sa itaas, mga pasukan sa kabahayan at 
gusali ng opisina sa kalye, o mga espesyal na kaganapan.
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Mga Plaza ng Bayan
Magkakaloob ang Lugar ng Plano ng dalawang Plaza ng Bayan na hindi liliit sa tatlong akre ang 
kabuuan.

Ang Plaza ng Bayan sa Kanluran ay susunod sa mga sumusunod na pangkalahatang pamantayan 
sa pagpapaunlad:

 ▪ Maglalagay ng mga mataas na kalidad na kagamitan at materyales kasama na ang mga 
bangko, lugar na upuan, karatula, espesyal na daan, mga elemento ng ilaw, at mga katulad 
nito.

 ▪ Maglalagay ng kiosk para sa pakikipag-ugnayan para sa mga espesyal na kaganapan at 
programa sa Lugar ng Plano at sa komunidad sa pangkalahatan.

 ▪ Maglalagay ng pagpapaganda ng lupa na natatangi at biswal na nakakaakit at 
makakatulong sa pagdagdag ng katangian ng downtown habang matibay sa mga 
kundisyon ng klima gaya ng mahahabang panahon ng tagtuyot at umiinit na temperatura 
ng daigdig.

 ▪ Dapat idisenyo ang mga harapan ng katabing gusali upang makatulong na maisaaktibo 
ang kani-kaniyang plaza.

 ▪ Dapat idisenyo ang mga katabing kalsada upang matugunan ang matagal na pagsasara 
para sa mga espesyal na kaganapan.

Ang Plaza ng Bayan sa Silangan ay susunod sa mga sumusunod na pangkalahatang pamantayan 
sa pagpapaunlad:

 ▪ Maglalagay ng mga mataas na kalidad na kagamitan at materyales kasama na ang mga 
bangko, lugar na upuan, karatula, espesyal na daan, mga elemento ng ilaw, at mga 
katulad nito.

 ▪ Maglalagay ng pagpapaganda ng lupa na natatangi at biswal na nakakaakit at 
makakatulong sa pagdagdag ng katangian ng downtown habang matibay sa mga 
kundisyon ng klima gaya ng mahahabang panahon ng tagtuyot at umiinit na temperatura 
ng daigdig.

 ▪ Dapat idisenyo ang mga harapan ng katabing gusali upang makatulong na maisaaktibo 
ang kani-kaniyang plaza.

Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan
Ang Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan ay susunod sa mga sumusunod na 
pangkalahatang pamantayan sa pagpapaunlad:

 ▪ Maglalagay ng mga landas para sa paglalakad/pagja-jogging at mga nauugnay na 
kagamitan at pasilidad sa fitness.

 ▪ Maglalagay ng pagpapaganda ng lupa na may tema na nakabatay sa mga orihinal 
na ekolohiya ng Santa Clara Valley at matibay sa mga kundisyon ng klima, gaya ng 
mahahabang panahon ng tagtuyot at umiinit na temperatura ng daigdig.

 ▪ Ginamit na ni-recycle na tubig para sa irigasyon.

 ▪ Maglalagay ng bakod sa perimeter o iba pang naaangkop na materyales sa mga gilid ng 
bubong na babagay sa hitsura ng pangkalahatang katangian ng gusali at pagpapaganda 
ng lupa ng Lugar ng Plano, habang tinitiyak din ang sapat na kaligtasan.

 ▪ Magkakaloob ng pribadong espasyo para sa mga gumagamit ng kabahayan at opisina.

 ▪ Maipagkaloob ang mga kinakailangang tampok sa buhay at kaligtasan upang matiyak 
ang isang ligtas, maaabisuhan, at magagamit na paraan ng pag-access na makatuwirang 
ibibigay sa lahat ng lugar ng mga tauhang pang-emerhensiya.

 ▪ Magsasama ng mga programang pang-edukasyon kung maaari na naglalayong isulong 
ang pag-unawa ng mga komunidad sa lokal na kasaysayan, kalikasan, at agham.
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2.6.  Pinapahintulutan, Kundisyonal at Ibinukod na Paggamit
Tinutukoy ng Talahanayan 2-2:  Pinapahintulutan, Kundisyonal at Ibinukod na Paggamit ang mga 
paggamit ng lupa na pinapahintulutan, pinapahintulutan batay sa kundisyon at ibinukod alinsunod 
sa kani-kaniyang mga distrito gaya ng ipinapakita sa Pigura 2-15a:  Mga Distrito ng Sentro ng 
Bayan at Pigura 2-15b:  Distrito ng Parke ng Komunidad at Lugar na Pangkalikasan.  Ipinapahayag 
sa ibaba ang mga paglalarawan sa bawat paggamit ng lupa.

Ang mga paglalarawang ito ay pagkatawan sa mga uri ng mga paggamit ng lupa na pinaplano 
at hindi naglalayong maging ganap na kumpleto.  Ang iba pang mga paggamit na, sa opinyon 
ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Lunsod, ay katulad ng mga natukoy na at hindi 
gumagawa ng matitinding negatibong epekto sa katabing lugar dahil sa amoy, alikabok, usok, 
silaw, mga fume, radiation, vibration, ingay, trapiko o kalat, ay pinapahintulutan o pinapahintulutan 
batay sa kundisyon.

Ang mga paggamit na ganap na naiiba mula sa mga tinukoy sa ibaba ay dapat pagpasyahan ng 
Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Lunsod.
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Talahanayan 2-2:  Pinapahintulutan, Kundisyonal at Ibinukod na Paggamit

Mga Kategorya ng Paggamit1
Pagtitingi/Kabahayan 
sa Sentro ng Bayan

Pagtitingi/Aliwan/Opisina/Kabahayan 
sa Sentro ng Bayan

Pagtitingi/Opisina 
sa Sentro ng 

Bayan Hotel sa Sentro ng Bayan
Parke ng Komunidad at Lugar 

na Pangkalikasan
Mga Paggamit para sa Agrikultura EX EX EX EX P
Mga Pagbebenta ng Alak P P P CUP-Admin. P
Espasyo ng Amenidad at Suporta P P P P P
Mga Klinika/Ospital ng Hayop EX CUP-Admin. EX EX EX
Mga Istasyon ng Serbisyo ng Sasakyan EX CUP-Admin. EX EX EX
Mga Paggamit para sa Asembleya P P CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin.
Pangangalaga ng bata/Daycare P P CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin.
Mga Convenience Store P P CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin.
Pagtitingi sa Komunidad P P P P P
Espasyo sa Komunidad P P P P P
Mga Paggamit para sa Edukasyon P P P CUP-Admin. P
Aliwan P P P P P
Mga Establisamiyento ng Kainan P P P P P
Fitness, Gym, Klab ng Kalusugan P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Mga Laboratoryo EX P P EX EX
Mga aktibidad sa gabi na nagaganap sa 
pagitan ng 11pm-2am P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Pagmamanupaktura, Pagpoproseso, 
Pagkakabit ng Ilaw EX CUP-Admin. P EX EX
Tindahan ng Alak P EX EX EX EX
Mga Paupahan/Klab P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Medikal P P P CUP-Admin CUP-Admin.
Opisina P P P P CUP-Admin.
Kainan sa Labas P P P P P
Mga Paggamit sa Labas P P P P P
Mga Parke at Bukas na Espasyo P P CUP-Admin. CUP-Admin. P
Mga Personal na Serbisyo P P P P CUP-Admin.
Pagpi-print at Paglalathala CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin. EX EX
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Mga Kategorya ng Paggamit1
Pagtitingi/Kabahayan sa 

Sentro ng Bayan

Pagtitingi/Aliwan/Opisina/
Kabahayan sa Sentro ng 

Bayan
Pagtitingi/Opisina sa Sentro ng 

Bayan Hotel sa Sentro ng Bayan
Parke ng Komunidad at Lugar 

na Pangkalikasan
Pampubliko/Pansibiko P P P EX EX
Mga Pasilidad ng 
Pampublikong Kaligtasan

P P P P P

Pagtitingi sa Rehiyon P P P P CUP-Admin.

Kabahayan P P P CUP-Admin. EX
Mga Serbisyo, Pamamahala sa 
Pasilidad at Pagkakarga

P P P P P

Mga Garahe ng Imbakan/
Negosyong Warehouse

EX EX EX EX EX

Mga Pansamantala/
Pana-panahong Kaganapan

P P P P P

Mga Pasilidad ng 
Telekomunikasyon

P P P P P

Pansamantalang Pagtitingi P P P P P

Mga Warehouse EX EX EX EX EX

Paliwanag sa simbolo:

P-Pinapahintulutan CUP-Admin. – Permiso sa Kundisyonal na Paggamit – Pampangasiwaan EX-Ibinukod na Paggamit

Mga Tala:
1.  Iba pang mga paggamit na, sa opinyon ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Lunsod, ay katulad ng mga pinapahintulutan at hindi gumagawa ng matitinding negatibong epekto sa katabing 
lugar dahil sa amoy, alikabok, usok, silaw, mga fume, radiation, vibration, ingay, trapiko o kalat, ay pinapahintulutan o pinapahintulutan batay sa kundisyon.  
2.  Inisyu ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad, at mapapailalim sa direktang pag-apela sa Konseho ng Lunsod.
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2.6.1. Kabahayan
Anumang mga lugar na naaangkop na tirahan na maaaring upahan.  Ang nasabing paggamit 
ay maaaring isama sa iba pang paggamit na sumusunod sa mga iniaatas ng permiso para sa 
naaangkop sa Distrito ng Iba't ibang Paggamit na Pagtitingi/Kabahayan.

Kabilang sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga apartment, loft, maliit na yunit, at 
pabahay para sa nakatatanda kasama na ang co-housing para sa nakatatanda.  Pinapahintulutan 
ang mga pag-okupa ng bahay kapag may kinalaman sa pinapahintulutang paggamit at sumusunod 
sa mga tadhana ng Kodigong Munisipal ng Cupertino.

Ang layunin ng Kodigong Munisipal na magkaroon ng access ang mga yunit ng kabahayan sa 
mga pribadong lugar sa labas ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng panlahat na lugar sa labas na 
matatagpuan sa isang lokasyong madaling mapupuntahan sa lugar at hindi kasama sa mga lugar 
na may pangkalahatang access ng publiko.  Ipagkakaloob ang mga pribadong lugar sa labas ng 
kabahayan sa Lugar ng Plano sa pamamagitan ng paggamit ng mga pribadong lugar, parke at 
lugar ng bukas na espasyo, plaza, at mga katulad ng mga ito.

2.6.2. Opisina
Anumang establisamiyento kung saan ang pangunahing aktibidad ay isang propesyonal na 
serbisyo sa isang kliyente o parokyano na hindi kinakailangang pumunta sa negosyo upang 
mapaglingkuran.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa teknolohiya, media, agham tungkol sa 
buhay, incubator na workspace, espasyong may maraming umuupa, mga komunikasyon, serbisyo 
ng pamahalaan, pagtutuos, pinansiyal, inhinyeriya, arkitektura at pagpaplano, pananaliksik at 
pagpapaunlad (R&D), pinansiyal, legal, serbisyong pangkalusugan, empleyadong sinusuportahan 
ang pangangalaga ng bata, seguro, tunay na ari-arian, at iba pang mga katulad na serbisyo ng 
propesyonal.

Pinapahintulutan ang R&D kung isasagawa ito kasabay ng mga gawain sa opisina ng gumagamit.  
Tinutukoy ang R&D bilang mga aktibidad na hahantong sa pagpapaunlad ng bagong produkto o 
bagong proseso ng pagmamanupaktura at pagbuo.  Ang mga produktong pinaunlad, ginawa o 
binuo rito ay hindi nilalayong gawin nang maramihan para sa pagbebenta sa lokasyong ito (na 
mangangailangan ng hiwalay na lokasyon ng Pagtitingi sa Lugar ng Plano).

Kasama sa espasyo ng opisina ang mga kabinet, pasilyo, at/o iba pang maliliit na espasyo 
na karaniwang itinuturing na bahagi ng opisina.  Kasama rin sa espasyo ng opisina ang mga 
balkonahe, tulay ng naglalakad (sarado o bukas), at iba pang mga katulad na panlahat na lugar sa 
labas, ngunit hindi dapat ibawas ang mga ito sa paglalaan ng espasyong kuwadradong talampakan 
sa opisina.

2.6.3. Medikal
Anumang establisamiyento kung saan ang pangunahing aktibidad ay ang medikal na 
panggagamot ng mga pasyente.

Kasama sa mga paggamit ang mga medikal na paggamit sa maliit na pormat (sa pangkalahatan ay 
wala pang 5,000 sf.) at mga medikal na klinika.  Hindi pinapahintulutan ang mga ospital.

2.6.4. Espasyo ng Amenidad at Suporta
Alinsunod sa kasalukuyang patakaran ng Lunsod, ang espasyo ng amenidad at suporta na 
nauugnay sa at sumusuporta sa isang pangunahing istraktura o paggamit, at nilalayong magsulong 
ng personal na pagpapahusay para sa mga empleyado, pabutihin ang kalagayan ng kanilang 
kalusugan at wellness, at bawasan ang kanilang mga pagbiyahe sa sasakyan, ay hindi dapat 
ibawas sa paglalaan ng kuwadradong talampakan sa espasyo ng opisina.

Kasama sa mga halimbawa ng espasyo ng amenidad at suporta ang, ngunit hindi limitado sa, 
sentro ng fitness at wellness, clubhouse, panlahat na kusina at kainan, sinehan, sentro ng negosyo, 
sentro ng komperensiya, kapiterya at/o cafe na nakalaan sa pagsisilbi sa mga empleyado, atrium, 
Sentro ng Pagbiyahe na nagsisilbi sa empleyado, espasyong pahingahan ng empleyado, sala, 
espasyo ng suporta sa opisina, pasilidad ng pagsusuri at workshop, chamber na walang echo, 
oditoryum, at iba pang mga espasyo ng suporta, mga kuwarto para sa bisikleta, malalaking imbakan 
at kuwarto ng utilidad, at hindi matitirhang pasilidad ng pansuportang mekanikal (hal., HVAC), 
gayundin ang espasyong panlibangan ng kabahayan (hal., pool, sun deck, fitness).

2.6.5. Pagtitingi
Pagtitingi sa Rehiyon
Anumang negosyo ng pagtitingi na karaniwang mas malaki sa 20,000 kuwadradong talampakan 
at sa pangkalahatan ay nagsisilbi sa malawak na populasyon, kasama na ang mga residente mula 
sa mga nakapalibot na komunidad, at nagbibigay ng pinagmumulan ng kita mula sa buwis sa 
pagbebenta para sa Lunsod ng Cupertino.
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Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga pangunahing tindahan ng pagtitingi, 
department store, damit, mga tindahang nagbebenta ng iba't ibang produkto, hardware, 
kasangkapan sa bahay, teknolohiya at elektroniko, pangkalahatang paggamit para sa pagtitingi, 
pangangalaga ng bata na nagsusuporta sa customer, at establisamiyento ng kainan.

Pagtitingi sa Komunidad
Anumang negosyo ng pagtitingi na karaniwang 20,000 kuwadradong talampakan o mas 
maliit at sa pangkalahatan ay nagsisilbi sa mga lokal na resident at empleyado at nagbibigay 
ng pinagmumulan ng kita mula sa buwis sa pagbebenta para sa Lunsod ng Cupertino at 
sinusuportahan ang paggamit na nakakapag-ambag sa masiglang tagumpay ng Sentro ng Bayan 
sa pamamagitan ng paghikayat ng mga customer sa Lugar ng Plano.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga tindahan ng pagtitingi, espesyal na 
boutique shop at tindahan ng pagkain, tindahan ng bisikleta, personal at propesyonal na serbisyo 
(tingnan ang kahulugan sa ibaba), pangangalaga ng bata na nagsusuporta sa customer, at 
convenience store sa kapitbahayan.

Pansamantalang Pagtitingi
Anumang serbisyo ng pagtitingi o personal na serbisyo na ginawa sa pansamantalang batayan at 
hindi nagtataglay ng mga permanenteng istraktura o pasilidad, o pansamantalang nag-ookupa ng 
permanenteng espasyo (ibig sabihin, mga pana-panahong pagbebenta).

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga puwesto ng nagtitinda gaya ng 
para sa palengke o palabas ukol sa gawang-kamay, mobile na cart, food truck, pana-panahong 
pagbebenta, at booth ng pagbebenta na nagbibigay ng impormasyon.

Aliwan
Anumang paggamit na kinasasangkutan ng komersiyal na pagpapatakbo ng aktibidad na 
panlibangan at/o aliwan.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga sinehan, pasilidad ng palakasan 
(hal., ice rink, bowling alley, bocce ball, ping pong, billiards hall), pasilidad ng komperensiya, 
pagtatanghal (hal., teatro), at sayawan.

Mga Establisamiyento ng Kainan
Anumang uri ng establisamiyento ng pagkain at inumin na naghahanda at nagbebenta ng pagkain 
at inumin para sa agarang pagkonsumo sa loob o labas ng mga gusali.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa:  mga restaurant na may kumpletong 
serbisyo na may mga pasilidad ng hiwalay na bar, restaurant o kiosk na may temang mabilisan 
o kaswal, pasilidad ng salu-salo, palengke, at anumang pasilidad ng aliwan (hal., sayawan, live 
na musika) kaugnay ng restaurant, pop-up na serbisyo ng pagkain, serbisyo ng pagkain para sa 
pansamantalang kaganapan (ibig sabihin, mga kiosk, nagtitinda sa cart, food truck).

Ang mga nasabing paggamit ay papahintulutan hanggang 2:00 AM at ipagpapalagay na sapat na 
kontrolado ang tunog at sumusunod sa mga pamantayan sa ingay gaya ng tinutukoy sa Kodigong 
Munisipal ng Cupertino.

Mga Pagbebenta ng Alak
Isang pangkomersiyong establisamiyento na nakikilahok sa pagbebenta ng mga inuming may alak 
para sa pagkonsumo sa loob at labas ng lugar.

Kasama sa mga paggamit ang isang bar, tindahan ng alak, at mga pagbebenta ng alak na 
nakapaloob sa paggamit para sa pagtitingi.

Kainan sa Labas
Pagkaing isinasagawa sa mga lugar sa labas (kasama na ang mga pribadong espasyo sa labas 
at bangketa) na katabi ng panloob na establisamiyento ng kainan.  Pinapahintulutan at hinihikayat 
ang pagkain sa labas sa kabuuan ng Lugar ng Plano.  Maaaring sakupin ng kainan sa labas ang 
mga lugar ng pribadong paradahan sa kalye kung sumobra o hindi nagamit ang ilang puwesto 
at maaaring muling gamitin bilang mga opsyonal na lugar ng kainan, gayundin sa mga kalyeng 
isasara sa mga oras na isinasagawa ang kaganapan.  Ang kainan sa labas na nasa pampublikong 
right-of-way ay mapapailalim sa naaangkop na nakatakdang regulasyon ng Lunsod sa oras na 
iyon.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa pagkain sa restaurant at mobile na pagkain 
gaya ng mga food truck at mga pansamantalang (batay sa kaganapan) pasilidad ng kainan.

Mga Personal na Serbisyo
Anumang establisamiyento kung saan ang pangunahing aktibidad ay nauugnay sa personal na 
pag-aayos sa sarili, pangangalaga, ehersisyo, at medikal na kalusugan at kapakanan.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga parlor, pagupitan, maliit na lugar ng 
pangangalaga sa pasyente (medikal), sentro ng fitness na nagsisilbi sa publiko, pag-aayos ng 
sapatos, sentro ng spa/wellness, ahensiya ng paglalakbay, seguro, studio para sa sining, tunay na 
ari-arian, mga serbisyo para sa alagang hayop (pag-aayos, pagbebenta, pagpapatuloy), patahian, 
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pangangalaga ng bata (para sa mga empleyado sa lugar, residente, customer ng pagtitingi), 
outlet ng magazine at dyaryo, serbisyo ng dry cleaning at paglalaba, spa, at sentro ng yoga.  
Sinusuporatahan at pinapahusay ng mga paggamit na ito ang mga paggamit para sa pagtitingi sa 
pamamagitan ng pagtatakda ng totoong diwa ng kapitbahayan at gumagawa ng mga oportunidad 
para tangkilikin ng mga karagdagang customer ang Lugar ng Plano, kaya tataas ang mga 
pagbebenta ukol sa pagtitingi.

Mga Paggamit sa Labas
Anumang mga paggamit sa labas na nauugnay sa mga umuupa nang tingi, gaya ng mga 
pagpapakita ng produkto sa labas, lagayan ng halaman, upuan sa labas, lamesa, lagayan/
patungan ng produkto, o anumang iba pang mga item na inilalagay ng mga may-ari ng negosyo 
o pampublikong kiosk, bulwagan para sa handaan, Hub ng Mobilidad, ampiteatro, sentro ng 
komunidad/espasyo ng pagpupulong, at iba pang mga katulad na pasilidad na nagsisilbi sa 
komunidad.

Ang mga paggamit na ito ay papamahalaan ng Lunsod ng Cupertino at ng naaangkop na proyekto 
upang mabawasan ang mga epekto sa mga nakapalibot na kapitbahayan.  

2.6.6. Paupahan
Anumang mga establisamiyento na nagpaparenta ng mga kuwarto para sa pansamantalang 
pagtulog sa mga magdamang na bisita sa loob ng 30 o mas kaunting araw sa kalendaryo.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga hotel, motel, bed at breakfast, at 
hostel.  Maaaring kasama sa iba pang mga paggamit ang pagtitingi sa convenience store, espasyo 
ng komperensiya at pagpupulong, establisamiyento ng kainan, at iba pang mga suportang 
paggamit para sa komersiyal na nagbibigay ng serbisyo sa bumibisitang publiko.

2.6.7. Pampubliko/Pansibiko
Anumang pasilidad, paupahan, organisasyon o institusyon na pagmamay-ari o pinapatakbo ng 
pamahalaan o iba pang pampublikong ahensiya, hindi kasama ang mga parke at bukas na espasyo, o 
anumang pasilidad na pribadong pagmamay-ari ngunit nilalayong gamitin ng pamahalaan o iba pang 
pampublikong ahensiya o ng publiko.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga paaralan, opisina ng pamahalaan, 
at pasilidad ng pampublikong kaligtasan gaya ng mga serbisyo ng pulisya, bumbero, at pang-
emerhensiyang medikal.

2.6.8. Espasyo sa Komunidad
Anumang establisamiyento na bukas sa pangkalahatang publiko o isang grupo ng mga miyembro 
na kinabibilangan ng mga layuning pampubliko, pang-asembleya, pakikisalamuha, pangkultura, o 
pang-edukasyon.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga pasilidad ng edukasyon (hal., sentro 
ng inobasyon ng mataas na paaralan), mga museo, daycare, mga serbisyo sa publiko, espasyo 
ng asembleya, pampublikong kiosk, bulwagan para sa handaan, Hub ng Mobilidad, ampiteatro, 
sentro ng komunidad/espasyo ng pagpupulong, at iba pang mga katulad na pasilidad ng serbisyo 
sa komunidad.

2.6.9. Mga Pansamantala/Pana-panahong Kaganapan
Isang kaganapan na humihila ng mga tao sa isang pampubliko o pribadong gawain.

Kasama sa mga halimbawa ng kaganapan ang ngunit hindi limitado sa mga pagdiriwang ng 
piyesta opisyal (Pasko, Chinese New Year’s, Diwali, Ika-4 ng Hulyo), mga konsiyerto ng musika sa 
labas, pana-panahong teatro (mga dula, pagtatanghal sa paaralan), mga kaganapang pangkultura 
(palengke, mga palabas ukol sa sining at alak, palabas ukol sa gawang-kamay, pagdiriwang ng 
pagkain, kaganapang panrelihiyon, karnabal), mga panonood ng pelikula sa gabi, instalasyon ng 
sining (permanente, umiikot, nasa oras), mga natatanging kaganapan (mga kumpetisyong pang-
edukasyon, robotics, paglulunsad ng produkto, presentasyon/talakayan, seminar, kombensiyon), 
mga kaganapang pansibiko (pagpapailaw ng holiday tree), kalusugan at fitness (mga pagtakbo, 
ehersisyo, palabas).

Sa panahon ng kaganapan, maaaring isara ang mga kalye upang magkaroon ng espasyo ang 
kaganapan, matugunan ang mga pangangailangan sa trapiko, at mga pasilidad ng suporta sa 
kaganapan.  Ang mga kaganapan ay papamahalaan ng kani-kaniyang may-ari ng ari-arian o ng 
itinalaga ng mga ito upang mabawasan ang mga epekto sa mga nakapalibot na kapitbahayan.

2.6.10.  Mga Pasilidad ng Telekomunikasyon
Ang lahat ng uri ng antena at mga nauugnay na pasilidad na ginagamit para sa mga wireless na 
komunikasyon na, ang pagpapadala at/o pagtanggap ng boses, datos, mga larawan sa video at iba 
pang impormasyon sa ere sa pamamagitan ng mga signal sa radyo at microwave frequency band.
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Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga antena para sa amateur na radyo, 
telebisyon, mga wireless na modem, cellular na repeater, pinahusay na espesyal na mobile na 
radyo (enhanced specialized mobile radio o ESMR), mga personal na serbisyo ng komunikasyon 
(personal communications service o PCS), sistema ng pager, komunikasyon sa satellite at iba 
pang mga teknolohiya ng wireless na komunikasyon na gumagamit ng mga signal sa radyo at 
microwave frequency band.

2.6.11. Pang-agrikultura
Lupang ilalaan sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng mga pananim, hortikultura, agrikultura, 
ngunit hindi kasama rito ang pag-aalaga ng anumang uri ng kinakatay na hayop.

Kasama sa mga paggamit ang mga taniman ng ubas, nagbubungang punongkahoy, hardin ng 
chef, puno ng prutas, at mga katulad nito.

2.6.12. Mga Parke at Bukas na Espasyo
Pampubliko o pribadong pagmamay-aring lupa o espasyo na ginagamit para sa passive o aktibong 
libangan at aliwan.

Pinapahintulutan ang mga paggamit ngunit hindi limitado sa mga plaza ng bayan/plaza, at mga 
nauugnay na pasilidad (hal., mga landas, palaruan, bangko, kagamitan para sa fitness), mga 
pggamit para sa pang-edukasyong seminar ng may sapat na gulang/mga bata, camp, mga 
kaganapan sa komunidad, instalasyon ng sining, kalusugan at fitness (pampubliko at pribado).

Kasama rin sa mga paggamit ang mga pasilidad ng alternatibong enerhiya bilang suporta sa mga 
pagsusumikap sa kakayahang makapagpanatili para sa Lugar ng Plano, basta't sapat na nasuri 
ang mga ito at maganda ang hitsura pagkatapos ng pagsasama.

2.6.13. Mga Serbisyo, Pamamahala sa Pasilidad at Pagkakarga
Sa karaniwan ay mga hindi tinitirhang espasyo na ginagamit bilang suporta sa kinakailangang 
kagamitan upang makapagpatakbo ng paggamit ng lupa.

Kasama sa mga paggamit ang ngunit hindi limitado sa mga pangunahing planta, kargahan ng 
produkto, pagtatapon ng dumi, at mga pasilidad ng pagpapanatili.

2.7. Mga Pangkalahatang Tadhana
Ang mga sumusunod na pangkalahatang tadhana ay ilalapat sa lahat ng paggamit ng lupa na nasa 
loob ng Lugar ng Plano.

2.7.1. Kakayahang Ihiwalay
Sakaling ang anumang regulasyon, kundisyon, programa, bahagi o patakaran ng Ispesipikong 
Plano na ito o ang paglalapat nito sa sinuman o anumang sitwasyon ay ituturing na walang bisa o 
labag sa saligang-batas ayon sa anumang hukuman ng hurisdiksiyon, ang mga nasabing bahagi 
ay ituturing na hiwalay, natatangi, at mga independiyenteng tadhana at hindi dapat makaapekto sa 
pagkakaroon ng bisa ng mga natitirang bahagi ng Ispesipikong Plano na ito o sa mga paglalapat 
nito na maaaring ipatupad nang walang may-bisang tadhana.

2.7.2. Pagtukoy ng Mga Hindi Nakalistang Paggamit
Ang pagtukoy ng mga hindi nakalistang paggamit para sa mga kategorya ng paggamit ng lupa ng 
Ispesipikong Plano na ito ay dapat alinsunod sa Kodigong Munisipal ng Cupertino.

2.7.3. Pagiging Nalalapat
Binubuo ng Ispesipikong Plano na ito ang pagsosona para sa Lugar ng Plano.  Ang mga kasunod 
na plano sa pagpapaunlad o kasunduan, mapa ng lupain o parsela, plano ng lugar, o anumang iba 
pang pagkilos na nangangailangan ng pag-apruba ng ministro o pag-apruba batay sa pagpapasiya 
kaugnay ng Lugar ng Plano ay dapat sumusunod sa mga pamantayan sa pagpapaunlad na 
inilalarawan sa Ispesipikong Plano na ito.

2.7.4. Mga Hangganan
Ang mga hangganan ng mga distrito o bahagi nito ay pagtatantiya.  Itatakda ang mga tumpak 
na hangganan at lawak ng akre kasabay ng pagkakaroon ng mapa ng subdibisyon o plano 
ng lugar.  Dapat pahintulutan ang maliliit na pagbabago sa hangganan at lawak ng akre nang 
walang pagsusog sa Ispesipikong Plano na ito, na mapapailalim sa pagsusuri ng Direktor ng 
Pagpapaunlad ng Komunidad.
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2.7.5. Mga Alituntunin sa Disenyo
Dapat idisenyo at gawin ang pagpapaunlad batay sa ganap na pagsunod sa Mga Alituntunin 
sa Disenyo na nakapaloob sa Ispesipikong Plano na ito, alinsunod sa higit na nakatakda sa 
Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad at Pagtustos.

2.7.6. Mga Kasunod na Pagbabago sa Gusali
Dapat tumugma ang mga kasunod na pagbabago sa gusali (sasailalim sa pag-apruba batay sa 
mga pamantayang permiso ng Lunsod) sa istilo ng arkitektura ng pangunahing gusali at dapat ay 
gawa sa mga parehong materyales at kulay katulad ng panunahing gusali at nasa konteksto sa 
pangkalahatang Mga Alituntunin sa Disenyo na nakapaloob sa Ispesipikong Plano na ito.

2.7.7. Mga Pansamantalang Paggamit
Ang mga sumusunod na pansamantalang paggamit ay pansamantalang pinapahintulutan sa 
anumang bloke na ganap na nakaplano para sa mga paggamit para sa pagpapaunlad bago ang 
pagtatalaga nito para sa pangunahin nitong pinapahintulutang paggamit.

 ▪ Maaaring gamitin ng mga katulad na paggamit na pinapahintulutan sa loob ng Lugar ng 
Plano ang Vallco Mall hanggang sa demolisyon.

 ▪ Pagtatambak ng lupa para sa paggamit sa kasunod na konstruksiyon bilang bahagi ng 
pag-apruba sa permiso sa pagbibigay ng grado.

 ▪ Mga paggamit para sa asembleya para sa mga pagpupulong o kaganapan sa rehiyon o 
komunidad.

 ▪ Mga kaganapan ng kalakasan.

 ▪ Paghahanda sa konstruksiyon, kasama na ang mga lote ng imbakan ng mga materyales 
para sa konstruksiyon, pansamantalang paradahan, at trailer ng konstruksiyon, opisina ng 
pamamahala ng konstruksiyon, at mga katulad nito.

 ▪ Mga pansamantalang pagsasara ng lane o pag-iiba ng mga direksyon ng trapiko upang 
magkaloob ng mga ligtas na paghihiwalay sa pagitan ng mga pampublikong aktibidad at 
aktibidad ng konstruksiyon.

2.7.8. Mga Legal na Hindi Sumusunod na Paggamit
Ang mga lugar na nasa loob ng Lugar ng Plano na nagtataglay ng mga paggamit na hindi 
sumusunod sa Ispesipikong Plano ay ituturing na mga legal na hindi sumusunod na paggamit.  
Ang anumang paggamit na nasa loob ng Lugar ng Plano na umiiral ayon sa batas sa oras ng petsa 
ng pagkakabisa ng Ispesipikong Plano na ito ay maaaring magpatuloy bilang pansamantalang 
paggamit na mapapailalim sa Kodigong Munisipal ng Cupertino.

Dapat pahintulutan ang mga legal na hindi sumusunod na paggamit na magpatuloy sa isang 
legal na hindi sumusunod na lugar hanggang sa dumating ang panahon na ituturing ang mga ito 
bilang inabanduna kapag:  (i) itinigil ang anumang legal na hindi sumusunod na paggamit sa loob 
ng tuluy-tuloy na anim na buwan o higit pa, (ii) kapag hayagang sinabi ng may-ari ng isang legal 
na hindi sumusunod na lugar sa pamamagitan ng liham na inabanduna na nito ang paggamit, at 
(iii) ang lugar ay muling pinaunlad ng may-ari ng legal na hindi sumusunod na lugar nang may 
paggamit na hindi pinapahintulutan sa ilalim ng pinakabagong klasipikasyon ng ari-arian kung saan 
ang umiiral na hindi sumusunod na paggamit ay isang sumusunod na paggamit.

Layunin ng Ispesipikong Plano na ito na pahintulutan ang mga legal na hindi sumusunod na 
paggamit hanggang sa dumating ang panahon na idulot ng mga kundisyon ng merkado na muling 
paunlarin ang ari-arian kung saan matatagpuan ang mga ito.
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3.1. Panimula
Gaya ng inilalarawan sa Pangkalahatang Plano, ang Espesyal na Lugar sa Distrito ng Pamilihan 
ng Vallco ay ang pinakamahalagang sentrong pangkomersiyal sa Lunsod at kinikilala ito bilang 
isang hiwalay na lugar para sa pagpaplano dahil sa kahalagahan nito sa mga pagsusumikap 
sa pagpaplano at muling pagpapaunlad sa hinaharap.  Ang mithiin ng Pangkalahatang Plano 
ay mapasiglang muli ang lugar at patuloy itong maging pangunahing destinasyon sa rehiyon at 
komunidad.  Dahil alam natin na hindi na makakasabay sa mga kakumpitensya ang kasalukuyang 
lumang indoor-only na mall, magkakaroon ng mahalagang gampanin ang Lugar ng Plano sa 
pagbibigay-daan sa pagkakaroon ng matagumpay na distritong pamilihan sa isang kapaligiran 
para sa iba't ibang paggamit habang nagbibigay ng mga katangi-tanging benepisyo sa Lunsod at 
sa komunidad.

Dahil doon, ibibigay ng Espesyal na Lugar sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco ang mga sumusunod 
na pambihirang benepisyo sa komunidad sa Lugar ng Plano (maliban kung may ibang isinaad) 
gaya ng itinatakda nang detalyado sa Partikular na Planong ito.  Maaaring mapagkasunduan ang 
mga benepisyong ito sa komunidad sa pamamagitan ng isang Kasunduan sa Pagpapaunlad, o 
maaari ding itakda ang mga ito bilang mga kundisyon ng pag-apruba sa Pangunahing Permiso sa 
Pagpapaunlad ng Lugar.  Hindi malalapat ang mga kinakailangang ito sa anumang pagpapaunlad 
na ipinapanukala sa Bloke 13 o anumang bahagi ng Bloke 14 na hindi naproseso sa ilalim ng 
Pangunahing Permiso sa Pagpapaunlad ng Lugar.

Kapag may benepisyo sa komunidad na inilalarawan sa ibaba, sa Apendise A:  Mga Tampok 
ng Disenyong Pangkapaligiran, o sa iba pang bahagi ng Partikular na Planong ito, ang 
pinakadetalyadong paglalarawan ang may bisa.

3.2. Mga Benepisyo sa mga Mamamayan
 ▪ Green Roof at Parke sa Komunidad:  Isang 30 akre na rooftop (tingnan ang Pigura 2-4:  

Konsepto ng Parke ng Komunidad at Lugar Pangkapaligiran) na mapupuntahan ng publiko, 
itatayo at pananatilihin ng pribadong kumpanya at hindi sasagutin ng mga nagbabayad ng 
buwis, at gagamitan ng tubig na na-recycle bilang patubig.

 ▪ Mga Rooftop Trail:  Hindi bababa sa 3.8 milyang trail kung saan maaaring maglakad at 
mag-jogging, na dadaan sa landscaping na gagamitan ng mga likas na materyales at hindi 
maaapektuhan ng tagtuyot, mga parang, mga ubasan, mga taniman ng punongkahoy at mga 
organikong hardin sa Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan.

 ▪ Pamumuno sa Pagpapanatili/Na-recycle na Tubig:  Isang layunin sa napapanatiling 
disenyo na makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programa 
ng sertipikasyon para sa pagpapanatili ng kapaligiran na kinikilala sa buong mundo, gaya 
ng sertipikasyon ng LEED Platinum o katumbas nito, na makakamit sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng na-recycle na tubig para sa mga layuning gaya ng patubig, pag-flush ng 
inidoro, at mga sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, bukod sa iba pang mga tampok 
na disenyo, bilang isang hakbang.

 ▪ Mga Pagpapahusay sa Pampublikong Imprastraktura para sa Utilidad:  Iniaatas ng 
Partikular na Planong ito ang pagpapatupad ng maraming pagpapahusay para sa publiko 
sa mga kasalukuyang sistema ng imprastraktura para sa utilidad, kasama na ang mga 
sistema ng alkantarilya, serbisyo sa tubig, mga pasilidad para sa mga kanal na pang-tubig 
ulan, linya ng suporta para sa gas at kuryente, at siyempre, na-recycle na tubig.

 ▪ Mga Town Square:  Dalawang ground-level na Town Square na may hindi bababa sa 3 
akre na area sa kabuuan, na gagawin upang pagdausan ng mga kaganapan, pagtatanghal, 
at pagdiriwang para sa mga mamamayan, kultura, komunidad, at paaralan, bukod sa iba 
pang mga paggamit.

 ▪ Mga Pasilidad sa Komunidad:  Mga pasilidad para sa amenidad sa komunidad kasama 
na ang humigit-kumulang 20,000 talampakan kwadradong banquet/event hall; isang gusali 
para sa sentrong pangkomunidad na hindi bababa sa 6,000 talampakan kwadrado para sa 
mga potensyal na paggamit gaya ng mga pagpupulong ng komunidad, pangkat ng pag-
aaral, pagpupulong ng mga boluntaryong magulang, o birthday party; isang amphitheater 
na may humigit-kumulang 300 upuan para sa mga konsiyerto, pagtatanghal ng banda o 
teatro, o pagtatalumpati; at isang puntahang palaruan para sa mga bata.

 ▪ Kawanggawang Espasyo para sa mga Mamamayan:  Kawanggawang paupa o 
mga paupa para sa hindi bababa sa 5,000 talampakan kwadradong espasyo para sa mga 
mamamayan na nakalaan para sa paggamit at maaaring paghati-hatian ng mga lokal na 
organisasyong hindi nagtutubo at pangmamamayan, gaya ng Samahang Pangkasaysayan ng 
Cupertino (para sa espasyo para sa museo at opisina), Aklatan ng Cupertino (para sa annex 
para sa pagkuha at/o pagsasauli ng mga materyales), ang Kagawaran ng Siyerip (para sa isang 
substation), at ang Distrito ng Sunog (para sa isang substation).
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 ▪ Opsyong Espasyo para sa mga Mamamayan:  Ang kakayahan ng isang aplikante ng 
proyekto na magbigay ng hanggang 50,000 talampakan kwadradong dagdag na espasyo 
para sa isang naaangkop, kinakailangan, at makabuluhang paggamit ng mga mamamayan 
na sakop ng hiwalay na kasunduan sa Lunsod, na makakabawas sa paglalaan sa paggamit 
para sa opisina.

3.3. Mga Benepisyo sa Edukasyon
Dagdag pa sa pagbabayad ng pinakamalalaking bayarin sa paaralan na iniaatas ng estado, na 
inaasahang aabot nang humigit-kumulang 4 na milyong dolyar, ang Lugar ng Plano ay magbibigay 
ng mga katangi-tanging benepisyo sa komunidad, na nakabuod sa ibaba, sa mga lokal na paaralan 
kasama na ang Distrito ng Mataas na Paaralang Unyon ng Fremont (Fremont Union High School 
District o "FUHSD") at Distrito ng Paaralang Unyon ng Cupertino (Cupertino Union School District 
o "CUSD").  Bagama't dapat matukoy ang mga eksaktong katangian ng mga benepisyong ito sa 
pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan alinsunod sa mga hiwalay 
na kasunduan, sama-samang kakalkulahin ang halaga ng mga benepisyo sa komunidad para sa 
mga lokal na paaralan sa hindi bababa sa katumbas ng 10 beses ng halagang iniaatas ng batas, 
na kakatawan sa kabuuang pinansyal na ambag na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 40 
milyong dolyar.  Kung sasang-ayon ang mga distrito ng paaralan sa mga benepisyong ito, lubos na 
hinihikayat ang mga sumusunod:

 ▪ Pagtatayo at 34 na taong kawanggawang paupa ng isang bagong 10,000 talampakan 
kwadradong "Innovation Center" para sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan na 
agad na magagamit, na nakalaan upang magamit bilang:

 □ Isang espasyo kung saan maaaring magsimula ang mga bagong negosyong 
pinamumunuan ng mga estudyante,

 □ Isang sentro para sa mga inisyatibo ng FUHSD para sa pag-aaral na nakabatay sa 
trabaho,

 □ Isang lugar kung saan maaaring makipagtagisan ang mga koponan ng robotics,

 □ Espasyo para sa mga manlilikhang estudyante mula sa iba't ibang disiplina kung saan 
sila maaaring lumikha, at

 □ Isang Black Box Theatre at Stagecraft Center.
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Ang layunin ng malaking espasyong ito na maaaring gamitin sa maraming iba't ibang bagay ay 
mabigyang-daan ang mga estudyante sa mataas na paaralan ng FUHSD na magtulungan sa mga 
proyekto, makipagtulungan sa lahat ng mga paaralan sa distrito, habang nakikipagtulungan sa 
mga miyembro ng kalakhan ng komunidad.

Pagatatayo at 34 na taong kawanggawang paupa ng hanggang 5,000 talampakan kwadradong 
espasyo para sa mga silid-aralan at/o administratibong gawain para sa Adult School ng FUHSD na 
tutulong sa misyon nitong maihanda ang mga estudyante nito para sa pagkamit ng kanilang mga 
layunin sa pag-aaral, trabaho, at mga layuning personal at sa paninindigan nitong mapaglingkuran 
ang mga panghabambuhay na pangangailangan sa pag-aaral ng mga residente ng malawak na 
komunidad ng distrito.

Mga solusyon upang makagawa ng netong karagdagang kapasidad sa pagpapatala para sa 
daan-daang estudyante, na higit pa sa mabubuo ng Lugar ng Plano, at pagandahin ang kalidad 
ng pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante.  Makikipagkasundo sa CUSD kaugnay ng mga 
solusyon sa karagdagang kapasidad sa pamamagitan ng pinal na kasunduan at isasagawang 
proseso ng pag-apruba.  Maaaring kasama sa mga halimbawa ng mga katulad na benepisyo sa 
kapasidad sa pagpapatala ang:

 ◦ Isang bagong paaralang elementarya para sa 700 estudyante sa dating lugar ng 
Paaralang Elementarya ng Nan Allan;

 ◦ Pagpapalit sa lahat ng portable na silid-aralan sa Paaralang Elementarya ng 
Collins ng mga permanenteng silid-aralan;

 ◦ Pagpapahusay at mas malawak na paggamit sa mga palisidad para sa palakasan 
at paglilibang sa lokasyon ng Paaralang Elementarya ng Nan Allan/Collins;

 □ Pagpopondo ng $1,000,000 na pagkakaloob para sa pangmatagalang pagpapanatili sa 
CUSD 81 Grade Yosemite Science Program.

 □ Dagdag pa rito, sa kabila ng katotohanan na hindi makikinabang ang mga paupahang 
residensyal na yunit sa Lugar ng Plano sa mga benepisyong legal o pang-ekonomiya 
ng mga "ibinebentang" yunit na isa-isang ginawang parsela, papayagan ng Partikular 
na Planong ito ang pagbabayad ng katumbas na naaangkop na buwis sa parsela sa 
bawat isa sa mga distrito para sa bawat yunit ng apartment na hindi pinaghihigpitan, 
depende sa mga karagdagang nakapagkasunduang tuntunin sa mga distrito ng 
paaralan, na nagbabayad ng humigit-kumulang $135,372 taun-taon sa kabuuan ayon 
sa pagtatantiya.
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 □ Pagbibigay-daan sa Pag-aaral na Nakabatay sa Karanasan:  Isasama sa mga 
paupa ang obligasyon para sa mga nangungupahan sa mga espasyong pang-opisina at 
pang-retail sa Lugar ng Plano na lumahok sila sa pagpapahusay ng kaalaman ng mga 
estudyante ng FUHSD na nakabatay sa karanasan at ng kanilang mga oportunidad 
na matuto, halimbawa, sa pamamagitan ng pag-aalok ng internship, scholarship at/o 
oportunidad na maturuan sa kapaligirang pangnegosyo o espesyal na kurikulum sa 
kapaligirang pang-silid aralan, at iba pa.

3.4. Mga Benepisyo sa Pabahay
 ▪ Abot-kayang Pabahay para sa mga Manggagawa:  Hanggang sa pinahihintulutan ng 

batas, lubos na hinihikayat ang Lugar ng Plano na sumunod sa Programa ng Mitigasyon sa 
Pabahay ng BMR ng Lunsod sa pamamagitan ng mga abot-kayang yunit sa lugar sa halip 
na bayaran ang in-lieu fee ng Lunsod, at hanggang sa pinahihintulutan ng batas, bigyan ng 
priyoridad sa pabahay ang mga guro ng CUSD at FUHSD.

 ▪ Makabagong Pabahay para sa mga Nakatatanda:  Paglalaan ng hindi bababa sa 80 
yunit ng pabahay sa paggamit ng pabahay ng mga nakatatanda, alinsunod sa lokal na 
batas, batas ng estado, at batas pederal, upang mabigyang-daan ang mga nakatatanda na 
manatili sa kanilang komunidad at malapit sa kanilang mga kaibigan at/o pamilya at upang 
isulong ang pamumuhay nang matagal, kung saan ang lahat o ang ilan sa mga nasabing 
yunit ay lubos na hinihikayat na maidisenyo upang magkaroon ng kapaligiran ng sama-
samang pabahay para sa mga nakatatanda, na makabago, maraming amenidad, at aktibo.

3.5. Mga Benepisyo sa Paggamit ng Lupa at Kita ng Lunsod
 ▪ Maaagang Panlibangang Paggamit:  Tiyakin ang paghahatid ng hindi kukulangin sa 

25% ng bahaging retail, kasama na ang bagong multiplex na sinehan, sa unang plano ng 
pagtatayo ng Lugar ng Plano (hindi kasama ang hotel sa Bloke 13) at ang pagbibigay-daan 
sa tuluy-tuloy na pagpapatakbo sa kasalukuyang multiplex na sinehan habang isinasagawa 
ang nasabing unang plano ng pagtatayo.

 ▪ Mabilis na Demolisyon:  Upang tiyakin ang mabilis na pagtatapos ng natitirang bahagi 
ng Lugar ng Plano, isang paninindigang demolisahin ang 100% ng mga natitirang 
pagpapahusay sa kasalukuyang Mall sa loob ng 6 na buwan mula sa pagtanggap ng 
sertipiko para sa pag-okupa para sa unang bahaging retail na inilarawan sa itaas, na sakop 
ng mga dati nang paupa at naaangkop na plano para sa pansamantalang pagpapaunlad 
para sa mga nademolisang lugar.

 ▪ Espasyo para sa mga Incubator/Start-Up/Mid-Size na Kumpanya:  Paninindigan sa 
pagkakaiba-iba ng mga mangungupahan sa mga lugar na pang-opisina sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng hindi bababa sa 100,000 talampakan kwadradong espasyo para sa mga 
nagsisimula pa lang na kumpanya at/o mga espasyong pang-opisina para sa maraming 
mangungupahang start-up at/o mga kumpanyang bago o may katamtamang laki, na 
pumapabor sa mga lokal na kumpanya.

 ▪ Pagiging Sensitibo ng Plano para sa Residensyal na Lugar:  Protektahan ang mga 
may-ari ng mga kalapit na residensyal na ari-arian sa pamamagitan ng pagpapanatili 
ng malulusog na puno at mga nakatayong pader at paghikayat sa pagkakaroon ng mga 
harapan ng gusali na hindi ginagamit at/o malayo sa bangketa sa kahabaan ng kanlurang 
linya ng ari-arian ng Lugar ng Plano.

3.6. Mga Benepisyo sa Pagbiyahe at Pagkakakone-konekta
 ▪ Lugar na Malalakaran:  Isang layuning makapagtatag ng matagumpay na modelo ng 

retail, mahusay na plano para sa sirkulasyon ng trapiko, at sikat na kapaligiran para sa 
mga nagbibisikleta at naglalakad upang magbigay-daan sa pagsasara ng karamihan ng 
mga kalye sa Lugar ng Plano (kung pahihintulutan ng mga kundisyon ng merkado), na 
hahantong sa pagkakaroon ng "walang sasakyang" kapaligiran sa Town Center sa Lugar 
ng Plano, sa kanluran ng North Wolfe Road.

 ▪ Plano ng Pamamahala ng Demand sa Transportasyon:  Alinsunod sa mga tampok ng 
disenyong pangkapaligiran ng Lugar ng Plano, iatas ang paghahanda at pagpapatupad 
ng isang Plano ng Pamamahala ng Demand sa Transportasyon (Transportation Demand 
Management o "TDM") na may pangkalahatang layunin na bawasan ng 30% ang mga 
pagbiyahe sa mga oras na abala mula Lunes hanggang Biyernes mula sa mga opisina 
sa Partikular na Plano, na mas mababa sa mga naaangkop ng rate ng pagbuo ng mga 
pagbiyahe ng Institusyon ng mga Inhinyero sa Transportasyon, isang hindi pa nagagawang 
paghihigpit sa isang lugar sa "partikular na plano".

 ▪ Libreng Shuttle sa Komunidad:  Atasan ang isang aplikante ng proyekto na pamunuan at 
pondohan ang isang proyektong pangkomunidad na naglalayong makapagbigay ng libreng 
shuttle sa komunidad, sa pakikipagtulungan sa Lunsod, VTA, mga lokal na distrito ng 
pamahalaan, may-ari ng mga ari-arian, at/o mga pangkorporasyong employer.

ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO | 3-4



C-90

DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE ANG INISYATIBONG PANUKALA
3 | MGA BENEPISYO SA KOMUNIDAD

 ▪ Pagpopondo sa mga Trail para sa mga Nagbibisikleta at Naglalakad:  Kung 
maaaprubahan ng Lunsod, magbigay ng 6 na milyong dolyar na cash na donasyon sa 
Lunsod para sa partikular na layunin ng pagsusuri at paggawa ng humigit-kumulang 2 
milyang trail para sa mga nagbibisikleta/naglalakad sa kahabaan ng gilid sa timog ng I-280 
sa pagitan ng De Anza Boulevard at Wolfe Road.

 ▪ Mga Pagpapahusay para sa mga Nagbibisikleta-Naglalakad:  Gumawa at/o magbigay 
ng pondo para sa mga karagdagang pagpapaganda sa (mga) trail para sa mga naglalakad 
at nagbibisikleta sa kabuuan ng Lugar ng Plano, kasama na ang sa kahabaan ng 
kasalukuyang Perimeter Road, at sa bisinidad ng Lugar ng Plano upang mapaganda ang 
mga Ligtas na Ruta patungo sa mga paaralan at matugunan ang mga alalahanin ng mga 
nagbibiskleta at naglalakad kaugnay ng kaligtasan at trapiko.

 ▪ Pagpopondo para sa Freeway Interchange, Overpass at Segment:  Alinsunod sa mga 
tampok ng disenyong pangkapaligiran ng Lugar ng Plano, magbigay ng patas na bahagi ng 
perang ambag na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar para sa imprastraktura ng freeway, 
partikular na ang build-out ng mga pagpapahusay sa roadway na nakaplano para sa North 
Wolfe Road at overpass at interchange sa I-280 at mga pagpapahusay sa segment ng 
freeway sa I-280 sa hinaharap, upang tugunan ang pagsisikip ng trapiko.

 ▪ Mga Pagpapahusay sa mga Signal na Pantrapiko:  Alinsunod sa mga tampok ng 
disenyong pangkapaligiran ng Lugar ng Plano, pondohan ang mga pagpapahusay sa 
timing ng signal na pantrapiko sa kahabaan ng Wolfe Road sa pagitan ng Stevens Creek 
Boulevard at I-280, pati na rin sa mga lokasyon sa buong Lunsod, upang maayos ang 
daloy ng trapiko sa mga kalapit na lugar.

3.7. Mga Benepisyo sa Tampok ng Disenyong Pangkapaligiran
Dagdag sa mga benepisyo sa komunidad na nabanggit sa itaas, ang Apendise A:  Mga Tampok 
ng Disenyong Pangkapaligiran, na kasama sa Partikular na Planong ito, ay nagbibigay rin ng mga 
benepisyo sa Lugar ng Plano at sa malaking bahagi ng komunidad ng Cupertino.  Kapag ang 
mga benepisyo sa komunidad na inisa-isa dito sa Kabanata 3:  Mga Benepisyo sa Komunidad 
ay inilalarawan sa Apendise A (sa iba pang bahagi ng Partikular na Planong ito kung saan may 
mas detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo sa komunidad na ibinigay), ang mga mas 
detalyadong seksiyon ng Partikular na Plano ang may bisa.

3.8. Iskedyul ng Benepisyo sa Komunidad
Mahalaga na ang iskedyul at pagsasawa ng mga benepisyong ito sa komunidad ay naaayon sa 
mga layunin at patakaran sa pagpapatupad na nasa Partikular na Planong ito.  Ang iskedyul ng 
ilan sa mga panukalang nabanggit sa itaas ay natukoy na sa itaas o sa ibang mga seksiyon ng 
Partikular na Planong ito.  Pagkatapos maitakda ang mga pag-aprubang ito ng Partikular na Plano 
sa antas ng lehislatura at ang pagsosona, mayroon pang mga pahintulot at pagsusuring dapat 
makuha bago maibigay ang mga pahintulot para sa mga gusali.

Upang matiyak ang pagsasagawa ng mga Benepisyong ito sa Komunidad sa tamang oras, bago 
ang pagbibigay ng Pangunahing Pahintulot sa Pagpapaunlad ng Lugar (Master Site Development 
Permit o "MSDP") na inilalarawan sa Kabanata 9:  Pamamahala, Pagpapatupad at Pagpopondo, 
ang pagkakasunud-sunod at iskedyul ng mga paglalaan, pagpopondo, at iba pang mga 
paninindigan o pagsusumikap, maliban kung natukoy na sa Partikular na Planong ito, kasama na 
ang Apendise A, ay tutugunan sa MSDP o sa isang isinabatas na Kasunduan sa Pagpapaunlad, 
kung may kasunduan sa pagpapaunlad sa sinumang aplikante sa Lugar ng Plano at sa Lunsod.
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PAGBIYAHE AT PAGKAKAKONE-KONEKTA
Inilalarawan ng kabanatang ito ang pagbiyahe para sa lahat ng 
gumagamit kasama na ang mga bisikleta, naglalakad at sasakyan.  
Kasama rito ang sirkulasyon at disenyo ng streetscape kasama 
na ang pagkakaayos ng mga daanan at ipinapanukalang plano sa 
pagbiyahe at pagkakakone-konekta.  
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4.1. Panimula
Sa paggawa ng masiglang Town Center at mga kaugnay nitong amenidad para sa komunidad 
ng Cupertino, kailangan ng mga makabagong solusyon sa mga problemang hindi pa nakikinita, 
ngunit inaasahan.  Ang Partikular na Planong ito ay tumutukoy ng ilang proactive na hakbang 
upang magsama ng mga solusyon sa trapiko para sa mga kasalukuyang residente at empleyado 
ng Cupertino sa mga pangunahing corridor ng transportasyon na nakapalibot sa Lugar ng Plano 
at hahantong sa bagong ugnayan ng mga kalsada na mag-aayos sa pagbiyahe para sa mga 
gumagamit.

Inilalarawan ng kabanatang ito ang mga plano sa pagbiyahe at pagkakakone-konekta para sa mga 
naglalakad, nagbibisikleta, pampublikong transportasyon, sasakyan, at sasakyang panserbisyo.  
Nilalaman nito ang mga sumusunod na seksiyon:

 ▪ Pagbiyahe ng mga Naglalakad at Nagbibisikleta

 ▪ Pampublikong Transportasyon

 ▪ Sirkulasyon ng mga Sasakyan

 ▪ Ugnayan at Pagkakaayos ng mga Kalye

 ▪ Mga Pag-aayos sa Transportasyon sa Labas ng Lugar

 ▪ Mga Estratehiya ng Pamamahala ng Demand sa Transportasyon
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4.2. Pagbiyahe ng mga Naglalakad at Nagbibisikleta
Alinsunod sa Pangkalahatang Plano, Plano ng Lunsod ng Cupertino para sa mga Bisikleta, at 
Plano ng Pagkakakone-konekta ng South Vallco, magsasagawa ng mga pagpapahusay para 
sa mga naglalakad at nagbibisikleta upang maayos ang pagbiyahe at makakonekta sa mga 
kasalukuyang pasilidad at mga nakaplanong pasilidad para sa hinaharap.  Ginamit ang Plano 
ng Pagkakakone-konekta ng South Vallco upang gabayan ang paggawa sa mga tampok na 
ito, kasama na ang mga pagpapahusay sa mga panulukan at pagsasapriyoridad ng disenyo ng 
streetscape para mas madaling malakaran ang mga daan.

Ididisenyo ang mga panulukan sa Lugar ng Plano upang magbigay-daan sa trapiko ng mga 
sasakyan, naglalakad, at nagbibisikleta.  Ang isang bagong panulukang ipinapanukala sa North 
Wolfe Road at 2nd Street na lalagyan ng mga signal ay magbibigay ng mga linyang pambisikleta 
na madaraanan sa magkabilang direksyon patungo sa silangan at kanluran sa kahabaan ng 
gilid sa timog na magbibigay-daan sa mga nagbibisikleta at naglalakad na tumawid nang walang 
magiging problema sa mga sasakyang bumabiyahe patimog na kumakaliwa mula sa North Wolfe 
Road patungo sa 2nd Street at mga sasakyang bumabiyahe pakanluran na kumakanan mula sa 
2nd Street patungo sa North Wolfe Road.  Malinaw na mamarkahan ang mga gilid ng tawiran upang 
maikonekta ang pagbabahagiang daanan sa panloob na grid ng kalye.

4.2.1. Pagkakakone-konekta para sa mga Naglalakad
Magdidisenyo ng mga pagpapaunlad sa hinaharap upang magbigay ng ligtas na pagkakakone-
konekta para sa mga naglalakad.  Ang mga bangketa ay gagawing tuluy-tuloy, madaling puntahan, 
at lalagyan ng hilera ng mga puno at magkakaroon ng mga tawirang may signal na kumokonekta 
sa grid ng kalye.  Susuportahan ng mga kapantay na kalyeng nakalaan para sa mga naglalakad 
ang pangkalahatang access na may mga mababang dahilig.  Poprotektahan ng mga bulb-out o 
iba pang mga katulad na estratehiya ang mga naglalakad sa mga pampublikong kalye na papunta 
sa Lugar ng Plano, at ang masisikip na streetscape at bulb-out na sakop ng Lugar ng Plano ay 
magbibigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga naglalakad.

Ang sumusunod ay isang paglalarawan ng iba't ibang pagpapahusay para sa mga naglalakad 
na pinaplanong isagawa sa loob at sa paligid ng Lugar ng Plano.  Isinasalarawan ang mga 
pagpapahusay na ito sa Pigura 4-1:  Plano ng Konsepto para sa Pagkakakone-konekta para sa 
mga Naglalakad.

Pasukang Plaza sa Stevens Creek
Ang ilan sa mga nagko-commute, naglalakad at nagbibisikleta ay papasok sa Town Center mula 
sa Stevens Creek Boulevard.  Dapat silang makarating sa isang pasukang plaza na may hilera ng 
mga espasyong pang-retail na may dalawang palapag sa Bloke 1, 3, at 7, na lahat ay nakaharap 
sa Stevens Creek Boulevard.  Ang pasukang plaza ay magbibigay ng dalawang pasukan para sa 
mga naglalakad patungo sa distrito ng retail sa Kalye A at B.

Retail Loop
Ang retail loop ay isang sona ng sirkulasyon na para sa mga naglalakad at may dalawang bahagi 
sa kahabaan ng Kalye A at B, mula sa Stevens Creek Boulevard pahilaga.  Ikinokonekta ng 
loop na ito para sa mga naglalakad ang ground-level na distrito ng retail sa kanlurang bahagi sa 
pamamagitan ng malinaw na paghahanap ng daan at daanan mula sa mga nakapaligid na kalye at 
paradahan.  Pagagandahin ang Loop na ito ng mga natatanging pattern sa pasimano, mga upuan 
sa labas, pailaw, mga bahaging may malalagong halaman kasama na ang malalaking puno na 
lumilikha ng mga lilim.

Tawiran sa North Wolfe Road
Ang Town Square East at Town Square West ay magkakaroon ng direktang kaugnayan mula sa 
Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan, sa pamamagitan ng isang antas ng "piano nobile" 
na sumasakop sa North Wolfe Road.  Ang naka-lanscape na tulay para sa mga naglalakad sa 
may North Wolfe Road ay magiging bahagi ng isang aktibong loop para sa paglilibang at pag-
eehersisyo.  Ang tawiran para sa mga naglalakad ay pinaplanong paabutin sa Bloke 5 at 7.  
Papalitan ng elementong ito ang kasalukuyang may bubong na tulay sa may North Wolfe Road.  
Para sa paggawa sa tawirang ito para sa mga naglalakad, kailangang isaayos ang kasalukuyang 
karapatan sa paggamit (easement) sa may North Wolfe Road.

Daanan sa mga Garahe patungo sa Lebel ng Kalye
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-2:  Konsepto ng mga Daanan ng mga Naglalakad-Lebel ng Kalye, 
ang daanan ng mga naglalakad patungo sa Lugar ng Plano mula sa mga garaheng nasa ilalim 
ng lupa ay mga hagdanan at elevator na nasa loob ng Lugar ng Plano upang magbigay-daan sa 
madaling paghahanap ng daan at upang lumapit sa mga pangunahing destinasyon.

Ang mga pribadong daanan ay nakalaan para sa mga manggagawa sa opisina at residente.  
Ang mga pampublikong daanan ay para sa mga pampublikong paggamit kasama na ang retail, 
paglilibang, komersiyal, at ang mga town square.
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Daanan sa Lebel ng Kalye patungo sa Lebel ng Bubong
Isang mahalagang tampok ng Town Center ang magbibigay ng madaling madaraanan para sa 
mga naglalakad patungo sa Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan.  Gaya ng ipinapakita 
sa Pigura 4-3:  Konsepto ng mga Daanan ng mga Naglalakad-Lebel ng Bubong, magmumula ang 
daanan patungo sa Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan mula sa mga lakaran at elevator 
na matatagpuan sa mga pangunahing lokasyon sa kabuuan ng Lugar ng Plano.

Maglalagay ng mga daanan sa kabuuan ng Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan.  May 
ilang daanang matatagpuan sa kahabaan ng North Wolf Road.  Maglalagay ng mga karagdagang 
daanan sa Town Square West at Town Square East.  Dalawa pang daanan ang ilalagay sa 
kahabaan ng gilid ng Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan sa kanluran, kung saan 
mapupuntahan ng mga naglalakad ang kapantay na bubong.

Maglalagay ng mga ligtas at secure na daanan para sa mga gumagamit ng mga lugar na 
residensyal, pang-retail, panlibangan, at pang-opisina.

Ugnayan ng mga Trail sa Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan
Isang ugnayan ng mga trail na humigit-kumulang apat na milya ang ilalagay sa Parke ng 
Komunidad at Lugar Pangkalikasan.  Isang madaraanang loop ng paseong daan na gawa sa 
mga materyales na naiaangkop, matatag, at nababasa ang ilalagay sa buong rooftop.  Plano ring 
maglagay ng mga trail para sa pag-eehersisyo sa kahabaan ng trail na ito.

Tunnel sa Wolfe Road
Ang kasalukuyang tunnel sa Perimeter Road na dumaraan sa ilalim ng North Wolfe Road ay 
babaguhin mula sa kasalukuyang pagkakaayos nito upang magkaroon ng dalawang pagpipilian.  
Ang tunnel sa kasalukuyan ay may tatlong linya para sa mga sasakyan at isang bangketa para sa 
mga naglalakad.  Hindi ito sapat para sa mga sasakyan, naglalakad, at nagbibisikleta.  Hindi rin 
sang-ayon sa pamantayan ang clearance ng tulay sa itaas na 10’0", kung saan minimum na 14’6" 
ang kailangang taas ng mga kalsada sa Caltrans sa kasalukuyan.

Pagpipilian 1

Babaguhin ang tunnel nang sa gayon ay maging bukas ito para sa mga alternatibong paraan ng 
transportasyon, na gumagawa ng koneksyon para sa mga nagbibisikleta at naglalakad upang 
maging kumpleto ang pagkakakone-konekta sa pagitan ng Lugar ng Plano at ng mga inaasahang 
trail sa kahabaan ng I-280 na ilalagay sa hinaharap.  Magbibigay rin ito ng access sa mga 
serbisyo at pamamahala sa pasilidad para sa Town Center, kasama na ang maliliit na sasakyang 

panserbisyo.  Maaari ding magbigay-daan ang tunnel para sa mga koneksyon ng utilidad para sa 
Town Center.  Hindi mangangailangan ng access para sa mga sasakyan para sa Town Center.

Pagpipilian 2

Bilang bahagi ng mga pagpapahusay sa Wolfe Road/ I-280 interchange, maaaring pag-aralan ng 
isang aplikante ng proyekto ang paglalagay ng mga nakalaang off-ramp at/o on-ramp mula sa 
I-280 papasok at papalabas ng Town Center.  Ang layunin ay ilihis ang trapiko mula sa ugnayan ng 
mga kalye ng Lunsod.  Mangangailangan ng pag-apruba ng Caltrans at iba pang mga hurisdiksyon 
ang paglalagay ng mga karagdagang rampa sa freeway.
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Batayan

Pigura 4-1:  Plano ng Konsepto ng Pagkakakone-konekta para sa mga Naglalakad

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Kasalukuyang Koneksyon para sa 
mga Naglalakad
Trail para sa mga Nagbibisikleta sa 
Lunsod sa Hinaharap
Ipinapanukalang Koneksyon para sa 
mga Naglalakad
Koneksyon para sa mga Naglalakad 
sa Tunnel sa Ilalim ng N.  Wolfe Road

Mga Sonang para lang sa mga 
Naglalakad kapag may mga 
Kaganapan

Tawiran
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Batayan

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-2:  Konsepto ng mga Daanan para sa mga Naglalakad-Lebel ng Kalye

Mga Ipinapanukalang Daanan 
patungo sa Parke ng Komunidad

Tulay para sa mga Naglalakad 
patungo sa Parke ng Komunidad
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Batayan

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-3:  Konsepto ng mga Daanan para sa mga Naglalakad-Lebel ng Bubong

Mga Ipinapanukalang Daanan 
patungo sa Parke ng Komunidad

Mga Amenidad sa Rooftop

Tulay para sa mga Naglalakad 
patungo sa Town Square
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4.2.2. Pagkakakone-konekta para sa mga Nagbibisikleta
Gaya ng ipinapakita ng Pigura 4-4:  Plano ng Konsepto ng Pagkakakone-konekta para sa mga 
Nagbibisikleta, ang kasalukuyang ugnayan para sa mga nagbibisikleta sa North Wolfe Road, 
Vallco Parkway, at Stevens Creek Boulevard ay kokonekta sa at nakapalibot sa Lugar ng Plano.

Sa Lugar ng Plano, ididisenyo ang lahat ng kalsada upang magkaroon ng mga Class II na linyang 
pambisikleta o Class III na linyang pambisikleta at pansasakyan.  Gagamit ng mga stripe para 
sa mga bisikleta, mga berdeng linya para sa mga bisikleta, at mga kahon para sa mga bisikleta 
upang suportahan at bigyang-daan ang isang ugnayan ng mga kalye para sa maraming paggamit.  
Mayroon dapat kasamang iba't ibang amenidad para sa mga nagbibisikleta sa Lugar ng Plano, 
gaya ng bike cafe, paggawaan ng bisikleta, at mga pasilidad ng paliguan, bilang ilang halimbawa.

Para sa mga dahilang kaugnay sa kaligtasan at seguridad, hindi papayagan ang mga bisikleta sa 
nakataas na Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan.  Maglalagay ng mga paradahan para 
sa mga bisikleta sa buong Lugar ng Plano.
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Batayan

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-4:  Plano ng Konsepto ng Pagkakakone-konekta para sa mga Nagbibisikleta

Kasalukuyang Daanang Pambisikleta
Trail para sa mga Nagbibisikleta sa 
Lunsod sa Hinaharap
Magkabilang Direksyong Trail na 
Nakalaan para sa mga Nagbibisikleta 
at Naglalakad
Linyang Pambisikleta at Pansasakyan
Kasalukuyang Tunnel sa Ilalim ng 
Wolfe Road
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4.2.3 Loop Trail para sa mga Naglalakad/Nagbibisikleta
Isang daanang magagamit ng mga naglalakad at nagbibisikleta ang ilalaan sa hangganan sa 
hilaga, silangan, at kanluran ng Lugar ng Plano, gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-5:  Konsepto ng 
Trail para sa mga Nagbibisikleta at Naglalakad sa Paligid ng Lugar-Karaniwan.  Mapupuntahan 
ang trail mula sa mga nakapaligid na Kalyeng Munisipal at sa ugnayan ng mga kalye sa loob ng 
Lugar.

Pagkokone-konektahin ng trail ang mga ugnayan ng mga trail sa hinaharap, gaya ng tinukoy sa 
Plano ng Pagkakakone-konekta ng South Vallco.  Magbibigay rin ang trail ng daan patungo sa 
Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan sa mga lokasyon sa may gilid nito sa kanluran.  
Kasabay ng paggawa ng nakaplanong trail na ito sa hinaharap, gagawin ng aplikante ng Town 
Center ang trailhead.

Iruruta ang disenyo ng daanan upang hindi masyadong magalaw ang mga nakatayong puno at 
hayaang maging malilim ang daanan.  Ang anumang punong hindi maaaring manatili sa may 
panlabas na hangganan ng Lugar ng Plano ay ililipat o magtatanim ng mga bagong puno kapalit 
ng mga punong dapat alisin.

Sa disenyo ng panulukan, mababawasan ang pagsasala-salabat ng mga naglalakad, nagbibisikleta 
at sasakyan hangga't maaari.  Malinaw na mamarkahan ang isang mahabang 3rd Street, Kalye 
A at E, at mga tawiran upang magbigay-daan sa pagkonekta mula sa pagbabahagiang daanan 
patungo sa panloob na grid ng kalye.

Pigura 4-5:  Konsepto ng Trail para sa mga Nagbibisikleta at Naglalakad sa Paligid ng Lugar-
Karaniwan

Pader
Sona 

para sa 
Pananim

SONA PARA SA 
NAGLALAKAD/

BISIKLETA
PARKE SA BUBONG

LIN
YA

 N
G 

AR
I-A

RI
AN

Sona para 
sa Pananim
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4.2.4 Mga Pagpapahusay sa Pagkakakone-konekta para sa mga 
Naglalakad/Nagbibisikleta sa Labas ng Lugar

Kasama sa isang pangunahing tema ng Partikular na Planong ito ang pagbibigay ng mga 
koneksyon sa kabuuan ng komunidad at paghikayat sa pagkakaroon ng aktibong paraan ng 
pamumuhay sa pamamagitan ng paghikayat sa paggawa ng pinalawak na ugnayan ng mga 
daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta na isasama sa iba pang mga daanan sa 
komunidad.  Kapag gumawa ng mga de-kalidad at direktang daanang lakaran at pambisikleta sa 
pinapaunlad na lugar, dadali ang pagbiyahe sa pamamagitan ng mga paraang hindi ginagamitan 
ng mga sasakyang de-motor sa pinapaunlad na lugar at magkakaroon ng direktang koneksyon sa 
iba pang mga kalapit na destinasyon, kasama na ang mga paaralan, negosyo, bahay at lugar ng 
bukas na espasyo.  Upang mahikayat ang pagkakaroon ng malusog at mapapanatiling komunidad, 
mahalagang magkaroon ang mga residente, empleyado, at bisita sa pinapaunlad na lugar ng mga 
ligtas at kumbinyenteng pagpipiliang paraan ng pagbiyahe patungo at paalis sa Lugar ng Plano.

Ang mga pagpapahusay na tinukoy sa ibaba ay nagmula sa pinagtibay na 2075 Update sa 
Pagsasapriyoridad ng Pagpapahusay sa Daanang Pambisikleta ng (Marso 2015) ng Lunsod ng 
Cupertino, na nagsisilbing pandagdag na ulat sa 2077 Plano sa Transportasyon gamit ang Bisikleta 
ng Lunsod.  Nakatuon ito sa mga pangunahing daanang pambisikleta at mga ruta para sa mga 
naglalakad patungo at mula sa Lugar ng Plano-sa pangkalahatan, sa loob ng isang milyang radius 
at nakatuon din sa paggawa ng koneksyon sa pagitan ng Lugar ng Plano at mga komunidad sa 
paligid sa pamamagitan ng pagpapahusay sa ugnayan ng mga daan para sa mga naglalakad at 
nagbibisikleta gamit ang mas maraming koneksyon at pag-aayos na nagpapaigting ng presensya 
ng aktibidad ng mga naglalakad at nagbibisikleta.  Partikular dito, mas maayos na ihihiwalay ng 
mga inirerekomendang pagpapahusay ang mga pasilidad para sa mga nagbibisikleta at naglalakad 
mula sa trapiko ng mga sasakyan at mga linya ng paradahan, at nagbibigay ito ng mga koneksyon 
sa pagitan ng Lugar ng Plano at mga kalapit na kapitbahayan at panghikayat sa komunidad na 
magandang tingnan at nakakadagdag sa pakiramdam ng pagiging ligtas.

Ang paunang listahang ito ng mga pagpapahusay ay aayusin pa sa pakikipagtulungan sa 
Lunsod ng Cupertino, mga pangkat ng kapitbahayan, mga negosyo, at mga tagapagtaguyod ng 
mga bisikleta.  Ipinapakita ang mga lokasyon ng mga pagpapahusay na ito sa Pigura 4-6:  Mga 
Ipinapanukalang Pagpapahusay sa Pagkakakone-konekta para sa mga Naglalakad/Nagbibisikleta 
sa Labas ng Lugar.
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Batayan

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-6:  Mga Ipinapanukalang Pagpapahusay sa Pagkakakone-konekta para sa mga Naglalakad/Nagbibisikleta sa Labas ng Lugar

Mga Kasalukuyang Trail 
at Pasilidad para sa mga 
Nagbibisikleta
Mga Ipinapanukalang 
Pagpapahusay sa mga Trail 
at Pasilidad para sa mga 
Nagbibisikleta
Pagpopondo para sa Proyekto  
ng Trail para sa mga  
Nagbibisikleta  
sa Lunsod
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Pagpopondo para sa mga Trail para sa mga Nagbibisikleta/Naglalakad
Kung maaaprubahan ng Lunsod, magbigay ng 6 na milyong cash na donasyon sa Lunsod para sa 
partikular na layunin ng pagsusuri at paggawa ng humigit-kumulang dalawang milyang trail para sa 
mga nagbibisikleta/naglalakad sa kahabaan ng gilid ng I-280 sa pagitan ng De Anza Boulevard at 
Wolfe Road sa timog.

Mga Koneksyon sa Trail sa Harap ng I-280
Alinsunod sa Plano ng Lunsod ng Cupertino sa Pagkakakone-konekta sa South Vallco ng 2014, 
ang aplikante ng Town Center ay magtatakda ng mga punto ng koneksyon sa North Wolfe Road 
at 3rd Street; 3rd Street at E Street; at A Street at 3rd Street na nagbibigay ng daan patungo sa 
pinaplanong trail sa harap ng I-280 para sa hinaharap.

Portal Avenue
Ang Portal Avenue ay isang kalye pahilaga at patimog na parallel sa Lugar ng Plano at nagsisilbing 
pangunahing tagakolekta sa iba pang mga lokal at residensyal na kalye.  Kasama sa mga 
pangunahing panghikayat o link sa kahabaan ng Portal Avenue ang Portal Plaza, Portal Park, 
Paaralan ng Bright Horizons at Paaralang Elementarya ng Collins.

Sa kalye, kasalukuyang may dalawang linya para sa paglalakbay na may lapad na 18 talampakan, 
may paradahan sa magkabilang gilid at kabuuang distansya na umaabot nang halos isang 
milya.  Ang Portal Avenue, sa pagitan ng Stevens Creek Boulevard at Wheaton Drive, ay may 
mga hakbang na pampabagal ng trapiko, gaya ng mga midblock bulb-out at permanente at 
nakaangat na chicane at isang rotonda; gayunpaman, walang ganitong tampok sa hilaga ng 
panulukan ng Portal Avenue/Wheaton Drive.  Ang kalye ay kasalukuyang nakatalaga bilang isang 
rutang pambisikleta sa lunsod at may mga karatulang nakapaskil sa magkabilang gilid ng kalye 
upang abisuhan ang mga nagmamaneho na maaaring asahan na may mga nagbibisikleta sa 
kalyeng ito at pinapayagan silang dumaan dito.  Bukod pa sa mga nakapaskil na karatulang ito, 
walang imprastrakturang pambisikleta na malinaw na nagsasaad ng ligtas na lugar para sa mga 
nagbibisikleta at na pinapayagan ang mga nagbibisikleta na gamitin ang buong linya.

Kasama sa mga Pagpapahusay sa Plano sa Transportasyon gamit ang mga Bisikleta na tinukoy 
ng Lunsod para sa segment na ito ang pagbibigay ng mga minarkahang bike loop detector para 
sa mga patimog na bahagi ng Portal Avenue sa Stevens Creek Boulevard at paggawang two-way 
stop-control ng all-way stop control sa panulukan ng Portal Avenue at Wheaton Drive, na may mga 
hintuan sa Wheaton Drive.

Kasama sa mga karagdagang ipinapanukalang pagpapahusay ang:

 ▪ Maglagay ng mga sharrow na may kulay ang background para sa Class III na pasilidad.

 ▪ Maglagay ng tawirang may disenyong continental (istilong hagdan) sa Amherst Drive at 
Portal Avenue.

 ▪ Maglagay ng mga karatula ng "greenway sa kapitbahayan" sa kahabaan ng ruta.

Tantau Avenue-Steven Creek Boulevard patungo sa Bollinger Road
Ang kalsada ay binubuo ng dalawang linya para sa trapikong pansasakyan na 11 talampakan 
ang lapad at mga linyang paradahan na 8 talampakan ang lawak sa magkabilang gilid ng 
kalye.  Ang mga kalapit na paggamit ay karaniwang mga residensyal na tirahan at paaralan.  
Sa pangkalahatan, ang kalye ay isang kalsada para mababagal at kakaunti lang na sasakyan na 
angkop para sa pagsuporta sa karagdagang paglalakbay ng mga naglalakad at nagbibisikleta.  
Kapag pinaganda ang imprastraktura para sa mga naglalakad at nagbibisikleta sa kahabaan ng 
Tantau Avenue, maaaring magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa paggawa ng mga 
karagdagang koneksyon para sa mga nagbibisikleta/naglalakad patungo sa Lugar ng Plano, at 
magagawa rin ng mga nagbibisikleta at naglalakad na magbiyahe patungo/paalis sa lugar na 
kanilang tinitirhan patungo sa mga paaralan sa maginhawa at madaling paraan.

Kasama sa mga Pagpapahusay sa Plano ng Transportasyon gamit ang mga Bisikleta na 
tinukoy ng Lunsod ang pag-aalis ng paradahan sa kalye sa isang dilid ng Tantau Avenue upang 
suportahan ang mga linyang pambisikleta; at pagkakabit ng mga karatulang "San Tomas Aquino 
Trail" sa kahabaan ng Tantau Avenue at Barnhart Avenue.

Kasama sa mga karagdagang ipinapanukalang pagpapahusay ang:

 ▪ Maglagay ng mga sharrow na may kulay ang background para sa Class III na pasilidad 
sa pagitan ng Stevens Creek Boulevard patungo sa Bollinger Road upang madagdagan 
ang kaalaman ng mga motorista tungkol sa trapiko ng mga bisikleta at abisuhan ang mga 
motorista na pinapayagan ang mga nagbibisikleta na dumaan sa linya.
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4.2.5. Mobility Hub
Sa sakop ng Lugar ng Plano, (malapit sa Stevens Creek Boulevard ayon sa konsepto), may 
pinaplanong pampublikong Mobility Hub na nakalaan para sa mga nagbibisikleta, mga nagko-
commute, at mga gustong gumamit ng mga alternatibong paraan ng transportasyon.

Ang Mobility Hub ay isang lugar ng pagkakakone-konekta kung saan nagtatagpo-tagpo ang 
iba't ibang paraan ng transportasyon.  Nagsisilbi itong punto ng pagmumulan, patutunguhan, at 
paglilipat na may mga koneksyon sa lokal at rehiyonal na sistema ng transportasyon.  May kasama 
itong pangunahing lugar para sa pagbiyahe sa kalye na may malalaking antas ng serbisyo sa 
pagbiyahe, at dikit-dikit na pagpapaunlad para sa iba't ibang paggamit.  Ang mga Mobility Hub 
ay nagbibigay ng tuluy-tuloy na pagbiyahe sa pagitan ng mga paraan ng paglalakbay, habang 
gumagawa ng masiglang kapaligiran na madaling puntahan at nakakapag-ambag sa ekonomiya.

Pinaplanong maglagay ng Mobility Hub sa Lugar ng Plano na nakatuon sa publiko at nakalaan 
sa mga bisita sa Stevens Creek Boulevard.  Maaaring kasama sa Mobility Hub na ito ang mga 
sumusunod na tampok:

 ▪ VTA BRT/ Rapid, kasama na ang lahat ng amenidad para sa mga pasahero ng transit 
na itinatakda sa papalapit nang Plano ng VTA sa Kapaligiran para sa mga Pasahero ng 
Transit, kasama na ang malalaking shelter, real-time na impormasyon tungkol sa mga bus, 
upuan, atbp.

 ▪ Hintuan ng shuttle sa komunidad.

 ▪ Kiosk ng impormasyon na may mga tauhan para sa mga klase tungkol sa kaligtasan sa 
bisikleta, paligsahan/raffle/papremyo (e.g.  mga giveaway ng pambisikletang helmet), 
impormasyon sa pagbiyahe at tulong sa pagpaplano ng pagbiyahe, pagsasanay na 
magsakay ng bisikleta sa bus, tulong sa pagpapalaganap ng impormasyon o pagse-set up 
ng pangkat ng mga Ligtas na Ruta patungo sa Paaralan at mga Ligtas na Ruta patungo sa 
Transit.

 ▪ Mag-check out/magsauli ng mga electric scooter para sa pamimili.

 ▪ Mga serbisyo ng car share sa malapit.

 ▪ Panandaliang paradahan para sa mga bisikleta (pampublikong art rack).

 ▪ Libreng pagpaparada ng bisikleta ng valet.

 ▪ Istasyon para sa pagkukumpuni-mga libreng tool, bombang pambisikleta.

 ▪ Tindahan/paggawaan ng bisikleta sa malapit.

 ▪ Kapihan sa malapit.

 ▪ Ligtas na paradahan ng bisikleta at paliguan para sa mga nagtatrabaho sa retail (kung wala 
sa loob ng mga gusaling pang-retail).

Para sa mga lokal na nagbibisikleta, magbibigay ang Mobility Hub ng mga serbisyong pansuporta 
gaya ng mga serbisyo sa pagkukumpuni, pagpaparenta, locker, paradahan sa loob ng gusali, at 
istasyon para sa pagcha-charge ng mga electric bike.  Ang layunin ay makagawa ng sentrong 
nagbibigay-serbisyo sa buong rehiyon na sumusuporta sa mga bike club, mga nagko-commute 
gamit ang bisikleta, at mga mahilig sa bisikleta sa pangkalahatan.

Para sa mga gumagamit ng transit at alternatibong transportasyon, ang Mobility Hub ay 
magsisilbing sentro ng pampublikong transportasyon, isang kiosk ng impormasyon at ligtas na 
hintayan para sa mga bus, kasama na ang nakaplanong VTA bus rapid transit, o isang lugar para 
sa pagpapareserba/pag-pick up ng nirentahang sasakyan.
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4.2.6. Transit Center
May pinaplano ring hiwalay na Transit Center para sa mga empleyado para sa silangang bahagi ng 
North Wolfe Road.  Nakalaan ito upang magbigay ng serbisyo sa mga empleyadong dumarating 
sakay ng mga pribadong shuttle bus at magkakaroon ito ng maraming tampok na katulad ng sa 
pampublikong Mobility Hub.  Maaaring kasama sa Transit Center ang mga sumusunod na tampok:

 ▪ Pangunahing lokasyon para sa paghahatid at pagsundo para sa mga shuttle ng 
mga pribadong employer, na may real-time na impormasyon at mga upuang hindi 
maaapektuhan ng panahon.  Nakakatulong ito sa mga employer sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng nakakahimok na alternatibo sa pagmamaneho at nagbibigay-daan ito sa 
mga paggamit sa trabaho sa opisina upang maabot nila ang kanilang mga layunin sa 
pagbabawas ng pagbiyahe.

 ▪ May tauhang opisina na nagbibigay ng impormasyon at insentibo sa pag-commute:  may 
subsidiyang pass sa transit ng VTA, tulong sa pag-sign up/pagtutugma para sa carpool, 
pag-sign up para sa pang-emergency na sasakyan pauwi, mga pass sa paradahan, naka-
personalize na payo sa pagpaplano ng biyahe, mga paligsahan sa opisina, mga giveaway 
ng helmet at kagamitang pambisikleta.

 ▪ Mga karagdagang pagpipilian para sa pagbiyahe:  mga bisikletang pinagbabahagian sa 
komunidad, Segway, mga scooter, at/o iba pang mga personal na aparato para sa pagbiyahe.

 ▪ Pagpapakumpuni ng bisikleta at mga supply na pambisikleta na ipinagbibili.

 ▪ Mga bike clinic-pagpapakumpuni, pagko-commute nang ligtas, pagbibisikleta habang 
umuulan, pagpaplano ng biyahe, at mga katulad na usapin.

 ▪ Mga serbisyo sa pagbabahagi ng sasakyan sa malapit, na may mga electric na sasakyan 
at mabilis na pagcha-charge ng L3.

 ▪ Ligtas na paradahan ng bisikleta (dito, ngunit mayroon din sa bawat gusali ng opisina).

 ▪ Mga paliguan at amenidad para sa pagbibihis (dito, ngunit mayroon din sa bawat gusali 
ng opisina).

 ▪ Hintuan ng shuttle sa komunidad.

 ▪ Kapihan sa malapit.
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4.3.  Pampublikong Transportasyon
Ang Valley Transit Authority (VTA) ng Santa Clara ay nagbibigay ng mga express at regular na 
serbisyo sa bus sa Lugar ng Plano.  Ililipat at pagagandahin ang mga kasalukuyang hintuan ng bus 
sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, North Vallco Road, at Vallco Parkway.

Dagdag pa rito, makikipagtulungan ang aplikante ng Town Center sa Lunsod ng Cupertino, VTA, 
at mga employer sa lugar upang pondohan ang isang libreng shuttle sa komunidad para sa mga 
residente at empleyado ng Cupertino.  Ipagkokone-konekta ng libreng shuttle sa komunidad 
ang maraming destinasyon sa komunidad, gaya ng aklatan, Civic Center, Memorial Park, lokal 
na kolehiyo ng komunidad, isa o higit pang mga mataas na paaralan, ang mga kalapit na tech 
campus, at higit pa.  Hindi pa naididisenyo ang (mga) eksaktong ruta sa ngayon at babaguhin ang 
(mga) ito sa paglipas ng panahon upang mabigyang-daan ang malaking bilang ng mga sasakay 
batay sa mga pangangailangan ng komunidad kaugnay ng bilang ng mga sumasakay.

Dalawang sentro ng transportasyon para sa maraming paggamit ang pinaplanong ilagay sa Lugar 
ng Plano; isa sa silangang bahagi ng Wolfe Road upang pangunahing paglingkuran ang mga 
manggagawa sa opisina, at may pangalawang pampubliko na matatagpuan malapit sa Mobility 
Hub sa hilagang bahagi ng Stevens Creek Boulevard.  Ang mga sentro ng transportasyon para sa 
maraming paggamit ang magbibigay-serbisyo sa libreng shuttle, mga lokal at express na bus ng 
VTA, Bus Rapid Transit sa hinaharap, mga pangkumpanyang shuttle, at mga murang serbisyo sa 
pagbabahagi ng transportasyon.

Isang pagsasalarawan ng sirkulasyon ng pagbiyahe sa lokasyon ng mga pinaplanong hintuan 
ng bus at mga hintuan ng shuttle sa komunidad ng VTA ang ipinapakita sa Pigura 4-7:  Plano ng 
Konsepto ng Sirkulasyon ng Pagbiyahe.
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Batayan

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-7:  Plano ng Konsepto ng Sirkulasyon ng Pagbiyahe

Sirkulasyon ng Pampublikong 
Transportasyon
Numero ng Ruta
Transit Center (Para sa Paggamit 
na Pang-opisina)
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4.4. Sirkulasyon ng mga Sasakyan

4.4.1. Mga Daanan at Pasukan
Ang sumusunod ay isang pangkalahatang-tanaw sa access ng mga sasakyan sa Lugar ng Plano 
mula sa kalapit na ugnayan ng mga kalsada.  Ang mga pasukang ipinapakita sa mga nauugnay na 
Pigura ay ayon sa konsepto at maaaring magbago batay sa mga kinakailangan para sa pinal na 
disenyo.  Ang lahat ng kalsadang pasukan mula sa mga pampublikong kalsada ay magkakaroon 
ng mga ligtas na tawiran para sa mga naglalakad at nagbibisikleta, at kokonekta sa panloob na 
grid ng kalye ng Lugar ng Plano.

Maaaring pansamantalang isara ang mga kalye sa mga oras na abala mula Lunes hanggang 
Biyernes o kapag Sabado at Linggo.  Pana-panahong magkakaroon ng mga pagsasara sa 
kanlurang bahagi ng Lugar ng Plano kung saan inaasahang maraming maglalakad kapag 
may mga kaganapan at sa iba pang mga panahon kung kailan maraming tao.  Inaasahang 
magkakaroon ng mga pagsasara sa silangang bahagi kapag may mga kaganapan o kapag 
kailangan ayon sa mga hakbang na pangkaligtasan o panseguridad.

Kapag sinusuportahan ito ng merkado at hindi magkakaroon ng mga malalang epekto sa trapiko, 
maaaring pana-panahon o permanenteng isara ang ilan sa mga pribadong kalye upang suportahan 
at pagbutihin pa ang pagkakataong makapaglakad at ang karanasan sa paglalakad sa Lugar ng 
Plano.

Maingat na idinisenyo ang access sa Lugar ng Plano upang makatulong na mabawasan ang 
mga problema at magbigay-daan sa madaling paghahanap ng daanan sa lugar depende sa uri 
ng gumagamit na pumupunta o umaalis sa Lugar ng Plano.  Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-8:  
Plano ng Konsepto ng Access ng Sasakyan, papasok sa Lugar ng Plano ang lahat ng sasakyan sa 
pamamagitan ng maraming panulukang may signal at mga pasukan ng paradahan na nasa ilalim 
ng lupa o mga pasukan na nasa lebel ng kalsada.

Ang mga pangunahing pasukang kalsada para sa mga manggagawa sa opisina ay magmumula 
sa hilagang bahagi ng Lugar ng Plano na may direktang access patungo sa mga pasukan ng 
paradahan na nasa ilalim ng lupa na matatagpuan malapit sa North Wolfe Road.  Mapupuntahan 
ang mga karagdagang pasukan ng paradahan sa ilalim ng lupa mula sa A Street.

Ang pangunahing daanang kalsada para sa iba pang mga gumagamit ay magmumula sa mga 
pasukan ng paradahan na nasa lebel ng kalsada o nasa ilalim ng lupa na matatagpuan patimog sa 
North Wolfe Road at sa pasukan sa Stevens Creek Boulevard.

Maaaring pansamantalang gamitin ang mga paradahan sa kalye at mga pribadong kalye 
para sa mga espesyal na kaganapan (pampubliko o pribado) gaya ng mga farmer's market, 
pangkumpanyang kaganapan, at mga pistang pangsining at likha.  Maglalaan ng paradahan 
alinsunod sa mga pamantayan sa pagpapaunlad na inilalarawan sa Kabanata 2:  Paggamit ng 
Lupa at mga Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Partikular na Planong ito.

Ang pagpapatupad ng Partikular na Plano ay magtatakda ng pagkakaayos ng mga kalye na 
nagdidirekta sa mga sasakyan patungo sa mga garaheng paradahan sa mahusay na paraan, na 
makakabawas sa mga problema sa mga naglalakad at nagbibisikleta sa ugnayan ng mga kalye 
na nasa lebel ng kalsada.  Kasama rito ang pagbibigay-daan sa trapiko mula sa I-280 na may 
direktang access sa mga garaheng paradahan mula sa North Wolfe Road.  Susuportahan ito 
ng mga plano ng VTA na muling itayo at palawakin ang North Wolfe Road/ I-280 interchange na 
kabibilangan ng mga pagpapahusay para sa mga sasakyan, nagbibisikleta at naglalakad.

Idinisenyo ang mga kasalukuyang pampublikong kalsada ng Wolfe Road, Stevens Creek 
Boulevard, at Vallco Parkway upang madaanan ang mga ito ng kalakhan ng trapiko ng mga 
sasakyan.  Ang mga tagakonekta ay pangalawa sa pagkakaayos, na nagdidirekta sa mga 
sasakyan patungo sa mga pangunahing kalsada.

Ang pangunahing pasukan sa Lugar ng Plano ay magmumula sa Stevens Creek Boulevard at 
Kalye A at B, mula sa pahilagang Wolfe sa Vallco Parkway, at sa patimog na Wolfe Road papasok 
sa mga garaheng paradahan sa timog ng 2nd Street.  Dahil sa pinaplanong pagkakaroon ng 
ugnayan ng mga kalye sa maliit na bloke ayon sa Plano sa Pagkakakone-konekta ng South Vallco, 
mahihiyakat ang pagkamit sa layuning magkaroon ng mahusay at ligtas na sirkulasyon para sa 
maraming paraan ng transportasyon.
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Batayan

Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-8:  Plano ng Konsepto ng Access ng Sasakyan

Pasukan / Labasan ng Paradahan 
sa Lebel ng Kalsada
Pasukan / Labasan ng 
Paradahan sa Ibaba ng Kalsada

Mga panulukang may signal

Sirkulasyon ng mga Sasakyan
Sona ng Trapiko na Sarado sa mga 
Sasakyan Kapag may mga Kaganapan
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4.5. Ugnayan at Pagkakaayos ng mga Kalye
Pigura 4-9:  Isinasalarawan ng Konsepto ng Ugnayan at Pagkakaayos ng mga Kalye ang 
ipinapanukalang ugnayan ng mga kalye para sa Lugar ng Plano para sa mga pampubliko at 
pribadong kalye.  Natukoy ang bawat kalye ayon sa isa sa apat na klasipikasyon, gaya ng 
sumusunod:

 ▪ Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang

 ▪ Mga Kalye para sa Retail/Opisina

 ▪ Mga Kalyeng Pasukan

 ▪ Mga Kalyeng Munisipal

Ibinibigay sa ibaba ang mga klasipikasyong ito at mga karaniwang cross-section.  Para sa 
pribadong ugnayan ng mga kalye sa Lugar, may mga kasamang alituntunin para sa pagganap na 
may iba't ibangg posibleng lawak gaya ng ipinapakita sa mga cross section.

Dapat tandaan na ang mga cross-section at pagsasalarawan ay ayon sa konsepto at maaaring 
mabago batay sa pinal na disenyo hangga't ang layunin at paggamit sa streetscape ay 
nakakasunod pa rin sa pangkalahatan at hindi magkakaroon ng negatibong epekto sa sirkulasyon 
at pagsisikip ng trapiko, ingay, kalidad ng hangin, o magkakaroon ng iba pang mga epekto sa 
kapaligiran na magsasanhi ng malaking impluwensiya.  Kasama rito ang mga lapad ng bangketa, 
porma ng paradahan, porma ng mga linya, mga daanan at linyang pambisikleta, atbp.
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Tandaan:  Hindi naaayon sa totoong sukat ang Pigura

Pigura 4-9b:  Konsepto ng Ugnayan at Pagkakaayos ng mga Kalye

Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang

Mga Kalye para sa Retail/Opisina
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4.5.1. Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang
Nakalaan ang mga Kalye para sa Retail/Paglilibang upang magsilbing pangunahing pahilaga 
at patimog na ugnayan ng mga kalye sa Lugar para sa kanlurang bahagi ng North Wolfe Road.  
Aabot ang mga kalyeng ito hanggang sa hilaga mula sa Stevens Creek Boulevard at dadaan din 
sa silangan at kanlurang bahagi ng Town Square West.

Ang mga kalyeng ito ay magbibigay ng isang linya para sa pagbiyahe sa bawat direksyon at 
magkakaroon ng isang Class III na daanang pambisikleta (linyang pambisikleta at pansasakyan) 
sa bawat direksyon.  Maglalaan ng parallel parking sa magkabilang gilid ng kalye na may mga 
"bulb-out" sa iba't ibang lokasyon upang magbigay-daan sa karagdagang espasyo para sa 
bangketa para sa mga amenidad at imprastraktura para sa mga naglalakad, kasama na ang 
mga kainan sa labas, mga upuan, landscaping, mga pailaw, mga fire hydrant at iba pang mga 
kinakailangang elemento ng streetscape.  Maglalagay rin ng mga bulb-out upang kumipot ang 
kalye sa mga tawiran sa kalagitnaan ng bloke upang magkaroon ng mas ligtas na mga tawiran 
para sa mga tumatawid.

Maglalagay ng mga bangketa sa magkabilang gilid ng kalye.  Magkakaiba-iba ang lapad ng mga 
bangketa, ngunit sa pangkalahatan, magkakaroon ang mga ito ng minimum na 10 talampakang 
lapad.  Maglalaan ng karagdagang espasyo para sa pagkain sa labas, lugar para sa pananim at 
iba pang mga kinakailangang elemento ng streetscape kahit sa isang bahagi lang ng kalye.

Isang cross-section ang ipinapakita sa Pigura 4-10a:  Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang-
Karaniwan at isinasalarawan sa Pigura 4-10b:  Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang-Konseptong 
Pananaw.
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Pigura 4-10a:  Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang-Karaniwan
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Pigura 4-10b:  Mga Kalye para sa Retail/Paglilibang-Konseptong Pananaw
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4.5.2. Mga Kalye para sa Retail/Opisina
Nakalaan ang mga Kalye para sa Retail/Opisina upang magsilbing pangunahing pahilaga at 
patimog na mga kalye sa Lugar para sa silangang bahagi ng North Wolfe Road.  Aabot ang mga 
kalyeng ito hanggang sa hilaga mula sa Vallco Parkway hanggang sa 3rd Street at dadaan din sa 
silangan at kanlurang bahagi ng Town Square East.

Maglalaan ang streetscape ng isang linya para sa trapiko sa magkabilang direksyon.  Maglalaan 
ng parallel parking sa magkabilang gilid ng kalye na may mga "bulb-out" sa iba't ibang lokasyon 
upang magbigay-daan sa karagdagang espasyo para sa bangketa para sa mga amenidad at 
imprastraktura para sa mga naglalakad, kasama na ang mga kainan sa labas, mga upuan, 
landscaping, mga pailaw, mga fire hydrant at iba pang mga kinakailangang elemento ng 
streetscape.

Maglalagay ng mga bangketa sa magkabilang gilid ng kalye.  Magkakaiba-iba ang lapad ng mga 
bangketa, ngunit sa pangkalahatan, magkakaroon ang mga ito ng minimum na 10 talampakang 
lapad.  Maglalaan ng karagdagang espasyo para sa pagkain sa labas, lugar para sa pananim at 
iba pang mga kinakailangang elemento ng streetscape kahit sa isang bahagi lang ng kalye.

Isang konseptong cross-section ang ipinapakita sa Pigura 4-11:  Mga Kalye para sa Opisina-
Karaniwan at isinasalarawan sa kanan ayon sa konsepto.

Maaaring magkaroon ng tatlong linya para sa trapiko sa 3rd Street at E Street, at ang isa sa 
mga iyon ay nakalaan sa paggamit para sa pagbiyahe/shuttle sa ilang partikular na lugar.  Ang 
lahat ng kalye sa hangganan ng Lugar ng Plano ay maaaring magkaroon ng Class I na daanang 
pambisikleta, na inihihiwalay ng isang nakataas na pangharang na may iba't ibang lapad at porma.

SONA PARA 
SA GUSALI

SONA 
PARA SA 

NAGLALAKAD

SONA PARA SA 
PARADAHAN/

PANANIM
SONA PARA SA KALYE

 

SONA 
PARA SA 

NAGLALAKAD

SONA PARA 
SA GUSALI

SONA PARA SA 
PARADAHAN/

PANANIM

Pigura 4-11:  Mga Kalye para sa Retail/Opisina-Karaniwan
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4.5.3. Mga Kalyeng Pasukan
Ang mga Kalyeng Pasukan ay magsisilbing mga pangunahing pasukan patungo sa Lugar ng Plano 
(tingnan ang Pigura 4-12:  Mga Kalyeng Pasukan-Karaniwan).

Ikinokonekta ng kalyeng pasukan sa Vallco Parkway ang North Wolfe Road sa Town Square West 
and at magsisilbi itong pangunahing boulevard na pasukan.  Magkakaroon ito ng dalawang linyang 
pansasakayan sa magkabilang direkston na may pinaghiwalay na naka-landscape na gitna.  
Maglalaan ng mga linyang pambisikleta sa magkabilang direksyon.  Magkakaroon ng mga lugar 
para sa pananim na may malalaking punong lumilikha ng canopy at mga bangketa para sa mga 
naglalakad sa magkabilang gilid ng kalye.  Magkakaiba-iba ang lapad ng mga bangketa, ngunit sa 
pangkalahatan, magkakaroon ang mga ito ng minimum na 10 talampakang lapad.

Ikokonekta ng 2nd Street-East ang North Wolfe Road sa Town Square East.  Magkakaroon ito ng 
dalawang linyang pansasakyan sa magkabilang direksyon.  Maglalaan ng protektadong Class I na 
daanang pambisikleta para sa magkabilang direksyon sa timog na bahagi ng kalye.  Magkakaroon 
ng mga lugar para sa pananim na may malalaking punong lumilikha ng canopy sa magkabilang 
gilid ng kalye.  Maglalagay ng mga bangketa sa magkabilang gilid ng kalye.  Magkakaiba-iba ang 
lapad ng mga bangketa, ngunit sa pangkalahatan, magkakaroon ang mga ito ng minimum na 10 
talampakang lapad.

Aabot ang 2nd Street-West mula sa North Wolf Road pakanluran sa Distrito ng Paglilibang.  
Magkakaroon ito ng dalawang linyang pansasakyan sa magkabilang direksyon.  Maglalaan ng 
protektadong Class I na daanang pambisikleta para sa magkabilang direksyon sa timog na bahagi 
ng kalye.  Magkakaroon ng mga lugar para sa pananim na may malalaking punong lumilikha ng 
canopy sa magkabilang gilid ng kalye.  Maglalagay ng mga bangketa sa magkabilang gilid ng 
kalye.  Magkakaiba-iba ang lapad ng mga bangketa, ngunit sa pangkalahatan, magkakaroon ang 
mga ito ng minimum na 10 talampakang lapad.
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4.5.4. Mga Kalyeng Munisipal
Kasama sa mga Kalyeng Munisipal ang tatlong pampublikong kalye na malapit o tumatawid sa 
Lugar ng Plano; ang Stevens Creek Boulevard, North Wolfe Road at Vallco Parkway.  Inilalarawan 
ang bawat isa sa ibaba.

Stevens Creek Boulevard
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-13a:  Mga Kalyeng Munisipal-Stevens Creek Boulevard, hindi 
magbabago ang kasalukuyang pagkakaayon ng kalsada.

Sa hilagang bahagi ng Stevens Creek Boulevard, magkakaroon ng bagong daanan para sa mga 
naglalakad upang mapaganda ang karanasan para sa mga naglalakad sa kahabaan ng Stevens 
Creek Boulevard at sisikapin nitong mapanatili ang kasalukuyang dalawang hilera ng mga punong 
Ash.  Sa hilaga pa sa kahabaan ng hangganan ng Lugar ng Plano, nagpaplanong maglagay ng 
bagong bangketa para sa mga naglalakad, na magsisilbing mahalagang daanan na puno ng mga 
tindahang retail sa ground level at mga apartment sa itaas (kapag naaangkop).  Magkakaiba-iba 
ang lapad ng mga bangketa sa sona para sa naglalakad, ngunit sa pangkalahatan, magkakaroon 
ang mga ito ng minimum na 8 talampakang lapad.  Magkakaiba-iba ang mga daanan sa pagitan 
ng mga nakatayong puno, ngunit sa pangkalahatan, pananatilihin ang mga ito sa isang minimum 
na lapad upang maprotektahan ang mga nakatayong puno.  Sa timog kanlurang sulok ng Lugar ng 
Plano, tutumbukin ng Mobility Hub ang bagong pasukan ng trail patungo sa Parke ng Komunidad 
at Lugar na Pangkalikasan.

Sa hilaga nito, isang bagong bangketa para sa mga naglalakad ang pinaplanong ilagay na 
magsisilbing mahalagang bagong daanan para sa mga naglalakad na may mga tindahang retail sa 
ground level at mga apartment sa itaas (kapag naaangkop).

Isang konseptong pananaw ang ipinapakita sa Pigura 4-l3b:  Konseptong Pananaw sa Streetscape 
ng Stevens Creek Boulevard.
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Pigura 4-13a:  Mga Kalyeng Munisipal-Stevens Creek Boulevard
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Pigura 4-13b:  Konseptong Pananaw sa Streetscape ng Stevens Creek Boulevard
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North Wolfe Road
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-14a:  Mga Kalyeng Munisipal-North Wolfe Road, ang 
kasalukuyang linya ng bangketa sa harapan ng Lugar ng Plano ay muling iaaayon upang maayos 
ang sirkulasyon para sa mga sasakayan, naglalakad at nagbibisikleta.

Aayusin ng mga pagbabago sa North Wolfe Road ang mga koneksyon para sa mga naglalakad 
habang napapanatili ang mga nakatayong puno.  Isang bagong daanan para sa mga nagkalalakad 
ang gagawin upang mapanatili ang mga nakatayong puno.  Magkakaroon ng mga tindahang retail 
na may mga upuan sa labas sa mas malalapad na bangketa para sa mga naglalakad.  Maaaring 
magbigay-daan ang mga pagbabago sa kalsada sa paglalagay ng mga linyang pambisikleta sa 
magkabilang direksyon.  Maglalaan ng parallel parking sa magkabilang gilid ng kalye na may 
mga lugar para sa pananim upang magkaroon ng espasyo para sa mga nakatayong puno at mga 
karagdagang amenidad at imprastraktura para sa mga naglalakad, kasama na ang mga pailaw, 
mga fire hydrant at iba pang mga kinakailangang elemento ng streetscape.

Maglalagay ng mga pangunahing bangketa sa magkabilang gilid ng kalye.  Magkakaiba-iba ang 
lapad ng mga bangketa sa sona para sa naglalakad, ngunit sa pangkalahatan, magkakaroon ang 
mga ito ng minimum na 8 talampakang lapad.  Magkakaiba-iba ang mga daanan sa pagitan ng 
mga nakatayong puno, ngunit sa pangkalahatan, pananatilihin ang mga ito sa isang minimum na 
lapad upang maprotektahan ang mga nakatayong puno.

Isang konseptong pananaw ang ipinapakita sa Pigura 4-14b:  Konseptong Pananaw sa 
Streetscape ng North Wolfe Road.
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Pigura 4-14a:  Mga Kalyeng Munisipal-North Wolfe Road
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Pigura 4-14b:  Konseptong Pananaw sa Streetscape ng North Wolfe Road
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Vallco Parkway
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 4-15a:  Mga Kalyeng Munisipal-Vallco Parkway, ang kasalukuyang 
linya ng bangketa sa harapan ng Lugar ng Plano ay muling iaaayon upang maayos ang 
sirkulasyon para sa mga sasakayan, naglalakad at nagbibisikleta.

Aayusin ng mga pagbabago sa streetscape ng Vallco Parkway ang mga koneksyon para sa mga 
naglalakad at nagbibisikleta sa hangganan sa timog ng Lugar ng Plano.  Magkakaroon ng bagong 
bangketa para sa mga naglalakad sa kahabaan ng streetscape na may mga lugar para sa mga 
upuan sa labas.  Maglalaan ng mga linyang pambisikleta sa magkabilang direksyon.  Maaaring 
maglaan ng parallel parking at lugar para sa pagsundo at paghahatid sa magkabilang gilid ng kalye 
na may mga lugar para sa pananim upang magkaroon ng espasyo para sa malalaking puno na 
lumilikha ng canopy at mga karagdagang amenidad at imprastraktura para sa mga naglalakad, 
kasama na ang mga pailaw, mga fire hydrant at iba pang mga kinakailangang elemento ng 
streetscape.  Magkakaiba-iba ang lapad ng mga bangketa sa sona para sa naglalakad, ngunit sa 
pangkalahatan, magkakaroon ang mga ito ng minimum na 8 talampakang lapad.

Isang konseptong pananaw ng isang potensyal na porma ang ipinapakita sa Pigura 4-15b:  
Konseptong Pananaw sa Streetscape ng Vallco Parkway.
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Pigura 4-15a:  Mga Kalyeng Munisipal-Vallco Parkway

SONA PARA SA 
PARADAHAN/

PANANIM

SONA 
PARA SA 

BISIKLETA
SONA PARA SA KALYE
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Pigura 4-15b:  Konseptong Pananaw sa Streetscape ng Vallco Parkway
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4.6. Mga Pag-aayos sa Transportasyon sa Labas ng Lugar
Sa Partikular na Plano, tumutukoy ng mga proactive na hakbang upang magpatupad ng mga 
solusyon sa transportasyon sa mga pangunahing corridor ng transportasyon at sa I-280.  Kasama rito 
ang mga pagpapahusay sa kalsada bilang pansuporta sa trapiko ng mga sasakyan, bisikleta, naglalakad, 
at mga pagpapahusay at problema sa pagbiyahe (inilalarawan sa itaas), at isang mahalagang programa ng 
pamamahala ng demand sa transportasyon upang hiyakatin ang pag-carpool, mga alternatibong solusyon 
sa transportasyon, at pagbiyahe sa mga oras na hindi masyadong abala (inilalarawan sa ibaba).

Dagdag pa rito, magpapatupad ang Town Center ng ilang pagpapahusay sa transportasyon na 
labas sa lugar, na ipakikipagtulungan sa iba't ibang ahensiya kasama na ang Caltrans, VTA, at ang 
Lunsod ng Cupertino.  Isang kumpletong listahan ng mga pagpapahusay sa transportasyon na 
labas sa lugar ang inilalarawan sa Apendise A-Mga Tampok ng Disenyong Pangkapaligiran.
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4.7. Mga Estratehiya ng Pamamahala ng Demand sa Transportasyon
Ang diskarte sa Pamamahala ng Demand sa Transportasyon (Transportation Demand 
Management o TOM) para sa Town Center ay mag-alok ng maraming may subsidiyang serbisyo 
para sa mga residente, manggagawa, bisita, at sa buong komunidad sa proactive na paraan, 
upang mabawasan ang demand para sa pagmamaneho.

Ang Town Center ay magbibigay ng maraming serbisyong pantransportasyon, kasama na ang mga 
shuttle, mga amenidad sa lugar para sa mga nagbibisikleta, carshare, at iba pang mga tampok, 
sang-ayon sa pinakamainam na kasanayan sa ibang lugar sa Silicon Valley.  Nakalaan ang 
mga pamumuhunan sa mga pagpipilian sa transportasyon upang makakuha ng mga benepisyo 
kaugnay ng pagbabawas ng pagsisikip at pagpapabuti ng kalusugan at kapaligiran sa Cupertino.

Maraming nakahandang panukala ng TDM ang maaaring ipatupad.  Inilalarawan ng sumusunod na 
seksyon ang marami sa mga estratehiyang nakalaan para sa Town Center.  Inilalarawan nang mas 
detalyado ang ilan sa mga estratehiyang iyon sa ibang bahagi ng kabanatang ito.

Mga Nakatuon sa 
mga Resultang 

Masusukat

Pinamamahalaan 
ng Kapisanan para 

sa Pamamahala 
ng Transportasyon 

at/o Distrito ng 
Paradahan

Mga Aktibong 
Programa-Tumuon 
sa mga Partikular 

na Pangkat para sa 
Paglalakbay

Kapalit ng 
Pisikal na 
Mitigasyon

Sinusubaybayan 
para sa 

Kahusayan

Kailangan 
Panghabang-

panahon
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4.7.1. Mga Estratehiya sa Transportasyon
Inilalarawan ng mga sumusunod na seksyon ang mga estratehiya ng Pamamahala ng Demand ng 
Transportasyon na nakalaan upang ipatupad para sa Town Center.

Mga Pasilidad at Insentibo para sa mga Nagbibisikleta at Naglalakad
 ▪ Ligtas na paradahan ng bisikleta.  Upang suportahan ang pagbibisikleta bilang 

pangunahing paraan ng transportasyon, magbibigay ng ligtas at sapat na paradahan para 
sa mga bisikleta.  Dapat isaalang-alang sa mga uri ng paradahan ng bisikleta ang mga 
pangangailangan ng lahat ng maaaring gumamit sa mga ito.  Kasama rito ang paglalaan 
ng paradahan sa loob at labas ng mga gusali at mga imbakan para sa mga panandalian at 
pangmatagalang nagbibisikleta.

 ▪ Mga pasilidad sa pagkukumpuni ng bisikleta sa lugar.  Ang mga pasilidad para sa 
pagkukumpuni sa anyo ng mga nakahiwalay na stand para sa pagkukumpuni at mga 
nakalaang espasyo sa sahig sa labas ng gusali ay magbibigay ng espasyo para sa 
paggawa, mga libreng kagamitang pambisikleta, at mga bomba para sa mga bisikleta 
upang matulungan ang mga nagbibisikleta sa pagkukumpuni.

 ▪ Mga paliguan at pasilidad para sa pagbibihis.  Maaaring maglaan ng mga paliguan at 
pasilidad para sa pagbibihis sa lugar at isusulong nito ang pagbibisikleta at paglalakad para 
sa sariling pagbiyahe.  Dapat ay may mga locker sa mga pasilidad kung saan maaaring 
ilagay ng mga gumagamit ang kanilang mga personal na ari-arian.

Libreng Shuttle sa Komunidad
Pamumunuan at paglalaanan ng malaking pondo ng aplikante ng Town Center ang isang 
proyektong pangkomunidad na magbibigay ng libreng shuttle sa komunidad, sa pakikipagtulungan 
sa Lunsod, VTA, mga lokal na distrito ng paaralan, mga may-ari ng ari-arian, at/o mga 
pangkorporasyong employer.

Partikular na kapaki-pakinabang ang mga programa ng shuttle sa panghihikayat sa mga tao na 
gumamit ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng pagdadala sa mga gumagamit sa 
kanilang mga patutunguhan nang hindi umaasa sa kanilang mga sasakyan.  Babawasan ng shuttle 
na may kasamang serbisyo patungo sa Lugar ng Plano ang pangangailangang umasa sa sasakyan 
at dahil dito, madaragdagan ang paggamit sa iba pang mga paraan ng pampublikong transportasyon.  
Sa umpisa, maaaring ibigay ang serbisyo kapag may humiling o nang may nababagong ruta sa isang 
partikular na lugar ng serbisyo.  Depende sa kasikatan ng serbisyo ng shuttle, maaaring tumulong 
ang iba pang mga sponsor sa pagdagdag sa pondo para sa shuttle na ito.
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Carpool, Carshare, at Rideshare
 ▪ Mga serbisyo sa pagtutugma para sa carpool at rideshare.  Ang mga serbisyo sa 

pagtutugma para sa pag-rrideshare at pag-carpool ang pag-uusap-usap ng mga 
empleyado at residente upang magtakda ng regular, kaswal o kailangang pag-carpool.

 ▪ Priyoridad na paradahan para sa mga carpool at vanpool.  Mayroon dapat mga priyoridad 
na espasyong paradahan para sa mga nagka-carpool at nagva-vanpool sa mga lugar ng 
paradahan sa Town Center.

 ▪ Mga serbisyo sa pag-carshare at pagpaparenta ng sasakyan.  Ang mga serbisyo sa 
pag-car share at pagpaparenta ng sasakyan ay maaaring magbigay ng mga solusyon 
para sa mga nagko-commute na nagpasiyang huwag magmaneho papunta sa trabaho o 
mga residenteng nagpaiyang huwag magmay-ari ng sasakyan, ngunit nangangailangang 
magbiyahe paminsan-minsan sa pamamagitan ng sasakyan.  Pinakakumbinyente ang 
mga serbisyo kapag ibinibigay ang mga ito sa lugar mismo at mayroon itong priyoridad na 
paradahan.  Ang ilang serbisyo sa pag-carshare ay nag-aalok ng mga eletric na sasakyan, 
na lalo pang nagpapababa ng environmental footprint ng paggamit ng sasakyan.

 ▪ May subsidiyang membership sa carshare.  May mga bayarin sa pagiging miyembro sa 
karamihan ng mga serbisyo sa pag-carshare.  Ang mga may subsidiyang membership 
ay nagbibigay ng perang insentibo upang gamitin ang serbisyo sa pag-carshare kapag 
kailangan sa halip na pumunta sa trabaho sa pamamagitan ng sasakyan.

Iba't ibang Paraan ng Pagbibigay ng Perang Insentibo
 ▪ Mga Eco Pass ng VTA.  Nag-aalok ang VTA ng isang programang nagbibigay-daan sa mga 

empleyado at residente na makatanggap ng taunang pass sa transit na may napakalaking 
diskwento na may bisa para sa pagbiyahe sa lahat ng serbisyo ng VTA.  Hinihikayat nito 
ang mga empleyado at residente na samantalahin at gamitin ang mga kasalukuyang 
serbisyo sa pagbiyahe na maaaring hindi abot-kaya o accessible sa maraming gumagamit 
noon.

 ▪ Programa ng benepisyo sa nagko-commute bago ang pagpapataw ng buwis.  Maaaring 
makinabang sa isang programa ng benepisyo sa nagko-commute bago ang pagpapataw 
ng buwis ang mga empleyadong nakatira sa malayo o hindi makagamit ng mga serbisyo 
ng VTA.  Nagbibigay-daan ang programang ito sa mga kwalipikadong empleyado na 
magtalaga ng isang bahagi ng kanilang sweldo bago ito kaltasan para sa buwis (kita bago 
ibawas ang buwis) na ipambabayad para sa mga kwalipikadong gastos sa pagbiyahe, 

pag-carpool, at/o pag-vanpool.  Maaaring malaki ang matipid ng mga gumagamit sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga dolyar na hindi pa napapatawan ng buwis bilang 
pambayad para sa mga gastos sa transportasyon.
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Coordinator ng TDM
Upang ganap na maipatupad at mapanatili ang plano ng TDM, maaaring kumuha ng Coordinator 
ng TDM na magtatrabaho sa lugar upang bumuo, magbenta, magpatupad, at magsuri ng 
mga estratehiya ng TDM.  Sa pamamagitan ng nakatuong coordinator ng TDM, magiging mas 
maaasahan, matatag, at tuluy-tuloy ang programa ng TDM.  Maaaring kasama sa mga gampanin 
ng isang coordinator ng TDM ang mga sumusunod:

 ▪ Magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paraan ng pagbibigay ng perang 
insentibo, gaya ng Mga Eco Pass ng VTA

 ▪ Bigyan ng mga update ang mga empleyado tungkol sa mga alerto para sa transportasyon 
at mga nagko-commute

 ▪ Tumulong sa mga sistema ng pagtutugma para sa pag-rideshare at pag-carpool

 ▪ Magpatupad ng mga programa at kaganapan ng TDM gaya ng Bike to Work Day at mga 
workshop sa pag-commute para sa pagkukumpuni ng bisikleta

 ▪ Subaybayan at suriin ang plano ng TDM gamit ang mga partikular na sukatan at survey

 ▪ Pamahalaan ang badyet ng TMA para sa pagpapatupad ng mga estratehiya ng TDM

 ▪ Maging taong siyang lalapitan para sa iba pang mga tanong tungkol sa mga pagpipilian sa 
transportasyon

Kakailanganin ng mataas na antas ng programming at panghihikayat para sa programa ng 
TDM.  Maaaring kasama sa mga katulad na programa ang isang programa para sa bike pool, 
programa ng Garantisadong Sasakyan Pauwi, mga aktibong kaganapan para sa transportasyon 
(gaya ng Bike to Work Day), mga kumpetisyon sa palakasan, mga workshop sa pag-commute at 
pagkukumpuni ng bisikleta, at mga nababagong iskedyul sa trabaho.  Magiging responsable ang 
coordinator ng TDM para sa pamamahala, pag-aayos, paglalaan ng pondo, at pagkuha ng mga 
tauhan para sa mga programang ito.

Paradahan
Ang paradahan ay isang napakahalagang mapagkukunan at mahirap ibalanse ang supply sa 
demand.  Kung masyadong kaunti ang paradahan, maaaring makiparada sa mga kalapit na 
kapitbahayan ang mga residente, at kung masyado namang maraming paradahan, maaaring 
mahikayat ang mga tao na magmaneho at maaari itong lumikha ng mga kaugnay na pagsisikip.  
Samakatuwid, malapit ang kaugnayan ng paradahan sa mga pagsisikap ng Town Center na 

bawasan ang pagmamaneho.  Kaugnay ng kinakailangang pagbabawas ng pagbiyahe, pinaplano 
ring bawasan ang mga espasyong paradahan sa mga opisina (kung ihahambing sa Kodigong 
Munisipal ng Cupertino).  Gayunpaman, gagawing available ang mga paradahan sa opisina sa 
Lugar ng Plano sa gabi at kapag Sabado at Linggo upang matiyak na magkakaroon ng paradahan 
para sa mga paggamit na pang-retail at panlibangan.

Sinusuportahan ng mga paraan ng pagbiyahe na hindi ginagamitan ng sasakyan ang mga 
estratehiya ng pagbabawas ng paradahan sa ilang paraan:

 ▪ Papalawakin ng pagpapahusay sa kalidad ng mga kundisyon sa paglalakad ang saklaw 
ng mga pasilidad ng paradahan na nagbibigay ng serbisyo sa isang destinasyon.  
Dinaragdagan nito ang posibilidad ng pagbabahagi ng mga pasilidad ng paradahan.

 ▪ Kung mas maganda ang mga kundisyon sa paglalakad, darami ang mga pagbiyaheng 
tinatawag na "park-once" (pagparada sa isang lokasyon at paglalakad sa halip na 
magmaneho papunta sa iba pang mga destinasyon), na makakabawas sa dami ng 
paradahang kailangan sa bawat destinasyon.

 ▪ Hinihikayat ng mga pagpapahusay sa paglalakad at pagbibisikleta ang paggamit ng 
pampublikong transportasyon dahil ang karamihan ng mga pagbiyahe sa pamamagitan ng 
pampublikong transportasyon ay nangangailangan ng paglalakad o pagbibisikleta.

 ▪ Makakatulong ang mga pagpapahusay sa paglalakad at pagbibisikleta sa pagbabawas 
ng kabuuang dami ng mga nagmamay-ari at gumagamit ng mga sasakyan sa isang 
lugar.  Ang mga taong nakatira at nagtatrabaho sa mga komunidad na maaaring lakaran 
at magbisikleta ay malamang na magmay-ari ng mas kaunting sasakyan at bumiyahe sa 
pamamagitan ng sasakyan nang mas madalang kaysa sa mga taong nasa mga lokasyong 
nakatuon sa paggamit ng mga sasakyan.

Sa mga lugar na maginhawa para sa mga naglalakad, maaaring mabawasan nang 10 hanggang 
30 porsiyento ang kinakailangang dami ng mga paradahan dahil sa mga proyektong sumusuporta 
sa pagbiyahe sa pamamagitan ng paglalakad at pagbibisikleta kasama ng mga karagdagang 
estratehiya ng pamamahala ng demand sa transportasyon.  Hindi lang kabawasan sa demand 
para sa paradahan ang mga benepisyo ng mas maaayos na kundisyon sa paglalakad at 
pagbibisikleta sa isang lugar, maaari ding magkaroon ng mga benepisyo sa ekonomiya, lipunan, at 
kapaligiran kasama na ang mga matitipid sa gastos sa mga pasilidad ng paradahan, nabawasang 
polusyong kaugnay ng mga sasakyan, at mas madalang na paggamit ng non-renewable na 
enerhiya, mas mabuting kalusugan para sa publiko, at mas madalas na pakikisalamuha ng mga 
gumagamit sa iba.
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5.1. Panimula
Ang mga lunsod na napapanatili at makabago ang mabisang paraan ng pagsasama-sama ng mga 
sistemang pisikal, digital at pantao sa umiiral na kapaligiran upang makapagbigay ng hinaharap 
na napapanatili, masagana at mapakikinabangan ng lahat para sa mga mamamayan nito.  Ang 
layunin ng pagpapaunlad ng lunsod na napapanatili at makabago ay mas epektibong mapatakbo 
ang lunsod, mapasigla ang ekonomiya ng lunsod, at mapaganda ang kalidad ng pamumuhay para 
sa mga mamamayan nito.

Iba't ibang estratehiya ang isinasaalang-alang ng Lugar ng Plano, kasama na ang pagsasama 
ng makakalikasang espasyo, kahusayan ng mapagkukunan, disenyong panlunsod, komunidad, 
at teknolohiya, upang matugunan ang mga pagkakataong mapanatili ang ekonomiya, lipunan at 
kapaligiran.

Sa pangkalahatan, maaaring ituring ang teknolohiya bilang ICT (Information Communications 
Technology).  Kasama sa mga teknolohiya ng ICT ang mga pangmatagalang solusyon sa 
imprastraktura gaya ng mga sentro ng pangkontrol sa lunsod, mga smart grid at mga sasakyang 
hindi nangangailangan ng nagmamaneho, pati na rin ang mga nahahawakang serbisyo gaya 
ng mga application sa smartphone, mga online na platform na kumukuha ng mga ideya ng 
mga mamamayan, at mga pangkapaligirang sensor.  Mahalaga rin ang data sa mga lunsod na 
napapanatili at makabago, partikular na ang paggamit ng malaking data at bukas na data, at 
dapat itong ilapat upang pagandahin ang buhay sa komunidad, paghusayin ang pagtugon ng mga 
serbisyo at ang access sa impormasyon at mga mapagkukunan.

Ang mga estratehiya ng Partikular na Plano para sa mga lunsod na napapanatili at makabago 
ay naaayon sa Pangkalahatang Plano ng Cupertino, sa Plano ng Aksyon sa Klima ng 
Cupertino, Kodigo sa Enerhiya ng California at iba pang mga dokumento sa lunsod, county at 
estado.  Inilalarawan ang mga ipinapanukalang estratehiya upang makamit ang mga layunin at 
kinakailangang ito kasama ng mga potensyal na benepisyo ng mga ito para sa Cupertino at sa 
mga residente at bisita nito.
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5.2. Mga Estratehiya para sa Lunsod na Napapanatili at Makabago
Inilalarawan ng kabanatang ito ang mga estratehiya para sa makakalikasang espasyo, kahusayan 
ng mapagkukunan, disenyong panlunsod, komunidad, at teknolohiya.

5.2.1. Makakalikasang Espasyo-Mga Natural at Taong Asset
Ang sentro ng estratehiya ng Partikular na Plano kaugnay ng pagpapanatili ng kapaligiran ay 
ang paninindigan sa paggawa ng pinakamalaking green roof sa buong mundo, na hahantong sa 
pagkakaroon ng mga gusali, imprastraktura, at landscape na tumutugon sa klima at maymahusay 
na pagganap.  Pagbubutihin ng 30 akre na rooftop na Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan 
ang kahusayan ng mga mapagkukunan at papagaanin ito ang climate change, at magbibigay ito 
ng mahahalagang benepisyo sa kapaligiran.  Dagdag pa rito, ang pangkalahatang diskarte sa 
pagpaplano, pagtatanim, at pagpapanatili sa bukas na espasyong ito ay magpapasimula ng paggawa 
ng iba pang mga green roof sa buong rehiyon.

Mga Pagtutuunang Usapin
 ▪ Bukas na espasyo

 ▪ Mga espasyo sa labas na maaaring puntahan ng publiko

 ▪ Mga palaruan at iba pang mga asset ng komunidad

 ▪ Habitat at pag-uugnay ng habitat

 ▪ Landscape na likas at angkop sa rehiyon

 ▪ Tubig mula sa bagyo

 ▪ Kakayahang makabangon agad mula sa pagbaha

 ▪ Himpilan ng tubig sa rehiyon

Mga Potensyal na Estratehiya
 ▪ 30 akre na green roof para sa Parke ng Komunidad at Lugar Pangkalikasan

 ▪ Magpanatili ng maraming nakatayong puno hangga't maaari, kasama ang matatanda nang 
puno sa paligid ng Lugar ng Plano.

 ▪ Gumamit ng hindi naiinom na tubig bilang patubig para sa mga landscape.

 ▪ Ipunin, linisin, at muling gamitin ang tubig mula sa bagyo sa lugar.  Kasama sa mga pang-
ambag na hakbang ang pag-iipon at muling paggamit ng tubig ulan.

Mga Benepisyo ng Lunsod na Napapanatili at Makabago
 ▪ Mas maginhawa at magandang karanasan para sa mga gumagamit sa labas ng mga gusali

 ▪ Mas kaunting tubig mula sa bagyo na hindi nasisipsip ng lupa

 ▪ Mas magandang kalidad ng tubig

 ▪ Nabawasang pag-init sa isang partikular na lugar sa lunsod

 ▪ Mas magandang kalidad ng hangin

 ▪ Mas magandang insulasyon para sa init

 ▪ Nabawasang paggamit ng enerhiya

 ▪ Nabawasang ingay

 ▪ Mas mahabang itatagal ng bubong ng gusali

 ▪ Mas mahusay na pag-iimbak ng carbon

 ▪ Mas magandang bio-diversity
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Mga Amphibian/Mammal/Insekto

Mga Bumble 
Bee

Mga Solitary 
Bee

California Red-
legged Frog

California Tiger 
Salamander

Checkered White Butterfly Merriam’s Chipmunk Western Pond Turtle Pipevine Swallowtail 
Butterfly

Western Blue Butterfly

Mga Species ng Ibon na Partikular sa Lugar

Anna’s Hummingbird Great Blue Heron Red Tailed Hawk Red Winged Blackbird Western Meadowlark White Tailed Kite Burrowing Owl Western Scrub-Jay Spotted Towhee Northern Flicker Great Horned Owl Downy Woodpecker California Quail

Mga Migratoryong Ibong Humuhuni (Marso-Mayo)

Olive Sided Flycatcher Yellow warbler Warbling Vireo Western Tananger Lazuli Bunting Barn Swallow

Migratory Waterfowl (Enero)

Canvasback Northern Pintail Lesser Scaup Eared Grebe Common Merganser Cinnamon Teal

MGA SPECIES NA MAY ESPESYAL 
NA KATAYUAN

chaparral oak savanna oak woodland

freshwater marsh

wet marsh marsh

subtidal water
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5.2.2. Kahusayan ng mga Mapagkukunan-Tubig, Enerhiya at Basura
Ang layunin sa pagpapanatili para sa Town Center ay makamit ang pinakamataas na antas ng 
sertipikasyon mula sa isang programa ng sertipikasyon para sa pagpapanatili ng kapaligiran na 
kinikilala sa buong mundo, gaya ng sertipikasyon ng LEED Platinum o katumbas nito.  Batay sa 
saklaw at pagkakumplikado ng Lugar ng Plano, dapat makipagtulungan ang gagawa sa Lugar 
ng Plano sa Green Building Certification Institute upang matukoy ang angkop na diskarte para sa 
sertipikasyon.

Upang matugunan ang demand sa tubig na nauugnay sa pagkakaroon ng green roof, 
sasamantalahin ang paggamit ng na-recycle na tubig at landscaping na hindi maaapektuhan ng 
tagtuyot at likas na mabubuhay sa kakaunting tubig o nang kahit walang tubig.

Isasapriyoridad at isasama ng Lugar ng Plano ang mga estratehiya sa disenyo na umaayon sa 
klima na nananamantala sa katangi-tanging pang-Mediterranean na klima sa Cupertino upang 
maging mas maginhawa ang mga gumagamit at mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente 
ng mga sistemang mekanikal, elektrikal, at pang-teknolohiya ng impormasyon.  Hahantong ito 
sa konserbasyon ng enerhiya at tubig, at mas mabababang carbon emission.  Makakamit ang 
mga layuning ito sa pamamagitan ng kumbinasyon ng sukat ng maliit na layout ng Town Center, 
malaking green roof, matitibay na gusali, kakayahang mag-ipon ng init, natural na bentilasyon, 
natural liwanag ng araw, at pagbabawas ng panloob na paggamit.

Susuportahan ng mga aktibong estratehiya sa disenyo ng enerhiya gaya ng mga sistemang 
gumagamit ng mababang enerhiya, pagpapakalat ng bentilasyon, pagpapapalit ng init, mahusay 
na kagamitang mekanikal, elektrikal at pang-teknolohiya ng impormasyon, pailaw na LED, pag-
iiskedyul ng paggamit at iba pang mga estratehiya.

Mga Pagtutuunang Usapin
 ▪ Tubig

 □ Demand para sa naiinom na tubig

 □ Paggamit sa tubig na hindi naiinom

 □ Demand para sa patubig

 ▪ Enerhiya

 □ Photovoltaics

 □ Pagkonsumo ng kuryente

 □ Paggamit ng enerhiyang mula sa init

 □ Pasibong disenyo

 ▪ Basura

 □ Pagkontrol sa basura at alikabok mula sa paggiba

 □ Mga na-recycle na materyales para sa konstruksyon

 □ Paghihiwa-hiwalay ng basura at pag-iwas sa pagkakaroon ng mga landfill

Mga Potensyal na Estratehiya
 ▪ Muling gamitin ang nalinis na tubig mula sa bagyo at sulitin ang paggamit sa tubig na hindi 

naiinom.

 ▪ Magdisenyo ng mga gusaling gumagamit ng mas kaunting enerhiya kaysa sa iniaatas 
ng kodigo, habang tumutuon sa pagbabawas ng paggamit at pagsasama ng mga 
pasibong estratehiya, pagsamantala sa lokal na klima, at pag-iipon ng init.  Ang natural 
na bentilasyon at pailaw mula sa liwanag ng araw ay mga halimbawa ng estratehiya ng 
pasibong disenyo.

 ▪ I-recycle o isalba ang karamihan ng mga debris mula sa konstruksyon at paggiba.

 ▪ Magsama ng na-recycle na gamit sa imprastraktura at mga gusali kasama na ang paggamit 
ng kongkretong naglalaman ng abo, slag, o iba pang fill na na-recycle.

Mga Benepisyo ng Lunsod na Napapanatili at Makabago
 ▪ Nabawasang pagkonsumo ng naiinom na tubig kada tao.

 ▪ Nabawasang gastusin sa enerhiya at tubig sa mga residensyal na tirahan.

 ▪ Mga natitipid sa tubig sa labas ng lugar dahil sa disenyong matipid sa enerhiya.

 ▪ Pagkukunan at paggamit ng sistema ng na-recycle na tubig sa munisipalidad.

 ▪ Nabawasang epekto sa pagpapatakbo ng mga pasilidad ng paglilinis ng tubig.

 ▪ Mas magandang kalidad ng tubig na inilalabas sa mga anyong tubig sa rehiyon.
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 ▪ Nabawasang pagkonsumo ng enerhiya kada tao at kada talampakan kwadrado kumpara 
sa kasalukuyang Lugar ng Plano.

 ▪ Mas kaunting tonelada ng CO2 na nailalabas kada gumagamit o kada talampakan 
kwadrado.

 ▪ Mas kaunting basurang itatambak kada tao kaysa sa kasalukuyang paggamit.

5.2.3. Disenyong Panlunsod-Accessibility at Anyong Panlunsod
Isinasalarawan ng diagram sa ibaba ang mga priyoridad sa disenyo na nauugnay sa 
transportasyon:

Mga Pagtutuunang Usapin
 ▪ Pangkalahatang pagpaplano at sertipikasyon sa pagiging makakalikasan

 ▪ Accessibility ng pampublikong transportasyon

 ▪ Mga kundisyon sa paglalakad at pagbibisikleta

 ▪ Pag-carpool at pag-car share

 ▪ Pagcha-charge ng electric na sasakyan

 ▪ Paradahan ng bisikleta

 ▪ Bilang ng mga gumagamit ng paraan ng transportasyon na hindi ginagamitan ng sasakyan

 ▪ Pagkakakone-konekta sa Lokal at sa Rehiyon

Mga Potensyal na Estratehiya
 ▪ Pinakamataas na antas ng kinikilalang sertipikasyon sa pagpapanatili ng kapaligiran

 ▪ Magbigay ng ligtas at nakakahimok na kapaligiran para sa mga naglalakad at 
nagbibisikleta, kasama na ang mga nakakalat at ligtas na pasilidad para sa bisikleta

 ▪ Mas maayos na pagkakakone-konekta para sa mga naglalakad at nagbibisikleta

 ▪ Gumawa ng Mobility Hub upang suportahan ang mga sumasakay ng pampublikong 
transportasyon, mga nagbibisikleta at mga naglalakad

 ▪ Magbigay ng de-kalidad, madalas at madaling magamit na pampublikong transportasyon 
sa pamamagitan ng transit center para sa iba't ibang paraan ng transportasyon

 ▪ Magpatupad ng programa sa pamamahala ng demand sa transportasyon upang hikayatin 
ang paggamit sa pampublikong transportasyon at mabawasan ang trapiko.  Maaaring 
kasama sa mga tampok ang:  mga linya at trailhead para sa mga bisikleta; pag-aayos ng 
sirkulasyon; carpool, carshare, at rideshare; iba't ibang paraan ng pagbibigay ng perang 
insentibo; at matatag na pamamahala ng transportasyon

 ▪ Pinag-isang underground na paradahan na may mga nakakalat na pasilildad para sa 
pagcha-charge ng EV

Kaligtasan

Pagpapahupa sa Pagsisikip Pagkakakone-konekta para sa 
mga Naglalakad/Nagbibisikleta

Access sa Pampublikong 
Transportasyon

Pagkakakone-konekta  
sa Rehiyon
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Mga Benepisyo ng Lunsod na Napapanatili at Makabago
 ▪ Mas maraming oportunidad para sa mga nagbibiskleta sa Cupertino sa pamamagitan ng 

pagdaragdag at pag-aayos sa kasalukuyang ugnayan para sa mga bisikleta.

 ▪ 3.8 na milyang bagong trail para sa mga naglalakad sa Parke ng Komunidad at Lugar 
Pangkalikasan.

 ▪ Mas madalas na paggamit ng pampublikong transportasyon.

 ▪ Mas madalas na pag-carpool, pagbibisikleta at paglalakad.

 ▪ Mas maraming oportunidad ng paninirahan at pagtatrabaho sa Lugar ng Plano.

 ▪ Mas matitipid na sasakyan.

 ▪ Mas kaunting paradahang nakikita/mga nakikitang serbisyo ng pagtatayo.

5.2.4. Komunidad-Mga Trabaho, Pabahay at Ekonomika
Sa pamamagitan ng responsableng paggawa ng mga programa at malawakang outreach sa 
komunidad, dapat masapatan ng Lugar ng Plano ang demand para sa mga bagay gaya ng mga 
espasyo sa komunidad, makabagong retail, mga oportunidad sa paninirahan/pagtatrabaho upang 
mabawasan ang pagbiyahe, mas pinagandang mga pasilidad para sa paglilibang gaya ng mga 
ice rink, mga pasilidad para sa entertainment gaya ng mga sinehan at bowling alley, at mga 
pagkakataong matanaw ang buong rehiyon mula sa rooftop ng Parke ng Komunidad at Lugar 
Pangkalikasan.

Mga pangunahing tampok ng komunidad para sa mga lunsod na napapanatili at makabago gaya 
ng inilalarawan sa Seksyon 2.4 Mga Benepisyo sa Komunidad ng Partikular na Planong ito.

Mga Pagtutuunang Usapin
 ▪ Pagkakaiba-iba ng Paggamit

 ▪ Mga Oportunidad para sa Paglilibang

 ▪ Pagtatrabaho

 ▪ Pagkakaiba-iba ng mga Trabaho

 ▪ Pabahay

Mga Potensyal na Estratehiya
 ▪ Madaling puntahang 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar Pangkapaligiran.

 ▪ Dalawang Town Center Square, na humigit-kumulang 3 akre sa kabuuan.

 ▪ Karagdagang espasyo para sa mga gawaing panlipunan at pang-edukasyon na humigit-
kumulang 50,000 hanggang 100,000 talampakan kwadrado sa kabuuan

 ▪ Pampublikong sining sa lugar.

 ▪ Mga yunit ng pabahay kasama ng mga lugar para sa trabaho sa lugar.

 ▪ Minimum na 100,000 talampakan kwadradong espasyong pantrabaho para sa mga 
nagsisimula pa lang na negosyo at/o mga espasyong magagamit ng maraming 
nangungupahang startup, kumpanyang may katamtamang laki, at/o mga bagong 
teknolohiya.

Mga Benepisyo ng Lunsod na Napapanatili at Makabago
 ▪ Magbibigay ang mga pasibong bukas na espasyo at mga pampublikong espasyo ng mga 

oportunidad para sa paglilibang at pagtitipon-tipon ng komunidad.

 ▪ Ang iba't ibang paggamit ng lupa ay magbibigay ng mga oportunidad para sa mga 
residente at tao sa mga kalapit na lugar na matugunan ang kanilang mga pangangailangan 
sa araw-araw nang hindi lumalayo sa kanilang tirahan at pinagtatrabahuhan, na 
makakaiwas sa pagdepende sa mga karagdagang pagbiyahe sa pamamagitan ng 
sasakyan.

 ▪ Balanse sa mga trabaho at pabahay-pagtupad sa mithiin ng Pangkalahatang Plano na 
gumawa ng balanseng komunidad na may iba't ibang paggamit ng lupa na sumusuporta sa 
mga lumalagong negosyo, lahat ng paraan ng transportasyon, kumpletong kapitbahayan at 
isang malusog na komunidad sa pamamagitan ng paglalaan ng pabahay bukod pa sa mga 
trabaho sa lugar.

 ▪ Iba't ibang uri ng pabahay, sa sumusuporta sa pagiging abot-kaya at mga pagpipilian para 
sa iba't ibang uri ng sambahayan, kasama na ang mga pamilya at nakatatanda.
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5.2.5. Teknolohiya-Mga Serbisyo at Inobasyon
Upang tumakbo, kailangan ng lahat ng Makabagong Lunsod ng matatag at maaasahang 
broadband network.  Sa kasalukuyan, ang mabibilis na broadband network ay kasinghalaga 
ng mga kalsada, tubig, alkantarilya at kuryente.  Ang mga pampublikong serbisyo gaya ng 
pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, kaligtasan ng publiko, at mga institusyon ng 
pamahalaan ay binabago na ng mga bagong teknolohiya ng impormasyon na umaasa sa mabibilis 
na network ng komunikasyon.  Sa pangkalahatan, pinapaganda pa ang buhay sa komunidad sa 
pamamagitan ng bagong antas ng imprastraktura na ito kung saan nagdidisenyo ng matatalinong 
sistema upang masuportahan ang access sa mga serbisyo at amenidad, pagkakakonekta sa 
lipunan at komunikasyon sa buong komunidad.

Ang Lugar ng Plano ay nag-aalok ng natatanging oportunidad na magbigay ng isang komunidad na 
may iba't ibang paggamit at maaaring maging isang buhay na lugar kung saan maaaring subukan 
ang maraming makabagong kapaligiran na sumusuporta sa pakikipag-ugnayang digital at pisikal.  
Nananatiling konektado ang mga tao sa komunidad sa pamamagitan ng mga social network 
application.  Pinapalitan na ng video streaming ng mga kaganapan at content at entertainment 
mula sa aktibidad sa laro hanggang sa pag-aaral online at pagkamalikhain sa Internet ang 
telebisyon bilang pangunahing anyo ng paglilibang sa bahay.  Dapat magkaroon ng access sa 
mga broadband network ang mga negosyo nang sa gayon ay makasabay sila sa kumpetisyon at 
makapag-alok sila ng mga karanasang pinahusay sa paraang digital para sa mga gumagamit.

Mga Pagtutuunang Usapin
Sa pagpapaunlad ng Lugar ng Plano bilang isang lunsod na napapanatili at makabago, anim na 
pagtutuunang usapin ang dapat isaalang-alang:

 ▪ Pagkakakonekta, impormasyon at access sa mga serbisyo ng mga mamamayan

 ▪ Pamumuhay, kagalingan, at malusog na pamumuhay sa komunidad

 ▪ Imprastraktura, teknolohiya, data para sa mas mahusay na pamamahala ng kapaligiran

 ▪ Pagpapahusay sa negosyo na nakabatay sa inobasyon

 ▪ Pamumuno at estratehiya

 ▪ Pagsusukat at pagkatuto

Mga Potensyal na Estratehiya
Bukod pa sa mga serbisyong pampubliko at kahusayan sa pagpapatakbo, dapat ding pag-
aralan ng Lugar ng Plano ang limang diskarte upang mapahusay ang paraan ng pagtatrabaho, 
pamumuhay, pagkatuto at paglilibang ng mga mamamayan ng Cupertino:

 ▪ Retail

 ▪ Pamumuhay sa Residensyal na Lugar

 ▪ Kagalingan

 ▪ Paglilibang

 ▪ Opisina

Retail
Kapag nagkaroon ito ng imprastraktura ng ICT na sumusuporta sa mabibilis na pag-download 
sa pamamagitan ng Wi-Fi at mga I-beacon na nakakalat sa buong ari-arian, ang Lugar ng Plano 
ay maaaring maging mainam na beta na lugar para sa retail.  Ang pagbabago sa retail patungo 
sa pagkakaroon ng mga kapaligirang digital at pisikal ay gumagawa ng mga digital na interface 
na nagpapaganda sa karanasan sa pamimili sa mobile device at sa pamamagitan ng interactive 
media, gaya ng mga smart mirror, digital na window para sa pamimili at naka-personalize na 
application para sa pamimili.  Pinapaganda ng mga teknolohiyang ito ang pisikal na karanasan 
sa pamimili sa pamamagitan ng pagsuporta sa pakikisalamuha, pagpapasadya, at kagustuhang 
mamili na nakakahimok sa mga namimili.  Dapat ayusin ang Lugar ng Plano upang mag-alok ng 
ganitong kapaligiran at dapat itong idisenyo nang sa gayon ay itinatampok nito ang teknolohiya ng 
mga kumpanya sa Silicon Valley bilang paraan ng pamimili sa buong distrito ng retail na may iba't 
ibang paggamit.

Pamumuhay sa Residensyal na Lugar
Gayundin, nagsisimula nang gumawa ang mga kumpanya sa Silicon Valley ng kapaligiran para 
sa media na nakakahikayat para sa mga tahanan.  Maaaring ialok ang mga serbisyong ito 
bilang panresidensyal na amenidad sa Lugar ng Plano.  Kasama sa mga inobasyon mula sa 
Silicon Valley para sa makabagong tahanan ang mga bagong interface para sa entertainment 
at komunikasyon, pati na rin ang mahusay na thermostat, ang mga smart home control at 
pagsubaybay gamit ang video; at ang mga teknolohiyang Internet of Things (IOT) na nag-uugnay-
ugnay ng lahat ng device na ito sa isa't isa.
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Kagalingan
Sa kasalukuyan, mabilis na lumalaki ang merkado para sa mga application sa kagalingan at 
maaari itong itampok sa Lugar ng Plano sa pamamagitan ng mga rooftop trail, fitness center, at 
mga malusog at organikong paninda sa market hall, personal at social na pagsubaybay sa pisikal 
na pangangatawan, mga serbisyo sa telemedicine at iba pang mga pagpapahusay sa kagalingan 
ng buong komunidad na pinag-aaralan ng mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya.  
Nagbago na ang pamantayan para sa malusog na pamumuhay at nakatuon na ito ngayon sa 
paggamot na nakabatay sa resulta, mga sentrong pangkalusugan na nakalaan sa komunidad at 
pagsubaybay sa kalusugan na pinahusay ng data sa pamamagitan ng mga personal at naisusuot 
na device.  Dapat planuhin ang Lugar ng Plano upang masuportahan ang bagong pamantayang ito 
sa pamamagitan ng isang kapaligirang nag-aalok ng mga aktibidad sa paglilibang, palakasan, at 
pag-aaliw na pinapahusay ng isang makabagong sistema na sumusuporta sa malulusog na paraan 
ng pamumuhay gamit ang impormasyon at mga pagpipilian.

Paglilibang
Sa kasalukuyan, sinisimulan nang pag-aralan ng mga kumpanya sa Silicon Valley ang mga 
larangang gaya ng virtual at augmented reality.  Ang Lugar ng Plano ay maaaring magsilbi bilang 
isang kapaligiran para sa digital na paglalaro gamit ang mga smart phone at naisusuot na device 
na gumagamit sa mga mismong I-Beacon at imprastraktura ng Wi-Fi na ikakabit para sa mga 
espasyo para sa retail, kagalingan, at publiko.

Ang paglilibang bilang isang social na aktibidad ay maaari ding suportahan ng ICT, kung saan 
mabibigyan ang mga miyembro ng komunidad ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan, at 
mga aktibidad sa iba't ibang lugar para sa paglilibang sa Lugar ng Plano (mga pagtatanghal sa 
labas, pamilihan tuwing Sabado at Linggo, bowling, ice skating, sine, mga art show, at iba pa).

Opisina
Maaaring maglaan ng mga espasyo para sa mga incubator at trabaho, para sa mga bagong 
negosyante at bilang isang beta na lugar para sa mga tuluy-tuloy na nagbabagong produkto ng 
mga kumpanya sa Silicon Valley.  Sa kasalukuyan, ang mga pinagbabahagiang espasyo para sa 
trabaho ay kadalasang ang mga bagong sentro para sa mga start-up na kumpanya-at marami na 
ngayong halimbawa nito sa Cupertino-habang nagbibigay-daan ang mga incubator at accelerator 
na sinusuportahan ng teknolohiya sa paggawa ng mga bagong produkto.  Gayundin, ginagamit 
ang mga lugar na ito bilang mga pinagbabahagiang espasyo para sa mga imbentor at mahihilig sa 
teknolohiya, na nagsisilbi bilang mga espasyo para sa trabaho na itinuturing nang bagong anyo 
ng paglilibang.

Mga Benepisyo ng Lunsod na Napapanatili at Makabago
 ▪ Kalusugan at Kagalingan:  ang lahat ng naninirahan at nagtatrabaho sa lunsod ay may 

access sa mga bagay na kailangan nila upang mabuhay at yumabong

 ▪ Ekonomiya at Lipunan:  ang mga panlipunan at pinansyal na sistemang nagbibigay-daan 
sa mga tao upang mamuhay nang mapayapa at kumilos nang sama-sama

 ▪ Imprastraktura at Kapaligiran:  ang mga sistemang gawa ng tao at natural na nagbibigay 
ng mahahalagang serbisyo, at pumoprotekta at nagkokone-konekta sa mga asset ng 
komunidad, na nagbibigay-daan sa pagdaloy ng mga produkto, serbisyo at kaalaman.

 ▪ Pamumuno at Estratehiya:  ang mga prosesong nagsusulong ng mahusay na pamumuno, 
pagpapasiyang nagsasaalang-alang sa lahat, mga may kakayahang stakeholder at sama-
samang pagpaplano.
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IMPRASTRAKTURA AT MGA 
PAMPUBLIKONG PASILIDAD
Inilalarawan sa kabanatang ito ang plano para sa mga kinakailangang 
imprastraktura at utilidad (hal., patubig, alkantarilya, na-recycle na 
tubig), pati na rin mga pampublikong serbisyo (tulad ng siyerip, 
bumbero, mga paaralan, aklatan, at iba pang mga pambayang 
pasilidad) para sa Lugar ng Plano.  
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6.1. Panimula
Sa Ispesipikong Plano na ito, may inilalarawan na iba't ibang pampublikong pasilidad at serbisyo 
na para sa pagsuporta at pagbibigay sa mga pangangailangan ng mga residente, bisita, at lakas-
paggawa ng Lugar ng Plano.  Kabilang sa mga serbisyo ang:  patubig, alkantarilya ng kalinisan, 
daluyang pambagyo, pagtatapon ng solid na basura, proteksyon mula sa bumbero at pulisya, 
mga paaralan, aklatan, at mga utilidad.  Mula sa iba't ibang tagapagkaloob ang kasalukuyang 
imprastraktura, tulad ng ipinapakita sa Talahanayan 6-1:  Mga Tagapagkaloob ng Serbisyo.

Talahanayan 6-1:  Mga Tagapagkaloob ng Serbisyo

TAGAPAGKALOOB NG SERBISYO

Patubig Ang Sentrong Pambayan-nasa lugar na 
Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California

Na-recycle na Tubig Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley, Lunsod 
ng Sunnyvale, Cal Water

Maruming Tubig Ang Sentrong Pambayan-nasa lugar na Distrito 
ng Kalinisan ng Cupertino

Daluyang Pambagyo Ang Sentrong Pambayan-nasa lugar; Lunsod 
ng Cupertino-wala sa lugar

Serbisyo sa Kuryente Gas at Kuryente ng Pasipiko
Serbisyo sa Gas Gas at Kuryente ng Pasipiko

Proteksyon mula sa Bumbero Kagawaran ng Bumbero ng County ng Santa 
Clara

Proteksyon mula sa Pulisya Opisina ng Siyerip ng County ng Santa Clara, 
Dibisyon ng West Valley

Mga Paaralan
Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino 
Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng 
Fremont

Aklatan Distrito ng Aklatan ng County ng Santa Clara
Pagtatapon ng Solid na Basura Recology South Bay

Ang mga kasalukuyang utilidad ng tubig, alkantarilya, kuryente, gas, mga komunikasyon, at 
daluyang pambagyo ay matatagpuan sa mga lugar na maaaring gamitin para sa pampublikong 
utilidad sa buong Lugar ng Plano.  Kakailanganing gibain at baguhin ang ruta ng mga 
kasalukuyang utilidad bilang bahagi ng pagpapatupad sa Plano.

6.2. Daluyang Pambagyo at Pamamahala ng Kalidad ng Tubig

6.2.1. Daluyang Pambagyo
May kasalukuyang nakalatag na pampublikong daluyang pambagyo na abot hanggang hilaga 
sa North Wolfe Road, bumabagtas sa ari-arian na Mall na nasa lugar na maaaring gamitin para 
sa pampublikong utilidad, dumaraan sa isang pampublikong daluyan ng tubig na matatagpuan 
sa isang kalapit na ari-arian na nasa lugar na maaaring gamitin para sa pampublikong utilidad, 
at nagpapakawala sa Junipero Serra Channel ng Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley na 
bumabaybay sa I-280 at huling nagpapakawala sa Calabazas Creek.

Sa pagpapatupad sa Ispesipikong Plano, kakailanganing baguhin ang daluyan sa North Wolfe 
Road upang mas palayuin pa sa hilaga ang abot nito at isaayos ang pagkakahanay nito ayon 
sa ipinapanukalang garaheng paradahan na nasa may timog lang ng lagusan sa ilalim ng North 
Wolfe Road.  Gagawa ng bagong pampublikong daluyang pambagyo sa Ika-3 Kalye hanggang 
sa kasalukuyang punto ng koneksyon na matatagpuan sa lugar na maaaring gamitin para sa 
pampublikong utilidad sa Block 13 para sa pagpapakawala sa Junipero Serra Channel, na 
bumabaybay sa I-280.

Ididirekta ang nasa lugar na daluyang pambagyo sa mga imbakang sistern para sa pagsasala 
at muling paggamit bilang tubig sa irigasyon para sa Lugar ng Plano.  Iaayon ang laki ng mga 
imbakang ito sa mga inaatas ng Panrehiyong Lupon ng Pagkontrol ng Kalidad ng Tubig ng San 
Francisco Bay.

Ang lahat ng sobrang tubig mula sa Lugar ng Plano para sa mga bagyong mas malakas kaysa 
sa kinakailangang bagyo na lilinisin ay direktang papakawalan mula sa mga imbakan patungo sa 
pampublikong daluyang pambagyo na matatagpuan sa mga kalapit na ari-arian sa Hilaga, sa mga 
lugar na maaaring gamitin para sa pampublikong utilidad, at patungo sa Junipero Serra Channel.

Ang sistema para sa tubig mula sa bagyo para sa Lugar ng Plano ay ipinapakita sa Pigura 6-1:  
Plano ng konsepto para sa pamamahala ng tubig mula sa bagyo.  
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Palatandaan

Tandaan:  Hindi nakaayon ang Pigura sa proporsyon

Pigura 6-1:  Plano ng Konsepto para sa Pamamahala ng Tubig mula sa Bagyo

Sistern ng Tubig-Ulan
Pangongolekta ng Tubig-Ulan 
sa Liwasang Bayan
Mananatili ang Kasalukuyang 
Pampublikong Daluyang Pambagyo
Pangongolekta ng Tubig-Ulan sa Parehong Antas
Na-recycle na Tubig ng Bayan para 
sa Irigasyon
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6.2.2. Kalidad ng Tubig
Sa kasalukuyan, ang Lugar ng Plano ay may mga gusali, paradahan, at iba pang mga 
imprastraktura na hindi tinatagusan ng tubig na bumubuo sa mahigit 90 porsiyento ng kabuuang 
lugar.  Pumapasok ang tubig mula sa bagyo sa mga inlet ng daluyan na nagdadala sa tubig sa 
Calabazas Creek, at kalaunan ay sa San Francisco Bay.

Ayon sa mga inaatas kaugnay ng tubig mula sa bagyo, kinakailangang linisin ang 100% ng tubig 
mula sa bagyo alinsunod sa mga panukala ng Pagpapaunlad na Wala Masyadong Epekto (LID).  
Kabilang sa mga panukalang ito ang pangongolekta ng tubig-ulan, muling paggamit, pagsasala, 
biotreatment, at mga green roof.

Ang 30 ektaryang Pangkomunidad na Parke at Lugar ng Kalikasan ay magkakaroon ng mga 
kaayusan ng lupa na humihigop ng tubig kung saan lilinisin ang tubig-ulan, at hangga't maaari, 
kokolektahin at muling gagamitin sa Lugar ng Plano para sa irigasyon.

Ang ulang tatama sa plataporma at mga pribadong kalsada ay dadalhin sa isa sa mga panrehiyong 
imbakan, lilinisin at muling gagamitin upang mabawasan ang pangangailangan para sa tubig na 
ligtas inumin, at upang matugunan ang mga inaatas kaugnay ng kalidad ng tubig mula sa bagyo.  
Isasagawa ang paglilinis sa pamamagitan ng paggamit ng media filter upang alisin ang mga langis, 
deposito, at iba pang mga pollutant para maging angkop na gamitin ang tubig-ulan sa irigasyon.  
Ang tubig na tatama sa mga lugar na hindi mainam daanan ay lilinisin bago pakawalan alinsunod 
sa mga regulasyon ng Estado at lokal na pamahalaan.
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6.3. Tubig na Ligtas Inumin, Tubig ng Bumbero, at Na-recycle na Tubig

6.3.1. Tubig na Ligtas Inumin
Ang Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California (Cal Water) ay ang pambayang tagapagkaloob 
ng mga ulitidad ng tubig para sa Distrito sa Labas ng Lunsod ng Los Altos (LASD), kung saan 
kabilang ang Lugar ng Plano.  Ang supply ng tubig para sa LASD ay isang kumbinasyon ng tubig-
bukal (32 porsiyento) mula sa mga balong matatagpuan sa distrito, at nilinis na tubig 
(68 porsiyento) na binili sa Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley (SCVWD).

Ang Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California ang nagmamay-ari at may hawak sa mga 
pampublikong linya ng tubig.  Sa kasalukuyan, may mga pampublikong pangunahing tubo ng tubig 
sa mga daan kung saan may karapatan ang publiko sa ilalim ng kasalukuyang Perimeter Road, 
Stevens Creek Boulevard, at Vallco Parkway, at nagdadala ang mga ito ng tubig para sa bahay, 
bumbero, at irigasyon.

Bilang bahagi ng pagpapatupad sa Plano, ikokonekta ang tubig sa hilaga ng lagusan sa ilalim ng 
Wolfe Road at papadaluyin ito pasilangan at pakanluran.  Sa koneksyon sa silangan, magdadala 
ng tubig para sa bahay, bumbero at irigasyon para sa silangang bahagi ng Lugar ng Plano at 
Block 13.  Ang koneksyon sa kanluran ay kokonekta kalaunan pabalik sa sistema ng Cal Water na 
matatagpuan sa lugar na maaaring gamitin para sa pampublikong utilidad sa isang kalapit na ari-
arian sa hilaga ng Lugar ng Plano at magdadala ito ng tubig para sa bahay, bumbero, at irigasyon 
sa kanlurang bahagi ng Lugar ng Plano.

6.3.2. Mga Linya ng Tubig ng Bumbero
Ang Cupertino at Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California ay may pinagsamang sistema 
ng patubig para sa bumbero at bahay.  Ang lahat ng tubig ng bumbero para sa gusali, kabilang 
na ang mga pampublikong hydrant sa may North Wolfe Road, Vallco Parkway, at Stevens Creek 
Boulevard, at ang mga pribadong hydrant sa Perimeter Road at mga panloob na kalsada, ay 
manggagaling sa pribadong sistema ng patubig para sa bahay at ididisenyo upang matugunan o 
mahigitan ang mga inaatas ng fire code.

6.3.3. Na-recycle na Tubig
Sa kasalukuyan, walang sistema ng na-recycle na tubig sa Lugar ng Plano.  Sa pakikipagtulungan 
sa Kagawaran ng Transportasyon ng California, Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley, Lunsod 
ng Sunnyvale, Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California, at Lunsod ng Cupertino, magdadala 

ang aplikante ng Sentrong Pambayan ng na-recycle na tubig mula sa Planta ng Pagkontrol ng 
Polusyon sa Tubig ni Donald M.  Somers (WPCP) ng Lunsod ng Sunnyvale, na matatagpuan sa 
hilaga ng Lugar ng Plano, kung aaprubahan ito ng iba pang mga hurisdiksyon.

Noong 2013, nagtulungan ang Lunsod ng Sunnyvale, Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley 
(SCVWD), Kumpanya ng Tubig ng California (Cal Water), at iba pa upang paabutin ang serbisyo 
ng na-recycle na tubig sa Lunsod ng Sunnyvale patimog sa isang kalapit na panteknolohiyang 
kampus.  Ang serbisyo para sa Lugar ng Plano ay kabibilangan ng pagpapaabot sa linya ng na-
recycle na tubig na ito sa I-280 hanggang sa panulukan ng North Wolfe Road / Stevens Creek 
Boulevard, kapag naipatupad na ang sistema.

Lalatagan ng tubo ang Lugar ng Plano upang madaanan ng na-recycle na tubig at magbigay-daan 
sa nakaplanong pampublikong sistema ng na-recycle na tubig.  Ang Distrito ng Tubig ng Santa 
Clara Valley ang magiging wholesaler para sa na-recycle na tubig.

Kung sakaling hindi makakapagbigay ng na-recycle na tubig ang mga nabanggit na ahensya, 
maghahanap ang aplikante ng Sentrong Pambayan ng mga alternatibong mapagkukunan upang 
matugunan ang kinakailangang na-recycle na tubig para sa Ispesipikong Plano na ito.

Ang tubig-ulan na tatama sa buong lugar ay kokolektahin, lilinisin at muling gagamitin para sa 
irigasyon sa site upang mabawasan ang paggamit ng tubig para sa bahay.

Pigura 6-2:  Plano ng Konsepto para sa Serbisyo sa Tubig para sa Bahay, tinutukoy ang sistema 
ng patubig para sa bahay para sa Lugar ng Plano.
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Palatandaan

Tandaan:  Hindi nakaayon ang Pigura sa proporsyon

Pigura 6-2:  Plano ng Konsepto para sa Serbisyo sa Tubig para sa Bahay

Mananatili ang Kasalukuyang 
Serbisyo sa Tubig
Ipinapanukalang Pampublikong 
Serbisyo sa Tubig
Ipinapanukalang Serbisyo ng 
Bumbero
Mga Pamigil ng Pabalik na Daloy
Na-recycle na Tubig ng Bayan para 
sa Irigasyon
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6.4. Supply at Pangangailangan ng Tubig
Ang Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California (Cal Water) ay ang pambayang tagapagkaloob 
ng mga ulitidad ng tubig para sa Distrito sa Labas ng Lunsod ng Los Altos (LAS) ng Lunsod ng 
Cupertino kung saan matatagpuan ang Lugar ng Plano.  Ang supply ng tubig para sa Distrito ng 
LAS ay isang kumbinasyon ng tubig-bukal mula sa mga balong nasa Distrito, at nilinis na tubig na 
binili sa Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley (SCVWD).  Tinatayang 32 porsiyento ng supply ang 
mula sa produksyon ng tubig-bukal at 68 porsiyento ang mula sa SCVWD.

Sa isang partikular na taon, nag-iiba-iba ang dami ng produksyon ng tubig-bukal kumpara sa 
binibiling tubig depende sa supply na mayroon ang SCVWD.  Nag-aangkat ng tubig mula sa 
ibabaw ang SCVWD para sa lugar na pinagseserbisyuhan nito mula sa South Bay Aqueduct ng 
Proyektong Patubig ng Estado (SWP), Dibisyon ng San Felipe sa pederal na Proyekto ng Central 
Valley (CVP), at Panrehiyong Sistema ng Patubig ng Komisyon sa Mga Pampublikong Utilidad 
ng San Francisco (SFPUC).  Gayunpaman, nakakatanggap lang ang Cal Water ng tubig mula sa 
SCVWD mula sa mga mapagkukunang SWP at CVP.

Mayroong kontrata ang Cal Water sa SCVWD hanggang sa 2035 upang bumili ng nilinis na tubig 
mula sa ibabaw at dalhin ito sa Distrito ng LAS.  Inihahatid ang "kontratang" tubig mula sa SCVWD 
sa pamamagitan ng apat na koneksyon sa sistema ng paghahatid nito.  Ang mga koneksyong 
ito ay tinatawag na mga turnout ng Vallco, Granger, Farndon, at Covington.  Ang bawat isa sa 
mga turnout na ito ay may mga aparato sa pagkontrol ng pressure at daloy na nagbibigay-daan 
sa hydraulic na pagbabago sa pagitan ng kani-kaniyang pangunahing tubo sa paghahatid at ng 
sistema ng distribusyon ng Distrito ng LAS.  Ang Distrito ng LAS ang nagmamay-ari at may hawak 
sa isang sistema ng patubig na mayroong 295 milya ng tubo, 65 booster pump, at 46 na imbakang 
tangke.  Maagap na pinananatili at pinahuhusay ng Cal Water ang mga pasilidad nito upang 
masigurong may maaasahan at de-kalidad na supply ng tubig.

Tulad ng ipinapakita sa Talahanayan 6-2:  Paggamit ng Tubig ayon sa Ispesipikong Plano ng 
Sentrong Pambayan ng Vallco, ang kabuuang pangangailangan sa tubig para sa Lugar ng Plano 
ay 439 na AFY at ang netong pagtaas mula sa kasalukuyang pangangailangan ay 155 AFY.

Talahanayan 6-2:  Inaasahang Paggamit ng Tubig ayon sa Ispesipikong Plano ng Sentrong 
Pambayan ng Vallco

Paggamit Inaasahang Pangangailangan 
(gpd)

Inaasahang Pangangailangan 
(AFY)

Pagtitingi at Panlibangan 212,520 238
Pangresidensyal 41,220 46
Paggamit sa Opisina at Mga 
Kaugnay na Paggamit 87,938 99

Pambayan 3,330 4
Iba Pang Mga Pansuportang 
Paggamit 9,075 10

Hotel (Block 14)1 37,245 42
Kabuuan 391,328 439
Netong Pagtaas mula 
sa Kasalukuyang 
Pangangailangan (253,831 
gpd/284 na AFY)

391,328-253,831 = 137,497 439-284 = 155

1Inaasahan, walang ipinapanukalang pagpapaunlad sa ngayon.

Tulad ng ipinapakita sa Talahanayan 6-3:  Inaasahang Maraming Taon ng Tagtuyot (4 na taon):  
Paghahambing sa Pangangailangan at Supply, Distrito ng LAS (Acre-foot), para sa susunod 
na 25 taon (2015-2040), magkakaroon ang Distrito ng LAS ng sapat na supply ng tubig upang 
matugunan ang mga inaasahang pangangailangan ng Ispesipikong Plano at ng lahat ng 
kasalukuyang customer at iba pang inaasahang customer sa hinaharap para sa mga normal na 
kundisyon sa isang taon ng tagtuyot at maraming taon ng tagtuyot.

Dapat tandaan na tulad sa inaprubahan dati na pagpapaunlad ng hotel sa Block 13, natukoy na 
naaayon ang pangangailangan sa tubig sa inaasahang paglawak ng Pangkalahatang Plano.  
Naaayon din ito sa paglalaan para sa mga bagong silid ng hotel para sa Lunsod ng Cupertino 
at lugar ng South Vallco.  Dahil dito, ang pagtaas ng paggamit ng tubig mula sa pagpapaunlad 
ng hotel sa Block 13 ay inasahan sa mga dokumento ng pagsusuring pangkapaligiran para sa 
proyektong iyon.  Iniisip na hindi magiging mabigat ang mga potensyal na epekto na nauugnay sa 
supply ng tubig para sa ipinapanukalang hotel.
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Talahanayan 6-3:  Inaasahang Maraming Taon ng Tagtuyot (4 na taon):  Paghahambing sa Pangangailangan at Supply, Distrito ng LAS (Acre-foot)

2020 2025 2030 2035 2040
Supply mula sa SCVWD 10,850 11,200 11,550 11,900 12,250
Supply ng Na-recycle na Tubig 175 175 175 175 175
Supply mula sa Mga Balon ng Cal 
Water 4,034 3,961 3,901 3,855 3,822

Kabuuang Supply 15,059 15,336 15,626 15,930 16,247

Pangangailangan ng SCVWD 8,680 8,960 9,240 9,520 9,800
Pangangailangan ng Na-recycle na 
Tubig 175 175 175 175 175

Pangangailangan para sa Mga 
Balon ng Cal Water 3,192 3,158 3,086 3,049 3,023

Kabuuang Pangangailangan 12,047 12,293 12,501 12,744 12,998
Sobra 3,012 3,043 3,125 3,186 3,249
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6.5. Paglilinis at Paghahatid ng Maruming Tubig
Ang mga pangunahing linya ng trunk na nagbibigay ng serbisyo sa Lugar ng Plano ay 
kinabibilangan ng mga 12 pulgadang pasilidad sa Homestead Road, mga 15 at 18 pulgadang 
pasilidad sa may hilagang bahagi ng I-280, mga 12 at 15 pulgadang pasilidad sa Wolfe Road, mga 
10 pulgadang pasilidad sa De Anza Boulevard, mga 18 pulgadang pasilidad sa Shetland Place, at 
mga 27 pulgadang pasilidad sa Pruneridge Avenue.

Sa nasasakupan ng Lugar ng Plano, may mga kasalukuyang nakalatag na 15 pulgadang linya ng 
alkantarilya ng kalinisan na dumadaloy pahilaga sa North Wolfe Road, na dumudugtong sa may 
timog lang ng lagusan sa ilalim ng North Wolfe Road, dumaraan sa isang bahagi ng Lugar ng 
Plano, at kumokonekta sa isang 15 pulgadang sistema na dumadaloy sa ilalim ng I-280.  Mayroon 
ding mga nakalatag na linya ng alkantarilya ng kalinisan sa kasalukuyan sa Vallco Parkway at 
Stevens Creek Boulevard.  Ang karamihan sa mga kasalukuyang gusali sa Lugar ng Plano ay 
nagpapakawala sa 15 pulgadang pangunahing alkantarilya na dumadaloy pahilaga sa North Wolfe 
Road.  Ang 15 pulgadang linya na ito ay nagbibigay ng serbisyo sa malaking bahagi ng Lunsod 
ng Cupertino, at puno na ito (ipinagpapalagay na kalahati ang puno sa daloy) para sa daloy sa 
tuyong panahon.  Kumokonekta ang 15 pulgadang sistema ng alkantarilya sa kamakailang inilatag 
na 27 pulgada sa Wolfe/Pruneridge na kalaunang nagpapakawala sa Planta ng Pagkontrol ng 
Polusyon sa Tubig ng San Jose/Santa Clara, sa pamamagitan ng sistema ng Lunsod ng Santa 
Clara.

Mayroon ding linya na matatagpuan sa kasalukuyang Perimeter Road sa kanlurang bahagi ng Lugar 
ng Plano na nangongolekta ng maruming tubig sa alkantarilya mula sa pangresidensyal na komunidad 
ng Portal na nasa kanluran at dumadaloy sa pangunahing tubo ng alkantarilya ng North Wolfe Road.

Sa ipinapanukalang plano para sa maruming tubig, babaguhin ang ruta ng pangunahing tubo ng 
alkantarilya na dumadaloy sa hilagang bahagi ng Lugar ng Plano at paaabutin ito pahilaga sa ilalim 
ng North Wolfe Road, sa may timog lang ng lagusan.  Pagkatapos, liliko ito pakanluran sa pagitan 
ng lagusan at ng garahe sa ilalim ng lupa.  Ilalatag ang pangunahing tubo na ito sa isang bagong 
lugar na maaaring gamitin para sa pampublikong utilidad at ikokonekta ito sa kasalukuyang 
alkantarilya ng kalinisan na nasa isang lugar na maaaring gamitin para sa pampublikong utilidad sa 
hilagang bahagi ng Lugar ng Plano.  Nagpapakawala ang pangunahing tubo na ito sa pangunahing 
tubo ng alkantarilya na bumabagtas sa I-280, na maaaring kailanganing pahusayin.

Batay sa mga inaasahang daloy ng alkantarilya, kakailanganing magsagawa ng mga 
pagpapahusay sa mga kasalukuyang nakalatag na linya sa North Wolfe Road upang mabigyang-
daan ang mga inaasahang daloy mula sa pagpapatupad sa Ispesipikong Plano.  Kabilang sa 

inaasahang laki ng tubo ang 21 pulgadang linya at kahilerang 18 pulgadang linya.

Ang Plano para sa Maruming Tubig ng Ispesipikong Plano ay ipinapakita sa Pigura 6-3:  Plano ng 
Konsepto para sa Maruming Tubig.

ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO | 6-8



C-146

DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE ANG INISYATIBONG PANUKALA
6 | IMPRASTRAKTURA AT MGA PAMPUBLIKONG PASILIDAD 

Palatandaan

Tandaan:  Hindi nakaayon ang Pigura sa proporsyon

Pigura 6-3:  Plano ng Konsepto para sa Maruming Tubig

Mananatili ang Kasalukuyang 
Alkantarilya ng Kalinisan
Pinahusay na Pambayang 
Alkantarilya ng Kalinisan
Bagong Pambayang Alkantarilya 
ng Kalinisan
Bagong Alkantarilya ng 
Kalinisan para sa Pagpapaunlad
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6.6.  Mga Tuyong Utilidad

6.6.1. Sentrong Planta
Magtatayo ng sentrong planta sa Lugar ng Plano na magbibigay ng nakasentrong loop ng 
condenser ng tubig para sa karamihan ng mga gusali.  Maglalagay rin sa bawat block ng mga 
espasyo para sa mekanikal na suporta sa mga espasyo sa pagitan ng mga gusali at ng nakaangat 
na pangkomunidad na parke sa itaas.  Itatago sa publiko ang mekanikal na kagamitan sa 
pamamagitan ng paglalagay ng bubong para dito.

6.6.2. Mga Linya ng Gas at Kuryente
Ang Gas at Kuryente ng Pasipiko ang nagmamay-ari at may hawak sa mga pampublikong 
pasilidad ng gas at kuryente.  Ang mga kasalukuyang linya ng gas at kuryente na may mataas 
na boltahe ay matatagpuan sa North Wolfe Road, na abot hilaga hanggang timog.  Walang 
mga ipinapanukalang pagbabago sa mga kasalukuyang linya na ito na may mataas na boltahe.  
Mayroon ding pampublikong pinagsanib na trintsera sa may Timog-Kanluran na bahagi ng 
kasalukuyang Perimeter Road na babaguhin ang lokasyon.

Paaabutin ng Sentrong Pambayan ang mga bagong pampublikong pansuportang linya ng gas at 
kuryente mula sa North Wolfe Road sa isang pinagsanib na trintsera sa isang bagong lugar na 
maaaring gamitin para sa pampublikong utilidad.  Palalawakin ang sakop ng mga linya ng serbisyo 
para sa mga gusali mula sa mga bagong pampublikong linya na ito.

6.6.3. Mga Linya ng Komunikasyon
Nakalatag ang mga kasalukuyang pampublikong linya ng komunikasyon sa ilalim ng lupa 
sa silangang bahagi ng North Wolfe Road mula hilaga hanggang timog.  Walang mga 
ipinapanukalang pagbabago sa mga linya na ito.

6.7.  Solid na Basura at Pagre-recycle
Ang Recology South Bay ang eksklusibong kumpanya ng prankisya na kasalukuyang nagbibigay 
ng mga serbisyong kaugnay ng pagre-recycle, basura, at basura mula sa bakuran sa mga bahay 
sa Lunsod ng Cupertino.  Patuloy itong magbibigay ng serbisyo para sa solid na basura at pagre-
recycle sa Lugar ng Plano, alinsunod sa pagbabago ng lunsod ng Cupertino ayon sa mga inaatas 
at/o pakikipagkasundo ng estado at lokal na pamahalaan.

Maaaring gumamit sa Lugar ng Plano ng mga teknolohiya para sa solid na basura tulad ng 
pneumatic na pangongolekta, at advanced na paglilinis tulad ng anaerobic na pagdudurog upang 
makatulong na mabawasan ang dami ng solid na basura na iniluluwas mula sa Lugar ng Plano.
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Inilalarawan ng kabanatang ito ang mga prinsipyo at konsepto 
sa pagdisenyo ng tanawin para sa mga parke, streetscape, at 
espasyo para sa pagsasama-sama ng publiko.  Kasama rin dito 
ang isang talakayan hinggil sa mga halamang gagamitin para sa 
pagpapaganda ng lupa.  
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7.1. Panimula
Kasama sa "lugar para sa publiko" ang lahat ng panlabas na lugar, nagdurugtong at ginawang 
porma na pisikal o nakikitang naa-access ng publiko, sinuman ang nagmamay-ari.  Maaaring 
kasama sa mga elementong ito ang mga streetscape, daanan ng naglalakad, tulay, plaza, at 
parke.  Ang lugar para sa publiko para sa Lugar ng Plano ay nakaayos ayon sa mga sumusunod 
na kategorya:

 ▪ Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan-Mga bukas na espasyo na naa-access 
ng publiko sa loob ng komunidad na para sa paggamit na panlibangan.  Ang 30 akreng 
green roof ng Sentro ng Bayan ay ang pangunahing tumutukoy na elemento ng tanawin at 
amenidad para sa libangan na panrehiyon.

 ▪ Mga Plaza-Mga bukas na espasyong nakikita ng publiko o para sa pagsasama-sama ng 
publiko.  Kasama sa Sentro ng Bayan ang dalawang Plaza na tumutukoy sa mga lugar 
para sa publiko sa antas ng kalye.

 ▪ Streetscape-Ang mga nakikitang elemento ng kalye kasama ang kalsada, bangketa, 
kasangkapang pangkalsada, mga puno at mga bukas na espasyo na magkakasama upang 
buuin ang karakter ng kalsada.

Nakabatay ang disenyo ng tanawin para sa Sentro ng Bayan sa makasaysayang likas at 
pangkulturang tanawin ng Santa Clara Valley (tingnan ang Larawan 7-1a:  Makasaysayang 
Pangkalikasang Tanawin ng Santa Clara Valley at Larawan 7-1b:  Pangkulturang Pangkalikasang 
Tanawin ng Santa Clara Valley), na makapagbibigay ng maraming iba't ibang likas na ecosystem 
sa gawang kapaligiran at makayanan ang mga nakapanghahamong kundisyon ng klima tulad ng 
matagalang tagtuyot at tumataas na temperatura sa buong mundo.

Ang pamantayang parke ng Pangkalahatang Plano ng Lunsod ay tatlong akre ng parke bawat 
1,000 populasyon.  Batay sa average na laki ng sambahayan ng Lunsod (2.87 tao bawat 
sambahayan), kakailanganin ng Sentro ng Bayan ng 6.79 akre ng lupaing pamparke.  Tulad 
ng ipinanukala, magbibigay ang Sentro ng Bayan ng mahigit 33 akre ng lupaing pamparke, na 
binubuo ng 30 akre ng Parkeng Pangkomunidad na may Green Roof at tatlong akre ng dalawang 
nasa kalyeng Plaza.
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Larawan 7-1a:  Makasaysayang Pangkalikasang Tanawin ng Santa Clara Valley

CHAPARRAL OAK SAVANNA OAK WOODLAND DAMUHAN MATUBIG NA 
PARANG

TIDAL 
MARSH

SUBTIDAL 
WATER
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RANTSO VINEYARD ORCHARD PAGPAPAUNLAD 
NA PANLUNSOD

AGRIKULTURA LATIAN MGA SALT POND

Larawan 7-1b:  Pangkulturan Pangkalikasang Tanawin ng Santa Clara Valley
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7.2. Plano sa Pagpapanatili ng Puno at Muling Pagtatanim
Kasama sa Lugar ng Plano ang 894 umiiral nang mga puno, na pangunahing matatagpuan sa 
North Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard at umiiral nang pagkakahanay ng Perimeter Road.  
Kasama sa mga nananaig na species ang Shamel Ash (399 | 45%), Coastal Redwood (319 | 36%) 
at iba't ibang uri ng pine (65 | 7%).

Ang umiiral nang nag-iisang uri ng halaman mula sa naunang panahon noong naitayo ang orihinal 
na Mall.  Maraming tubig ang kailangan ng ganitong uri ng mga puno at ilang taon nang nagdurusa 
dahil sa pagpapatuloy ng mga kundisyong tagtuyot ng California.  Ang mga uri na Shamel ash at 
coastal redwood ay mabilis na nauubos.  Maraming puno ang hindi na maganda ang kalagayan 
(202 | 23%).  Labimpitong puno ng ash at redwood na ang namatay sa ilang nagdaang taon.

Napakalaki ng porsyento ng populasyon ng puno na coast redwood at Shamel ash para 
magkaroon ng malagong kagubatang panlunsod, na karaniwang mayroong malaking bilang ng uri 
at species ng puno upang makapagprotekta laban sa peste at pagkalat ng sakit (at mga abiotic na 
isyu tulad ng tagtuyot) na maaaring potensyal na makaubos sa malaking porsyento ng populasyon 
ng puno.

Sa kabila nito, mapapanatili ng aplikanteng Sentro ng Lunsod ang mayoriya ng mga umiiral nang 
puno na matatagpuan sa North Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard, at sa nasa pagitang 
lugar ng tanawin sa kanlurang gilid ng Lugar ng Plano.  Isasama rin sa Sentro ng Bayan ang 
mga karagdagang bagong puno, at ang karamihan dito ay mga uri na likas na rito at mga may 
kakayahang mabuhay sa tagtuyot.
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7.3. Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan
Ibabatay ang disenyo ng tanawin para sa Sentro ng Bayan sa mga likas na ekolohiya ng Santa 
Clara Valley.  Makapagbibigay ito ng maraming iba't ibang likas na ecosystem sa loob ng isang 
gawang kapaligiran at makayanan ang mga nakapanghahamong kundisyon ng klima tulad ng 
matagalang tagtuyot at tumataas na temperatura sa buong mundo.

Ang Sentro ng Bayan ay isang high performance na tanawin at modelo ng green na imprastraktura 
na gagawa ng napapanatiling sentro para sa sibiko, panlipunan, at pangkomunidad na buhay at 
magsisilbing modelo ng makabagong pangdalawampu't-isang siglong napapanatiling pag-unlad.

Makakasama sa Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan ang iba't ibang paggamit na 
ayon sa programa mula sa mga aktibong pampublikong espasyo para sa pagtitipon-tipon ng 
komunidad, pangsibikong ugnayan, pagtatanghal sa publiko, pagdiriwang na pangkultura at kaswal 
na pagkain, hanggang sa mga passive na espasyo para sa pagpapahinga, hanggang sa lugar ng 
kalikasan para sa pagbibigay tirahan para sa lokal na halaman at hayop.  Maaaring kasama sa 
mga aktibidad ng komunidad ang malalaking espasyo para sa paglalaro at hardin para sa mga 
bata, mga espasyo para sa pagpupulong ng komunidad sa loob at labas ng isang gusali, mga 
amenidad tulad ng cafe at wine bar, at ampiteatro at mga espasyo para sa pagtatanghal.

Halos apat na milya ng network ng landas ang ilalagay sa buong Parke ng Komunidad at Lugar 
para sa Kalikasan, at magsasama ng mga rutang madaling ma-access at angkop para sa fitness 
(tingnan ang Larawan 7-2:  Konseptong Network ng Landas).

Malaking bahagi ng Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan ay ganap na maa-access ng 
publiko, gayunpaman, mayroong ilang lugar na lilimitahan lang ang access para sa mga residente 
at mga manggagawa ng opisina.

Gagawin ang mga landas gamit ang mga flexible, matatag at nadadaanan ng tubig na mga 
materyales, kabilang ang nabulok na granite at flexible na semento.  Magpapaikot-ikot ang mga 
landas sa buong rooftop.
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Paalala:  Wala sa sukat ang nasa larawan

Larawan 7-2:  Konseptong Network ng Landas
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at Pangresidensyal
Mga Landas ng Parke 
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7.3.1. Mga Lugar para sa Pagtatanim
Nakaayos ang Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan sa palibot ng maraming 
pangunahing lugar na ipinapakita sa Larawan 7-3:  Parke ng Komunidad at Lugar para sa 
Kalikasan, at inilalarawan sa ibaba.

Oak Grove
Matatagpuan ang oak grove sa kanlurang dulo ng Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan 
at magbibigay ng pampublikong access para sa naglalakad mula sa Stevens Creek Boulevard.  
Sa lokasyong ito, mag-aabot ang bubong at lapag upang gumawa ng maginhawa at naa-access na 
koneksyon ng landas sa green roof mula sa lapag.

Tataniman ang lugar ng oak grove ng malalaking canopy tree upang makagawa ng iconic na 
espasyo para sa pasukan at upang magsilbing nakikitang pagitan sa mga katabing pribadong 
residensyal na komunidad.  Ang pampublikong tanawin na ito ay magiging isang mapayapang 
lugar, na nakapagbibigay ng pahinga mula sa nakikita sa Lunsod at nanghihikayat na maglakad-
lakad sa mga likas na puno ng oak at damo.

Mga Aktibidad ng Komunidad
Matatagpuan ang lugar para sa mga aktibidad ng komunidad sa sentro ng Parke ng Komunidad 
at Lugar para sa Kalikasan, at magbibigay ng konsentrasyon ng aktibong programa kabilang 
ang malalaking espasyo para sa paglalaro at hardin para sa mga bata, mga espasyo para sa 
pagpupulong ng komunidad sa loob at labas ng isang gusali, mga amenidad tulad ng cafe at wine 
bar, at ampiteatro at mga espasyo para sa pagtatanghal.

Mga Vineyard at Orchard
Sa tabi ng mga aktibidad ng komunidad ay magkakaroon ng dalawang lugar na ipagdiriwang 
ang natatanging pangkultura at makasaysayang pang-agrikulturang tanawin ng rehiyon-ang mga 
vineyard at orchard.  Ang Santa Clara Valley ay nasa pagitan ng Mga Kabundukan ng Santa Cruz 
at Diablo Range na pumoprotekta sa lugar mula sa malamig at mahalumigmig na klima ng San 
Francisco Bay na gumagawa ng perpektong kapaligiran ng Mediterranean para sa mga orchard at 
vineyard na umusbong sa huling bahagi ng panglabingsiyam na siglo.

Muling ikokonekta ng mga vineyard at orchard ang mga residente sa mga siklo ng panahon ng 
agrikultura, makapagbibigay ng pang-edukasyon at napapanahong aktibidad na pampamilya, 
at makapagbibigay ng makabuluhang konteksto ng kasaysayan para sa kahalagahan nito sa 
naunang ekonomiya at buhay na panlipunan ng Santa Clara Valley.

Matatagpuan ang mga vineyard sa hilagang-silangang bahagi ng bubong at magsasama ng mga 
landas, pati na rin ng mga espasyo para sa pagtitipon-tipon at pagtatanghal.

Kasama sa mga orchard ang mga punong nagbubunga ng prutas at matatagpuan sa bubong sa 
hilagang-kanlurang sulok ng Stevens Creek Boulevard at North Wolfe Road.  Ang mga orchard, 
kasama ng mga vineyard, ay magbibigay sa komunidad ng mga aktibidad na pang-edukasyon at 
naaayon sa panahon na nauugnay sa agrikultura.

Lugar para sa Kalikasan
Ang malaking bahagi ng silangang bubong ay makapagbibigay ng malaking bilang ng mga 
serbisyo sa mga ecosystem kabilang ang pinahusay na biodiversity at tirahan para sa mga 
migratoryong ibon at mga insektong nagpaparami ng halaman, mas magandang kalidad ng hangin, 
pinahusay na pamamahala sa tubig ulan, pagbabawas sa mga carbon emission sa pamamagitan 
ng pagpapababa sa epekto sa isla ng init ng lunsod, at napakaraming pagkakataon para sa mga 
benepisyong pampisikal na kalusugan mula sa pag-eehersisyo at pakikipag-ugnayan sa kalikasan.
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Larawan 7-3:  Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan
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7.4. Pagtatanim at Irigasyon
Pipili ng iba't ibang puno, shrub at panakip sa lupa na magiging masagana kahit na may kaunti 
lang o walang irigasyon.  May maliliit na bahagi para sa pagtatanim na may mga partikular na 
paggamit ayon sa programa o sanggunian sa kasaysayan tulad ng mga damuhan at orchard, ay 
pananatilihin gamit ang mga mapagkukunan ng hindi maaaring inuming tubig tulad ng ni-recycle na 
tubig ng munisipyo o nasa lugar na nakuha at gagamiting muling greywater at tubig ulan.

Ang mga halamanang mula sa mga ecosystem na oak, parang, at chaparral ay mainam sa 
magaan at madaling makahigop ng tubig na lupa ng isang green roof.  Ang mga uri ng halaman 
na bubuo sa tanawin ng bubong ay may katangiang mga punong may kakayahang mabuhay sa 
tagtuyot, mga woody shrub, at uri ng damo tulad ng Coast Live Oak, Valley Oak, California Black 
Oak, California Sycamore, California Buckeye, Western Redbud, Monterey Cypress, Torrey Pine, 
Ceanothus, Manzanita, Needlegrass, Creeping Wild Rye, at iba't ibang mga katutubong damo, at 
sedge.  Ito ang mga halamang nagbago upang maging masagana sa mga makasaysayang tuyong 
tag-init na sinusundan ng mga pana-panahong ulan sa panahon ng taglamig.

Ang mga punong may kakayahang mabuhay sa tagtuyot at malalaking shrub ay mapapatubigan 
gamit ang drip system gamit ang isang kombinasyon ng naiinom at na-recycle na tubig.  
Madidiligan nang pawisik ang mga parang sa mga panahon ng aktibong paglaki sa pagitan 
ng Nobyembre at Marso kung kailan hindi sapat ang normal na pag-ulan.  Bukod pa rito, 
pana-panahong madidiligan ang mga parang sa mga buwan ng tag-init upang makagawa ng 
pandepensa laban sa mga wildfire.
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7.4.1. Drainage at Mga Lupa
Masusuportahan ng tanawin sa bubong ang hanggang 48 pulgada ng nainhinyeriyang paraan ng 
pagtatanim na sapat upang mapanatili ang mature na mga puno ng canopy at evergreen, mga 
woody shrub, at katutubo o nakakaangkop na damo at wildflower.  Masusuportahan ang mga 
hindi gaanong malawakang pagtatanim ng mga mas mabababaw na lupa at magagaang matibay 
na pampuno.  Masusuportahan ng mga topograpikong gradient at halamanan ang mga natural 
na pattern ng drainage na gagawa ng may pakinabang na mga serbisyo sa ecosystem, kabilang 
ang mga pag-filter ng tubig ulan at pagpaparating sa sistema sa pagpapatulo ng tubig sa bubong.  
Gagamitin sa lugar ang labis na tubig.  Ipinapakita ng larawan sa ibaba ang ipinanukalang 
minimum na lalim ng lupa para sa tanawin sa istraktura ng green roof para sa iba't ibang uri ng 
halaman.

Kung saan posible, gagamitin, susuriin, at isasama ang mga nahukay na lupa mula sa mga 
demolisyon at konstruksyon sa iba pang mga bahagi na gagamitin sa lugar.

Isasaalang-alang ang sumusunod na mga katangian ng lupa sa pagbuo ng mga halo ng lupa:

 ▪ Magandang drainage

 ▪ May kapasidad sa pagpapanatili ng tubig nang hindi nasosobrahan

 ▪ Kapasidad sa pagpapanatili ng nutrisyon

 ▪ Hindi bumababa ang kalidad

 ▪ Magaan, ngunit hindi matatangay ng hangin

 ▪ Matatag na pang-istraktura upang masuportahan ang mga halaman

Larawan 7-4:  Ipinapakita ng Karaniwang Seksyon sa Pagtatanim sa Bubong ang kaugnayan 
ng mga pagtatanim, pamamahala ng tubig ulan, irigasyon at mga sustrato na materyales na 
ipinanukala para sa roof.

HALO NG LUPA
LAYER NG DRAINAGE

SEDUM 
6"-8" ANG 

LALIM

TURF 
12" ANG 
LALIM

MGA VERTICAL 
NA HALAMAN 

12"

MGA PERENNIAL NA 
PANTAKIP SA LUPA AT 

DAMO 
18"-24"

MGA SHRUB 
24" ANG LALIM MGA UNDERSTORY NA 

PUNO 36" ANG LALIM
MGA CANOPY NA 

PUNO 48" ANG 
LALIM

KINAKAILANGANG LALIM NG 
LUPA

TIMBANG NG MGA HALAMAN + LUPA + TUBIG

ANTAS
12"
24"
36"
48"
60"
72" MGA 

BAGING 
18"
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Larawan 7-4:  Karaniwang Seksyon sa Pagtatanim sa Bubong (15% Dahilig)
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7.4.2. Proteksyon sa Hangin
Ang mga nananaig na hangin sa lugar ng Cupertino ay mula sa hilagang-kanluran.  Makakatulong 
ang pagtatanim sa kanlurang bahagi ng proyekto na mapababa ang epekto ng mga hangin sa 
Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan at sa lugar ng proyekto.

7.4.3. Kaligtasan at Seguridad
Ang kaligtasan sa loob ng Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan ay tutugunan ng isang 
kasama na sa diskarte sa pagdisenyo, programa, pagpapanatili at pagkakasangkot ng komunidad.  
Ligtas na mapoprotektahan ang mga parke ng iba't ibang diskarte sa disenyo.  Para sa kaligtasan 
at seguridad ng publiko, paggamit na pangresidensyal at sa pagtatrabaho, ang ilang lugar sa 
bubong o iba pang mga lugar ay maaaring mangailangan ng limitadong access ng publiko tulad 
ng mga gilid ng bubong, mga dulo ng bubong kung saan bukas ang nasa ibaba at mga lugar ng 
pavilion na pangresidensyal o pang-opisina.

7.4.4. Pailaw
Limitado ang pailaw sa loob ng Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan dahil 
magkakaroon ang green roof ng patakaran sa gabi patungkol sa mga oras ng pagpapatakbo.  
Magkakaroon ng sapat na dami ng pailaw sa daan upang makagawa ng ligtas na kapaligiran.  
Ang mga lugar sa palibot ng mga kiosk at pavilion ay paiilawan nang sapat para sa seguridad.  
Magkakaroon ng sapat na pailaw sa mga pribadong lugar at pavilion para sa mga potensyal na 
kaganapan sa gabi para sa mga pribadong lugar na nauugnay sa mga gumagamit ng opisina 
at residensyal.

Ang detalyadong mga alituntunin sa disenyo ng ilaw na nalalapat sa buong Lugar ng Plano, 
kabilang ang Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan, ay inilalarawan sa Kabanata 8:  
Mga Alituntunin sa Pagdisenyo ng Sentro ng Bayan.
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7.4.5. Mga Plaza ng Bayan (Town Center)
Sa kalye, nakatuon ang lugar para sa naglalakad na publiko sa dalawang natatanging Plaza 
ng Bayan na magkokonekta sa tingian, kainan, aliwan, pang-residensyal, at pangkomersyong 
aktibidad sa mga kalapit na komunidad sa pamamagitan ng Stevens Creek Boulevard, North Wolfe 
Road, at Vallco Parkway.  Tataniman ang mga streetscape at plaza ng mga canopy na puno at 
mga shrub na may kakayahang mabuhay sa tagtuyot.  Kasama sa mga green na espasyo ang 
parehong aktibong flexible na espasyo at passive na mga tanawin.

Town Square West
Ang Town Square West, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng North Wolfe Road sa pagitan 
ng Mga Kalye A at B, ang magiging sentro ng distrito ng tingian, aliwan, at residensyal.  Sa 
halos dalawang akre, ididisenyo ang Town Square West na may sementadong plaza, damuhan, 
pagpapaganda ng lupa, mga puno, at lugar para upuan na makakagawa ng espasyo para sa 
pagtitipon-tipon para sa lahat ng gumagamit.  Maaaring kasama sa mga programang panlabas ng 
gusali ang mga konsyerto, kaganapang pangkultura, pagtatanghal sa labas ng gusali, panlabas ng 
gusali na merkado at pagpapalabas ng pelikula.  Palilibutan ito ng mga lugar para sa naglalakad na 
may kakayahang mag-host ng mga kaganapan at festival o magsilbing kainan sa labas o espasyo 
para sa pakikipag-ugnayan.  Sa ilang pagkakataon, ang ilan sa mga kalsada sa palibot ng Town 
Square West ay isasara upang mag-host ng mga kaganapan at festival.

Gagamit ang Town Square West ng iba't ibang uri ng pailaw upang makamit ang isang naka-
layer na effect na makakagawa ng magandang kapaligiran sa gabi at sa buong gabi.  Kasama 
sa pagpapailaw sa lugar ang mahusay at inobatibong ilaw na nakakabit sa arkitektura, patayong 
poste, mga bollard, at isinama sa mga elemento at sahig ng lugar.  Malapit na magkaugnay ang 
mga kinakailangan sa ilaw at sa programa.  Dahil nakitang magkakaroon ng mga programa ng 
kaganapan sa Town Squares West, ang pailaw sa lugar ay flexible, makulay at masigla upang 
matugunan ang iba't ibang mga kaganapan ng programa.

Kasama sa Town Square West ang direktang access sa Parke ng Komunidad at Lugar para 
sa Kalikasan, pati na rin ang pasukan sa istraktura ng paradahan sa ilalim ng lupa sa ibaba sa 
pamamagitan ng mga hagdan.

Town Square East
Sa silangang bahagi ng North Wolfe Road ay ang Town Square East, na magsisilbing 
pangunahing green at sentro ng nakapalibot na Pang-iba't ibang Gamit na Distrtio ng Opisina/
Komersyo.  Sa halos isang akre lang na laki, ang Town Square East ay isang passive na espasyo 
na pangunahing magsisilbi bilang panlabas na amenidad para sa mga manggagawa ng opisina.

Nilayon sa Town Square East na magawa gamit ang isang kumplementaryong paleta ng mga unit 
paver, cobble, stone fine, at konkreto.  Maglalagay ng mga kasangkapan sa lugar tulad ng mga 
bangko, naililipat na mesa at upuan, mga bollard, nang kapareho sa iba pang bahagi ng Sentro ng 
Bayan.

Gagamit ang Town Square East ng iba't ibang uri ng pailaw upang makamit ang isang naka-layer 
na effect na makakagawa ng magandang kapaligiran sa gabi.  Kasama sa pagpapailaw sa lugar 
ang mahusay at inobatibong ilaw na nakakabit sa arkitektura, patayong poste, mga bollard, at 
isinama sa mga elemento at sahig ng lugar.  Malapit na magkaugnay ang mga kinakailangan sa 
ilaw at sa programa.  Dahil sa limitadong pagpoprograma, mapapailawan ang Town Square East 
sa gabi ngunit sapat lang.

7.4.6. Pribadong Bukas na Espasyo
Ibibigay ang mga pribado at pampublikong bukas na espasyo para sa mga pangresidenyal na unit 
at para sa mga manggagawa ng opisina sa Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan tulad 
ng sumusunod:

 ▪ Ibibigay ang pribadong bukas na espasyo para sa mga pangresidensyal na unit sa isang 
bahagi ng Parke ng Komunidad at Lugar para sa Kalikasan, kapalit ng mga balkonahe o 
pribadong bakuran.  Maa-access ang pribadong bukas na espasyong ito ng mga residente 
lang at ng mga bisita nila at maaaring may clubhouse, gym, at nasa lubas ng gusali 
na pool.

 ▪ Ibibigay ang hiwalay na pribadong bukas na espasyo para sa paggamit na pang-opisina sa 
Mga Pavilion 6 at 7.  Maaaring kasama sa mga paggamit ang cafeteria at pasilidad para sa 
kapakanan ng empleyado.
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7.4.7. Pagpapaganda ng Lupa
Ang mga paleta ng halaman para sa mga puno, shrub, at pantakip sa lupa ng lugar ng tanawin sa 
lugar para sa publiko ay batay sa makasaysayang likas at pangkulturang tanawin ng Santa Clara 
Valley.  Nagbibigay-daan ito sa Sentro ng Bayan na makapagbigay ng maraming iba't ibang likas 
na ecosystem na may kakayanang mabuhay sa mga nakapanghahamong kundisyon ng klima 
tulad ng matagalang tagtuyot at tumataas na temperatura sa buong mundo.

Nakapagbigay ang katutubo at naaangkop na paleta ng halaman ng Santa Clara Valley ng 
inspirasyon sa disenyo ng pagtatanim na makakapagpakita sa mga puno, shrub, at damo na may 
kakayahang mabuhay sa tagtuyot.

Pinili ang paleta ng halaman upang maging masagana kahit na may kaunti lang o walang 
irigasyon.  May maliliit na bahagi para sa pagtatanim na may mga partikular na paggamit ayon sa 
programa o sanggunian sa kasaysayan tulad ng mga damuhan at orchard, ay pananatilihin gamit 
ang mga mapagkukunan ng hindi maaaring inuming tubig tulad ng ni-recycle na tubig ng munisipyo 
o nasa lugar na nakuha at gagamiting muling greywater at tubig ulan.

Ang mga halamanang mula sa mga ecotone na oak, parang, at chaparral ay mainam sa magaan 
at madaling makahigop ng tubig na lupa ng isang tanawin sa ibaba ng isang istraktura.  Ang mga 
uri ng halaman na bubuo sa tanawin ng bubong ay may katangiang mga punong may kakayahang 
mabuhay sa tagtuyot, mga woody shrub, at uri ng damo tulad ng Coast Live Oak, Valley Oak, 
California Black Oak, California Sycamore, California Buckeye, Western Redbud, Monterey 
Cypress, at Torrey Pine, Ceanothus, Manzanita, Needlegrass, Creeping Wild Rye, at iba't ibang 
mga katutubong damo, at sedge.  Ang mga ito ay mga pagtatanim na masagana sa tagtuyot ng 
tag-init at pana-panahong pag-ulan sa taglamig.

Ang mga punong may kakayahang mabuhay sa tagtuyot at malalaking shrub ay mapapatubigan 
gamit ang drip system gamit ang isang kombinasyon ng naiinom at na-recycle na tubig, at 
madidiligan nang pawisik ang mga parang sa mga panahon ng aktibong paglaki sa pagitan 
ng Nobyembre at Marso kung kailan hindi sapat ang normal na pag-ulan.  Bukod pa rito, 
pana-panahong madidiligan ang mga parang sa mga buwan ng tag-init upang makagawa ng 
pandepensa laban sa mga wildfire.
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Pagpapaganda ng Lupa ng Streetscape
Pananatilihin ng Sentro ng Bayan ang karamihan ng malulusog na dati nang mga puno sa mga 
dulo ng Lugar ng Plano na nagsisilbing pagitan sa mga pribadong tirahan sa kanluran at upang 
mapaganda ang pagtakip ng puno sa Lunsod at nauugnay na mga serbisyo ng ecosystem.  
Tataniman ang mga panloob na kalsada ng mga canopy na puno sa 30 talampakan sa gitna at 
madidiligan sa pamamagitan ng drip irrigation.  Maaaring gamitin ng mga punong naitanim malapit 
sa mga kalsada at lugar para sa naglalakad ang Silva Cell o iba pang mga sistema ng pang-
istrakturang pagpapatibay sa lupa upang mapigilan ang pagsisiksikan ng lupa malapit sa mga ugat 
ng puno.

Tataniman ang mga panloob na kalsada ng mga canopy na puno sa tinatayang 30 talampakan 
sa gitna at madidiligan sa pamamagitan ng drip irrigation.  Maaaring gamitin ng mga punong 
naitanim malapit sa mga kalsada at lugar para sa naglalakad ang mga hukay upang makapagbigay 
ng mainam na dami ng lupa upang masuportahan ang malulusog na puno at mga sistema ng 
pang-istrakturang pagpapatibay sa lupa upang mapigilan ang pagsisiksikan ng lupa malapit sa 
mga ugat ng puno.

Sa kalsada, gagamitin ang mga materyales na pansemento upang mapaghiwa-hiwalay ang mga 
ayon sa programang lugar tulad ng mga pasukan, pasukan ng gusali at mga plaza ng sentro ng 
bayan.  Ang mga gagamiting mga pangkumplimentong materyales na may iba't ibang kulay o 
tekstura sa kalsada at sa mga bangketa katabi ng mga plaza ng bayan ay magbibigay ng pare-
parehong pagkakakilanlan at tulong sa mga paraan sa pagpapakalma sa trapiko.

Ang karakter ng mga streetscapes ay mag-iiba-iba batay sa mga paggamit ng katabi, na may apat 
na pangunahing kondisyon, tulad ng nakalarawan sa ibaba.

Dulo ng Bukas na Espasyo
Tataniman ang dulo ng bukas na espasyo ng mga matataas na canopy na puno na madahon.

Pangresidensyal na Streetscape
Tataniman ang dulo ng pangresidensyal na streetscape ng mga canopy na puno at madahong 
pampagandang puno na makapagbibigay ng pagkapribado sa mga nasa itaas na baitang ngunit 
makapagbibigay ng walang hadlang na tanaw sa kalsada.

Pangresidensyal na Streetscape
Tataniman ang streetscape ng mga matataas na canopy na puno upang makapagbigay ng walang 
hadlang na tanaw sa mga tindahan.

Dulo ng Mga Streetscape
Pananatilihin ng disenyo ng Sentro ng Bayan ang malulusog na dati nang mga puno sa lahat 
ng dulo ng Lugar ng Plano na magsisilbing pagitan para sa mga pribadong tirahan sa kanluran.  
Kasama sa mga dati nang puno ang Shamel Ash, Monterey Pine, Holly Oak, Canary Island Pine, 
Carrot Wood, Fern Pine, Tulip Tree, Flowering Pear, California Pepper, Chinese Elm, at Sequoia.  
Itatanim ang mga bagong puno mula sa dati nang paleta.

Larawan 7-5:  Ipinapakita ng Mga Ipinanukalang puno sa Kalsada ang isang paunang plano sa 
pagtatanim para sa mga puno sa buong Lugar ng Plano.

Larawan 7-6:  Ipinapakita ng Paleta sa Pagpapaganda ng Lupa sa Green Roof, ang paleta ng 
tanawin para sa taglagas at taglamig at tagsibol at tag-init.
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CORK OAK
Quercus suber

CATHEDRAL LIVE OAK
Quercus virginiana 
‘Cathedral’

FOREST GREEN OAK
Quercus frainetto
‘Forest Green’

LONDON PLANE TREE
Platanus x acerifolia ‘Columbia’ 
Platanus x acerifolia ‘Roberts’

DEODAR CEDAR
Cedrus deodara

FOREST GREEN OAK
Quercus frainetto
‘Forest Green’

SWAN HILL OLIVE
Olea europaea ‘Swan Hill’

BOSQUE ELM
Ulmus parvifolia ‘Bosque’

PERSIAN PARROTIA
Parrotia persica

BUCKLEY OAK
Quercus buckleyi

TRIDENT MAPLE
Acer buergeranum

MARINA MADRONE
Arbutus marina

CHITALPA
x Chitalpa tashkentensis

CREPE MYRTLE
Lagerstroemia indica

Larawan 7-5:  Mga Ipinanukalang Puno sa Kalsada
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ATLAS CEDAR
Cedrus atlantica

BLUE ATLAS CEDAR
Cedrus atlantica glauca

COLUMNAR ATLAS CEDAR
Catlantica glauca fastigiata

TORREY PINE
Pinus torreyana

HYBRID LIVE OAK
Quercus wislizeni
x agrifolia

CATHEDRAL OAK
Quercus virginiana ‘Cathedral’

MACEDONIAN OAK
Quercus trojana

CHANNEL ISLAND OAK
Quercus tomentella

CHESTNUT LEAF OAK
Quercus castaneifolia

BLENHEIM APRICOT
Prunus armeniaca

MGA MANSANAS
MALUS ssp.  (Bert, Black Twig, 
Mollie’s Delicious, Sierra Beauty)

TEXAS RED OAK
Quercus buckleyi

COTTONWOOD
Populus fremontii

TRIDENT MAPLE
Acer buergerianum

NORTHERN CALIFORNIA WALNUT
Juglans hindsii

WOOLLY CURLS
Trichostema lanatum

QUERCUS CALIPRINOS
Palestin Oak

LEMONADEBERRY
Rhus integrifolia

COFFEEBERRY
Rhamnus californica

ASHY SILK TASSEL
garrya flavesens

PURPLE NEED 
GRASS
Stipa pulchra

MADIA
madia elegans-short

IDAHO FESCUE
festuca idahoensis

DWARF BRODIAEA
Brodiaea terrestris

BLUE WILD EYE
Elymus glaucus

LUPINES
Lupinus spp.

MANZANITA
Arctostaphylos spp.

CEANOTHUS
Ceanothus spp.

BUCKWHEAT
Erioganum spp.

GOLDFIELDS
Lasthenia

PRAIRIE JUNE GRASS
Koeleria macrantha

CALIFORNIA POPPY
Eschscholzia californica

Larawan 7-6a:  Paleta sa Pagpapaganda ng Lupa ng Green Roof-Taglagas at Taglamig
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TAGSIBOL TAG-INIT

MACEDONIAN OAK
Quercus Trojana

HYBRID INTERIOR LIVE OAK
Quercus wislizeni x agrifolia

CATHEDRAL OAK
Quercus virginiana ‘Catherdral’

TEXAS RED OAK
Quercus buckleyi

COLUMNAR ATLAS CEDAR
C.  atlantica glauca fastigiata

Larawan 7-6b:  Paleta sa Pagpapaganda ng Lupa ng Green Roof-Tagsibol at Tag-init

MGA MANSANAS
Malus ssp.  (Bert, Mollie’s 
Delicious, Sierra Beauty, atbp.)

LAPINS CHERRY
Prunus avium ‘Lapins’

CALIFORNIA BUCKEYE
Aesculus californica

WESTERN REDBUD
Cercis occidentalis

APRICOT
Prunus armeniaca

MANZANITA
Arctostaphylos spp.  

CEANOTHUS
Ceanothus spp.  BUCKWHEAT

Eriogonum spp.  
CHAPARRAL CURRANT
Ribes indecorum

COFFEEBERRY
Rhamnus californica

CALIFORNIA FUSCHIA
Zauschneria spp.  

BLACK SAGE
Salvia mellifera

LEMONADEBERRY
Rhus integrifolia

PENSTEMON
Penstemon 
heterophyllus

MADIA
Madia elegans-
short

OENOTHERA
Oenathera spp.  

CALI.  POPPY
Eschscholzia 
californica

FAREWELL-
SPRING
Clarkia spp.  

CALIFORNIA 
BARLEY
Hardeum 
brachyantherum

BLUE DICKS
Bichelostemma spp.

YARROW
Achillea millefolium

PURPLE 
NEEDLE
stipa pulchra

BLUE WILD EYE
Elymus glaucus

IDAHO FESCUE
Festuca 
idahoensis
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MGA ALITUNTUNIN SA DISENYO NG 
SENTRO NG BAYAN
Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang mga prinsipyo ng disenyo ng 
Sentro ng Bayan at nagtataguyod ito ng pangkat ng mga alituntunin 
para sa pagpapatayo sa loob ng Lugar ng Plano.  Nakasaad sa mga 
alintuntunin na ito ang streetscape, disenyo ng lugar at gusali at 
palatandaan at direksyon.  
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8.1.  Panimula
Dinaragdagan ng mga sumusunod na alituntunin sa disenyo ng Sentro ng Bayan ang mga 
pamantayan sa pagpapatayo na inilarawan sa Kabanata 2:  Mga Pamantayan sa Paggamit ng 
Lupa at Pagpapatayo.  Gagamitin ang mga ito upang gabayan ang pagpapatayo at ang proseso ng 
pagpapagawa.

Sinusubukan ng mga alituntuning ito na magtaguyod ng mga de-kalidad at kapaki-pakinabang na 
sakop para sa inaasahang eleganteng disenyo ng arkitektura at urban na disenyo ng Lugar ng 
Plano.  Hindi nakalaan ang mga ito upang magrekomenda ng disenyo o maglunsad ng partikular 
na fashion o style, kundi nagpapahayag ang mga ito ng direksyon sa patakaran sa mga magiging 
tagadisenyo ayon sa antas ng kagandahan, kagamitan at pagiging malikhain na inaasahan ng 
Lunsod ng Cupertino na makita sa disenyo ng Lugar ng Plano.

Inaasahan na ang mga malikhain at natatanging diskarte sa pagdisenyo ay kikilalanin bilang 
bahagi ng pangkalahatang pagpaplano at disenyo ng arkitektura.  Batid ng mga alituntuning ito 
na may iba't ibang solusyon sa disenyo ang posible at kinakailangan ang ganoong pag-aangkop, 
hangga't naipagpapatuloy ng resulta ang pagpapatupad ng mataas na kalidad at malikhaing 
adhikaing nakasaad sa Ispesipikong Planong ito.

Ang mga alintuntuning ito, bagama't patakaran para sa Lugar ng Plano, ay hindi isang pamalit 
para sa mga naaangkop na kodigo, pamantayan at probisyon ng ordinansa na nauugnay sa mga 
prosesong nagpapahintulot.  Maliban kung hindi nakatala sa Espisikong Plano na ito, ang lahat 
ng naaangkop na kinakailangan at regulasyon na itinatag ng mga naaangkop na batas ng lokal, 
estado o pederal ay dapat matugunan.

Kapag kinakailangan, at gaya ng mas detalyado sa Kabanata 9:  Pamamahala, Pagpapatupad 
at Pananalapi, ang anumang pagbabago sa mga alituntunin na ito ay inaasahang maging 
pampangasiwaang proseso, na isasagawa ng (mga) may-ari ng ari-arian alinsunod sa saklaw ng 
mga stakeholder, kabilang ang Lunsod ng Cupertino.

Inayos ang kabanatang ito ayon sa mga sumusunod na paksa:

 ▪ Mga Prinsipyo sa Paggabay sa Disenyo ng Sentro ng Bayan

 ▪ Mga Alituntunin sa Streetscape

 ▪ Mga Alituntunin sa Disenyo ng Lugar at Gusali

 ▪ Paglalagay ng Palatandaan at Direksyon
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8.2. Mga Prinsipyo sa Paggabay sa Disenyo ng Sentro ng Bayan
Nakalaan ang mga alintuntuning ito na ipatupad ang mga sumusunod na prinsipyo sa disenyo:

Isang Bagong Downtown na may Tradisyunal na Street Grid
 ▪ Isang tradisyunal na bahagi ng kalsada kung saan naghihikayat at nagsusuporta ng 

masiglang komunidad na maraming nagagawa na nakalaan para sa mga naglalakad, 
nagbibisikleta at pagtatanim ng puno na nakalinya sa paligid.

 ▪ Mga kapaki-pakinabang at epektibong harang sa kalsada na nagbibigay ng 
kumportable at ligtas na madaraanan.

 ▪ Mga disenyo para sa mabagal na pagmamaneho sa mga kalsada na magbibigay ng 
mga ligtas na tawiran sa mga naglalakad at nagbibisikleta.

 ▪ Mga kalsadang may iba't ibang katangian, laki, haba at epekto na sumusuporta sa mga 
nakaprogramang katangian ng streetscape.

 ▪ Isang naiaangkop na bahagi ng kalsada na nagbibigay ng mga alternatibong paraan ng 
pagbiyahe papunta at mula sa Lugar ng Plano.

 ▪ Mga streetscape na nagbibigay ng kapaki-pakinabang na lugar na maaaring 
pagdausan ng mga espesyal na kaganapan, paghahanda para sa mga piyesta / holiday 
at mga pagkakataon para sa pananatili ng mga naglalakad.

Isang Mahusay na Pampublikong Lugar
 ▪ Maaaring pasyalan, puntahan nang nakabisikleta at may kalsadang magagamit para sa 

mga nagmamaneho na bukas sa publiko sa loob ng downtown at streetscape na may 
mga nakalinyang puno.

 ▪ Isang masiglang hanay ng mga tiyangge na nag-aalok ng European style out-door na 
karanasan sa pamimili na may mga de-kalidad na tingian at mataas na kalidad na mga kainan.

 ▪ Isang magandang pagsasama ng mga kalsada para sa mga naninirahan at kalsada 
para sa nagtitingi upang matiyak ang masiglang Sentro ng Bayan sa pamamagitan ng 
pagbubukas ng pamilihan buong maghapon at magdamag.

 ▪ Pagpapatibay ng mga lugar ng negosyo sa pamilihan at kainan upang matiyak na 
nananatiling masigla ang mga kalsada sa mga oras na tumatakbo ang negosyo at pagkatapos.

 ▪ Isang matibay na sistema sa paglalaan ng lugar para sa pampublikong parke na 
nagbibigay ng espasyo para sa mga pampublikong pagtitipon-tipon sa Sentro ng 
Bayan.

 ▪ Sa isang Lunsod kung saan marami ang bilang ng mga kotse, dapat unahin ng Lugar 
ng Plano ang karanasan para sa mga naglalakad.

 ▪ Mga gusaling mahusay ang pagkakadisenyo at pagkakaprograma sa kahabaan ng 
streetscape na magbibigay ng maayos, aktibo at masiglang lansangan.

 ▪ Mga aktibong paggamit at aktibidad sa labas ng bahay sa maaaring gawin sa kalsada 
at sa green roof.

Kapaki-pakinabang na Disenyo ng Gusali at Lugar
 ▪ Kapaki-pakinabang, malikhain at mataas na kalidad na arkitektura na naghahatid ng 

natatangi at hindi malilimutang kapaligiran sa Sentro ng Bayan na marami ang gamit 
na gumagawa ng destinasyon sa rehiyon at sentro ng komunidad, na sumusunod sa 
Layunin LU-19 ng Pangkalahatang Plano.

 ▪ Mapapanatiling elemento ng gusali at lugar upang makagawa ng kapaligirang hindi 
nakasasama sa kalikasan at naghahatid ng makabagong teknolohiya na nagiging 
modelo sa pagpapatibay at pagbabago ng disenyo ng urban.

 ▪ Patibayin ang imprastraktura gamit ang mga paggawa ng teknolohikal na sistema sa 
panahon ng ika-21 Siglo na nagpapalagay sa mga kakailanganin sa hinaharap ng 
paradahan, mga serbisyo, pagsakay, basura at iba pang mga bahagi ng imprastraktura 
nang sa gayon ay mapahusay ang mga utilidad na ito at maitago sa paningin ng 
publiko.

 ▪ Malikhaing disenyo ng imprastraktura ng lugar na nagbibigay ng ganap na muling 
paggamit ng ulan mula sa bagyo, infiltration at mga runoff reduction, gaya ng na-recycle 
na tubig, pagtataguyod ng greywater at iba pang mga diskarte sa pagbawas ng tubig 
upang makapagbigay ng balanse at makakalikasang kapaligiran.

 ▪ Magbibigay ng maraming paraan ng malikhaing koneksyon upang makagawa ng lugar 
kung saan maaaring puntahan ng mga tao upang magtrabaho, mabuhay at maglibang.
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8.3. Mga Alituntunin sa Streetscape
Ang streetscape at lugar ng mga naglalakad ay ang pampublikong espasyo ng komunidad 
Dito, kumikilos at nakikipag-ugnayan ang mga tao sa loob ng Lugar ng Plano.  Binubuo ito ng 
streetscape, mga Town Square at Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.  (Tingnan ang 
Kabanata 7:  Landscape at Pampublikong Lugar).

Pinag-iisa ng mga lugar na ito ang pinakamadaling mahanap na lugar at natatanging lugar sa loob 
ng paligid ng Sentro ng Bayan at mga kritikal na elemento ang mga ito ng Lugar ng Plano.

Ang streetscape ay isang kritikal na espasyo sa loob ng pampublikong lugar na nagbibigay ng 
daan para sa mga naglalakad papunta sa Lugar ng Plano, sinusuportahan ang pagtuon sa pagtingi 
ng mga distritong pamilihan, ipinapakita sa mga bisita ang lahat ng bahagi ng Lugar ng Plano, 
kabilang ang parke para sa mga naglalakad at sinusuportahan nito ang pagpapatibay ng maraming 
gamit ng Lugar ng Plano at gawin itong Sentro ng Bayan.  Nagbibigay ito ng ganap na koneksyon 
sa pagitan ng mga residente at mga pinagtatrabahuhan at kinokonekta nito ang mga tao sa 
mga tiyangge, kainan, parke, plaza, trail at iba pang mga pampublikong lugar.  Kinakailangan ng 
streetscape na ito ang halo-halung programang magtitiyak na nananatiling masigla at tumatakbo 
ang tingian.

Ang Mga Town Square ay nagsisilbing mga lugar para sa mga minsanan at pabagu-bagong 
pagkakataon para sa mga mamamayan at manggagawa ng Cupertino.  Maaaring pagganapan ang 
mga Town Square ng maraming programa ng asembliya, at nagbibigay rin ito ng pangkalahatang 
bukas na lugar para sa paglilibang at katuwaan.

Ang parke na inilaan para sa mga naglalakad ay makakapagbigay ng maraming benepisyo sa 
pamamagitan ng pagiging pangkalahatang lugar para maglibang, horticultural na edukasyon at 
bilang lugar para sa tirahan ng mga hayop at halaman upang makabuo ng pangmatagalan at 
mainam na Sentro ng Bayan.
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8.3.1. Mga Sona ng Streetscape
Ang lahat ng uri ng streetscape ay binubuo ng tatlong sumusunod na sona:  ang sona ng gusali, 
sona ng mga naglalakad at sona para sa pagtatanim.  Inilalarawan ng seksiyon na ito ang gamit at 
laki ng bawat sona at ipinapakita nito ang mga conceptual layout para sa bawat isa.  Dapat itong 
mabasa bilang kasunod ng Seksiyon 3.4 Street Network at Hierarchy.

Ang sona ng gusali ay ang lugar na katapat mismo ng gusali kung saan matatagpuan ang 
mga pasukan ng gusali at kung saan ginaganap ang mga aktibidad gaya ng pagkain sa labas at 
pagtitingin-tingin sa tiyangge.  Ang mga tolda at architectural canopy ay maaaring ilagay sa itaas 
ng sona ng gusali at sa mga pasukan at bintana ng gusali.  Maaari ring makita ang mga nakatanim 
na halaman at halamang nasa lalagyanan sa sona ng gusali ngunit dapat itong maingat na ipwesto 
upang hindi makaharang sa daraanan at hindi makaharang sa paningin papuntang mga pinto at 
tiyangge o mga bintanang pangkomersyo.

Ang sona ng mga naglalakad ay nakareserba para sa mga naglalakad at dapat wala itong 
anumang nakaharang.  Upang mabawasan ang mga problema sa mga puno sa kalsada at 
mga halaman sa sona ng gusali at sona ng landscape, ang underground na sona ng utilidad na 
nakalaan para sa mga utilidad gaya ng mga linya ng telepono, linya ng kuryente at mga fiber optic 
line ay dapat ilagay sa ilalim ng bangketa.

Ang gusali para sa imprastraktura ng utilidad gaya ng mga vault para sa tubig galing sa bagyo, 
mga electric transformer, mga mechanical room o mga istruktura ng paradahan ay dapat nasa 
ilalim ng bangketa o nakatago sa paningin ng publiko.

Ang sona para sa pagtatanim ay ang lugar sa tapat ng kalsada, kung saan matatagpuan ang 
mga furniture sa kalsada, pailaw, palatandaan, mga istasyon ng pampublikong sakayan, upuan sa 
kainan at iba pang mga magagamit sa pampublikong lugar.  Ang parallel parking ay matatagpuan 
sa sona para sa pagtatanim, na karaniwang nasa salitang porma sa iba pa nitong mga gamit.  
Kabilang sa sona para sa pagtatanim ang mga lugar para sa mga puno sa kalsada at halaman.  
Dapat bigyan ng prayoridad ang mga sona ng tree root sa landscape buffer subgrade.  Batid na 
sa ilang sitwasyon, masasagasaan ng mga linya ng utilidad ang ugat ng puno na itong tumubo sa 
lugar, gayunpaman, dapat planuhin ng maingat na pagpaplano bago ang proseso ng pagdisenyo 
ang paglalagay ng utilidad upang maiwasan ang mga problema sa pagpupwesto ng puno sa 
kalsada at kanilang pagkabuhay.

Magkasama sa isang espasyo ang sona para sa pagtatanim, ang mga kotseng naka-parallel 
parking at mga sona para sa pagkain sa labas / upuan.  Nakahilera nang salitan ang mga 

component na ito sa Lugar ng Plano at nagsisilbing pagitan ng daanan ng mga sasakyan at 
daanan ng mga naglalakad sa sona ng mga naglalakad at dapat balanse ito nang sa gayon ay 
umangkop ang lahat sa bawat isa at mapanatili ang nakalinyang puno sa streetscape.

Ang kabuuan ng Lugar ng Plano ay pinlanong itayo sa lahat ng istruktura kung saan matatagpuan 
ang paradahan at mga istruktura ng utilidad gaya ng tubig mula sa bagyo, mga electrical vault 
at iba pang mga utilidad sa ibaba ng grado.  Alinsunod sa iba't ibang munisipal na ahensiya, 
kailangang madaling mapuntahan ang mga istruktura ng utilidad na ito mula sa sa bangketa.  
Dapat lahat ng lugar ay madaling mapuntahan at nauugnay sa streetscape sa pamamagitan ng 
paglalagay ng mga streetscape paving material sa mga pasukan upang hindi gaanong makita ang 
mga ito.

SONA NG 
GUSALI

SONA NG 
GUSALI

SONA NG MGA 
NAGLALAKAD

SONA NG 
PARADAHAN / 
PAGTATANIM

SONA NG KALSADA
SONA NG 
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SONA NG MGA 
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8.3.2. Mga Alituntunin sa Disenyo ng Streetscape
Ang mga sumusunod na pangkalahatang alituntunin sa disenyo ay nalalapat sa lahat ng 
tinatampok ng streetscape.  Ang mga karagdagang alituntunin ay partikular na nagsasaad ng 
mga detalye para sa mga sandalan at pinataas na planter, pagsesemento, tawiran, streetscape 
furnishing, ilaw, istasyon at pampublikong sining.

Pangkalahatan
 ▪ Ang mga tinatampok ng arkitektura at artikulasyon ng gusali ay dapat nauugnay sa 

disenyo ng streetscape.  Ang disenyo ng streetscape ay dapat makatugon at umangkop 
sa pagkakaiba-iba ng mga architectural facade.

 ▪ Ang pagkakaangkop ng mga tolda, canopy at elemento ng arkitektura sa mga pintuan 
at bintana ay maaaring ilagay sa gusali, bangketa at mga sona para sa pagtatanim.  
Nagbibigay ng proteksyon ang mga elementong ito sa lagay ng panahon at 
makakatulong sa paghahanap ng direksyon ng mga naglalakad.

 ▪ Ang mga balkonahe at iba pang mga itinatampok ng gusali ay maaaring ilagay sa 
gusali at sona ng mga naglalakad.

 ▪ Dapat may nakasaad sa disenyo ng streetscape na sapat na dami ng lupa sa lahat ng 
espasyo para sa pagtatanim ng puno upang makapagbigay ng malusog na tumutubong 
puno sa mga espasyo.  Hinihikayat ang malikhaing paggamit ng mga subgrade 
structural element at suspended paving upang makapagbigay ng sapat na dami ng lupa 
habang may sapat na lawak ang daraanan ng mga naglalakad.

 ▪ Ang mga espasyo para sa pagtatanim sa paligid ng mga puno ay maaaring taniman, 
durugin o sementuhan.  Ang diskarte sa pagdisenyo ng pagtatanim ay dapat nauugnay 
sa kabuuang disenyo ng complex.

 ▪ Magbigay ng mga transition sa pagitan ng mga pampublikong espasyo gaya ng mga 
Town Square at streetscape.  Maaaring kabilang dito ang pagpapalawak ng mga paving 
pattern o paglalagay ng mga upuan, palatandaan o iba pang mauupuan sa streetscape.

 ▪ Iangkop ang malikhaing pagremedyo sa tubig na nanggagaling sa bagyo at iba pang 
mga Low Impact Development (LID) technique sa streetscape kung saan nararapat.

 ▪ Magbigay ng sapat na espasyo, mauupuan ng tao sa sona ng gusali o sona para sa 
pagtatanim, kung saan maaari.

 ▪ Isaalang-alang ang paglalagay ng mga pampublikong sining sa sona ng gusali o sona 
para sa pagtatanim.

 ▪ Isaalang-alang ang parehong gilid ng daan, kabilang ang hanay at agwat ng mga puno 
sa kalsada at paradahan sa lahat ng disenyo ng streetscape.
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Mga Sandalan at Pinataasang Planter
 ▪ Ang disenyo ng mga sandalan at pinataasang planter ay dapat gumamit ng mga de-

kalidad na produkto, materyales at mga kagamitan na aangkop sa adjacent architecture 
at mas makakagaan sa karanasan ng mga naglalakad sa streetscape.

 ▪ Ilagay at idisenyo ang mga sandalan at pinataasang planter na nakaugnay sa disenyo 
ng arkitektura ng facade ng gusali o mga espasyo ng parke.  Hindi dapat ilagay ang 
mga ito sa bangketa o sona para sa pagtatanim, kundi ay magdudulot ito ng pagsikip 
sa daanan ng mga naglalakad sa anumang daan.

Paving
 ▪ Ang mga materyales para sa bangketa ay dapat hindi nakakadapa sa gusali, bangketa 

o mga sona para sa pagtatanim.

 ▪ Isaalang-alang ang paggamit ng accent paving upang ma-highlight ang mahahalagang 
lugar gaya ng mga pasukan ng gusali, espasyo sa pagtatanim ng puno at tawiran.

 ▪ Isaalang-alang ang paggamit ng mga porous paver, pervious paving technique o 
iba pang viable Low Impact Development (LID) technique para sa mga stormwater 
infiltration tool.

 ▪ Gumawa ng mga pinto sa utilidad gamit ang madaling buksan, hindi nakadudulas na 
sahig na umaangkop sa adjacent paving at kaakit-akit na nauugnay sa disenyo ng 
pavement.

 ▪ Bawasan ang pag-uulit-ulit ng mga pasukan sa bangketa sa pamamagitan ng paggamit 
muli ng parehong paving sa paradahan at mga pasukan ng serbisyo na siya ring 
ginamit sa natitirang bahagi ng streetscape.

 ▪ Maglagay ng mga madaraanang rampa at pavement treatment gaya ng kinakailangan.
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Mga Tawiran
 ▪ Ang lahat ng tawiran ay dapat maging ligtas at madaraanan gaya ng nararapat.

 ▪ Maglagay ng mga nakikita at naririnig na may-bilang na palatandaan sa lahat ng 
tawiran.

 ▪ Maglaan ng sapat na oras o lugar para sa mga tumatawid para sa ganap nilang 
kaligtasan sa pagtawid sa malalaking tawiran.

 ▪ Maglagay ng lubos na nakikitang palatandaan sa lahat kalsada ng higit sa isang 
gumagalaw na lane sa bawat direksyon upang mas makita ng mga tumatawid at 
motorista ang mga tawiran.

 ▪ Maglagay ng mga curb extension o bump-out sa mga paradahan, kung saan man 
naaangkop.
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Mga Streetscape Furnishing
Mahalagang elemento ang mga streetscape furnishing sa streetscape.  Ang mga furnishing ay 
nakagaganda sa paningin at nagagamit ng mga tao na nagpapahiwatig ng pagiging de-kalidad at 
pagkakaroon ng dating ng lugar.  Ang sumusunod ay mga inirerekomendang alituntunin para sa 
mga elemento gaya ng mga upuan, basurahan at mga lalagyanan ng mga basurang mare-recycle, 
mga pasilidad para sa bisikleta at mga hintayan ng pampublikong sakayan.  Ipinapahayag din ng 
mga alituntuning ito ang mga amenity na nauugnay sa pagkain sa labas.  Ang mga ipinapakitang 
larawan ay para lang sa paglalarawan ng lugar at hindi ito nagsasaad ng pinaplanong uri ng 
furnishing.

 ▪ Huwag ilagay ang mga furnishing sa sona ng mga naglalakad upang hindi ito 
makaharang sa daan.

 ▪ Dapat pahintulutan ang pagkain sa labas sa sona ng gusali o sa sona para sa 
pagtatanim.

 ▪ Gumamit ng mga nababaklas na furnishing sa kainan sa labas na nauugnay naman 
sa disenyo ng mga ito at gawa pa rin sa matataas na kalidad na materyales na 
pangmatagalang gamitan at tatagal sa pagkalantad sa mga elemento.  Maaaring 
kabilang sa furnishing ang, ngunit hindi nalilimitahan sa; upuan, mga lamesa, 
basurahan/ para sa mga ire-recycle, mga service cart at bakod.

 ▪ Pinapahintulutan ang mga payong at mga kagamitang panglabas na panlaban sa init.

 ▪ Gumamit ng mga mataas na kalidad na free-standing planter na makakatagal sa 
masamamang panahon at iba pang mga kundisyon ng lugar.

 ▪ Dapat mangibabaw ang paradahan ng bisikleta at maingat itong ipwesto upang 
mabawasan ang mga nakakaharang sa paningin at sa mga nagdadaang tao.

 ▪ Magbigay ng inobatibo, mahusay at kaakit-akit na disenyo para sa paradahan ng 
bisikleta gaya ng mga stacked rack o arkitektural na istasyon ng bisikleta.

 ▪ Mga solusyon sa disenyo na nagbabawas sa footprint ng mga furnishing, partikular na 
ang mga rack ng bisikleta at pagsama-samahin ang mga ito sa loob ng streetscape, 
kung saan naaangkop.

 ▪ Mga vending machine ng cluster newspaper sa mga magkakasamang rack upang 
mabawasan ang footprint at dami ng nakikitang imprastraktura.  Dapat tumugma ang 
mga magkakasamang news rack sa iba pang mga furnishing ng kalsada sa materyal 
at kulay.  Bawal ang mga plastic o iba pang mababang kalidad na materyal.  Ang 
pagpupwestuhan at ang bilang ay babantayan ng mga alituntuning ito.
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Pagpapailaw
Ang pagpapailaw sa Lugar ng Plano ay makakatulong na gawing ligtas ito para sa mga naglalakad 
at kotse.  Ang mga pole mounted na ilaw sa streetscape ay maghahatid ng liwanag sa ground 
plane at makakatulong sa pagbabasa ng mga direksyon at partikular na banner ng mga kaganapan 
na nagha-highlight sa mga lokal na kaganapan at lugar.

Daragdagan ang pagpapailaw sa streetscape sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mounted at 
accent na ilaw para sa mga palatandaan at sa pamamagitan ng pagpapailaw sa paligid ng mga 
architectural projection.  Ang mga ilaw ay maaari ring manggaling sa ilaw sa daan at mula sa loob 
ng gusali.  Nakalaan ito upang magbigay ang de-kalidad na ilaw mula sa lahat ng fixture ng kaaya-
aya at ligtas na kapaligiran na hihikayat sa mga tao na magsagawa ng aktibidad sa gabi.

 ▪ Susunod ang pagpapailaw sa riles na dumaraan sa North Wolfe Road, Stevens 
Creek Boulevard at Vallco Parkway sa mga pamantayan ng Kagawaran ng Mga 
Pampublikong Gawain ng Lunsod ng Cupertino, at pananatilihin ito ng Lunsod ng 
Cupertino.  Maaaring magdagdag ng ilaw sa kahabaan ng mga riles na ito upang 
mailawan ang sona ng mga naglalakad.

 ▪ Susunod ang pagpapailaw ng mga pribadong riles at daanan ng bisikleta sa mga 
nauugnay na pamantayan na inilathala ng Illuminating Engineering Society (I.E.S.).

 ▪ Gumamit ng mga teknolohiya na matipid sa kuryente gaya ng mga Light Emitting Diode 
(LED) fixtures a at mga lighting "setback" upang mabawasan ang pagkonsumo ng 
kuryente, kung saan nararapat.

 ▪ Gumawa ng mga nakakaaliw sa paningin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga 
itinatampok ng arkitektura, gaya ng mga palamuti at canopy.

 ▪ Gumamit ng mga mounted fixture ng gusali upang ma-highlight ang mga pasukan, 
pintuan at portico.

 ▪ Pahusayin ang mga elemento sa disenyo ng pagpapailaw para sa lahat ng palatandaan 
sa Programa sa Pangkalahatng Palatandaan (inilarawan sa ibaba).

 ▪ Iugnay ang pailaw sa lugar sa mga elemento ng hardscape gaya ng mga hakbang, 
railing at sa paving upang maliwanag ang daraanan ng mga naglalakad.

 ▪ Magsaalang-alang ng paminsan-minsang diskarte sa pagpapailaw para sa 
mahahalagang sona ng aktibidad para sa mga tao gaya ng Tiyangge/ Distrito ng mga 
Residente at Distrito ng Paglilibang ng mga Residente.

 ▪ Iwasang gawing masyadong maliwanag ang mga gusali na nakakaabala sa mga 
adjacent building, tirahan at mga streetscape.

 ▪ Ang lahat ng disenyo sa lugar at building-mounted na pailaw ay dapat arkitektural na 
naaangkop sa disenyo ng gusali at sa karakter ng kabuuang pagpapatayo.

 ▪ Ang bollard mounted na pailaw at pailaw sa hagdan ay inirerekomenda para sa 
mahinang ilaw ng mga daanan at mga lugar na na-landscape.

 ▪ Ang pailaw sa facade ng gusali, roof "wash" lighting at pailaw sa landscape ay 
dapat patakbuhin nang ayon sa oras na mamamatay sa naaangkop na oras sa gabi, 
maliban kung kailangan ang pailaw para sa mga espesyal na kaganapan, kaligtasan 
o seguridad.
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Mga Istasyon ng Pampublikong Sakayan
Magkakaroon ng maraming paraan ng pampublikong sakayan kabilang ang mga pribadong 
shuttle, libreng shuttle sa komunidad, pampublikong bus ng VTA at opsyon sa pagpapalit ng kotse.  
Inaasahan ng Lugar ng Plano ang hindi bababa sa dalawang sentro ng pampublikong sakayan na 
magsisilbi sa pangkalahatang publiko at mga manggagawa sa opisina.

Dapat kabilang sa mga lokasyon ng Mobility Hub ang mga panloob na espasyo para sa tingian, 
paggamit ng bisikleta, pampublikong pasilidad at iba pang serbisyo na dapat susuporta at hihikayat 
sa papalit-palit ng mobility mula sa kotse papunta sa ibang mga paraan ng transportasyon.

Ang istasyon ng pampublikong sakayan ay dapat may modernong disenyo at disenyo na 
panghinaharap at maaaring maglagay ng digital na palatandaan at mga sistema sa impormasyon 
ng pagsubaybay sa shuttle.  Ang lahat ng istasyon ng pampublikong sakayan ay dapat umaangkop 
sa Awtoridad sa Pampublikong Sakayan ng Valley ng Santa Clara.

 ▪ Dapat napapanahon ang disenyo at dapat gumamit ng mga transparent na materyales 
upang magmukhang bukas at ligtas ang mga ito.

 ▪ Isaalang-alang ang paglalagay ng inobatibong teknolohiya upang makapagbigay ng 
real  time na impormasyon sa pagsakay.

 ▪ Isaalang-alang ang pagbuo ng solar power at iba pang mga pangmatagalang elemento.

 ▪ Gumamit ng mga materyales na sumusunod sa mga adjacent street furnishing.

 ▪ Maglagay ng mga istasyon ng sakayan upang maiwasang magkaabala sa mga 
pagdaan ng mga naglalakad.

 ▪ Maaaring itayo ang mga istasyon kung saan naaangkop.

 ▪ Dapat maglagay ng mga istasyon na susunod sa mga pamantayan ng pagkasakay at 
magbibigay ng daan para sa mga nakasakay sa wheelchair.
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Pampublikong Sining
Ang paglalagay ng pampublikong sining ay mahalaga at elementong nauugnay sa kultura sa 
landscape at magandang oportunidad para sa Lugar ng Plano ng gumawa upang natatangi at 
kultural na palatandaan para sa South Bay.

Maaaring matagpuan ang sining sa Mga Town Square, Parke ng Komunidad at Lugar ng 
Kalikasan, sa streetscape, sa mga pasukan ng gusali at iba pang mga magandang lokasyon 
sa palibot ng daanan.  Maaaring makita sa mga piyesa ng sining ang karakter ng komunidad at 
rehiyon at maaari itong maging palatandaan ng mga lugar.

Nagdagdag ng kailangan ang paunang update sa Pangkalahatang Plano ng Cupertino na bagong 
pagpapatayo na mahigit 50,000 kwadradong talampakan ang laki na may kasamang hindi bababa 
sa 0.25% ng anumang badyet sa proyekto sa paraan ng pampublikong sining sa Lugar ng Plano, 
na may na kapital na $100,000.  Binuo ng ordinansa ng Lunsod ang kinakailangang iyon, at ginawa 
ang mga alituntunin para sa magtatayo.

Maglalagay ng pampublikong sining ang Sentro ng Bayan alinsunod sa mga kinakilangang ito gaya 
ng nakasaad sa Munisipal na Kodigo ng Cupertino.  Inaasahang mailalagay ang pampublikong 
sining sa maraming lokasyon sa buong Lugar ng Plano at maaaring kasama ang ngunit hindi 
nalilimitahan sa:

 ▪ Silangan at Kanluran ng mga Town Square

 ▪ Sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, North Wolfe Road at / o harapan ng 
pampublikong kalsada ng Vallco Parkway

 ▪ Sa mga lokasyon sa Parke ng Komunidad at Pangkalikasan

 ▪ Sa kahabaan ng streetscape

Ang pampublikong sining ay maaaring maging iskulptura, painting/ mural, mosaic o functional 
artwork.
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Ang mga sumusunod na alituntunin sa disenyo ay hindi nagsasaad ng istilo o uri ng artwork, ngunit 
nagbibigay ng inaasahanng sining mula sa mga de-kalidad na artist na ibibigay nang nakasunod 
sa Lugar ng Plano.

 ▪ Kabilang ang mga gawa ng lokal, pambansa at internasyunal na artist ng lahat ng 
larangan.

 ▪ Isaalang-alang ang iba't iba at bagong porma ng sining kabilang ang digital media, 
iskulptura, painting, mga mural, mga digital display, pagtatanghal at iba pang mga 
porma ng masining na pagpapahayag.

 ▪ Ilagay ang mga sining sa magagandang lugar sa loob ng pangunahing daanan ng 
mga naglalakad gaya ng mga tawiran, lokasyon na ginagamit ng komunidad at sa mga 
tingiang lugar.

 ▪ Isaalang-alang ang pagtatatag ng mga lugar na pansamantalang pagtatabihan at 
paglalagyan ng sining o mga daanang may sining, gaya ng sa mga median, green roof, 
mga town square o lugar na ginagamit ng komunidad.

 ▪ Sa pangkalahatan, dapat nauugnay ang sining sa gusali o lugar na katapat nito, sa 
usapin ng porma at tema.

 ▪ Maaaring maging interaktibo at kahika-hikayat ang pampublikong sining para sa lahat 
ng edad.

 ▪ Ang pampublikong sining ay maaaring maging makasaysayang palamuti o mga lokal 
na pag-unawa sa kasaysayan.
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8.4. Mga Alituntunin sa Disenyo ng Lugar at Gusali
Ang lugar at ang disenyo ng gusali ay ang mahahalagang bumubuo sa matagumpay na Sentro ng 
Bayan.  Ipinapakita ng mga gusali at bakanteng lugar ang itsura ng pampublikong daanan.  Ang 
pagkakaayos at dating ng mga gusali, gayundin ang kalidad ng mga espasyo sa pagitan ng mga 
ito, ang tumutukoy sa kalidad ng porma ng urban sa kabuuan.

Sinusubukan ng mga alituntuning ito na magtaguyod ng de-kalidad at kapaki-pakinabang na 
sakop para sa inaasahang eleganteng disenyo ng arkitektura at urban na disenyo ng Lugar ng 
Plano.  Hindi nakalaan ang mga ito upang magrekomenda ng disenyo o maglunsad ng partikular 
na fashion o style, kundi nagpapahayag ang mga ito ng patnubay sa patakaran sa mga magiging 
tagadisenyo ayon sa antas ng kagandahan, kagamitan at pagiging malikhain na inaasahan ng 
Lunsod ng Cupertino na makita sa disenyo ng Lugar ng Plano.

Sinusubukang magbigay ng sumusunod na seksiyon ng pangkat ng mataas na pamantayan 
ng kalidad at performance para sa disenyo ng mga espasyong ito.  Ang mga suhestiyon ng 
larawan, diagram at disenyo na nakasaad sa patnubay sa patakaran sa kung paano makakamit 
ang mahihirap na hamon sa pagdisenyo na kakaharapin kapag binago na ang kasalukuyang 
kapaligiran at gawin itong bago, masigla at maraming gamit na Sentro ng Bayan.

Hinihikayat ng Ispesipikong Planong ito ang urban na porma ng downtown na kumakamit sa mga 
sumusunod na layunin sa disenyo:

 ▪ Isang magarbong pagpapatayo ng tiyangge, mga mamahaling paupahan, Class-A na 
espasyo ng opisina para sa mga opisina sa hinaharap at pampublikong espasyo na 
nagbibigay ng masiglang Sentro ng Bayan.

 ▪ Isang streetscape na pinagtatayuan ng mga aktibong paggamit, gaya ng tingian, 
komersyal o tirahan, sa kahabaan kung saan madalas matatagpuan ang mga pasukan 
upang gawing aktibo ang daanan ng mga tao.

 ▪ Paglalagay ng iba't ibang bagay at pagiging malikhain ng facade ng gusali upang 
makabuo ng malikhaing dating at kawili-wili at masiglang karanasan sa mga 
naglalakad.

 ▪ Mga Sentro ng Bayan na madaling umangkop, nagiging lugar para sa mga minsanang 
kaganapan at aktibidad at umaangkop ng disenyo ng mga elemento na magagamit sa 
maliit, katamtamang laki at malaking espasyo.

 ▪ Paglalagay ng paradahan sa ilalim ng lupa at/o mga panloob na istruktura na 
pinapalibutan ng mga aktibo at iba't ibang paggamit.

 ▪ Pagkakaroon ng mataas na kalidad at mahusay na mga espasyo.

 ▪ Paggamit ng iba't iba at mataas na kalidad na mga materyales ng gusali.

 ▪ Nagkakamit ng inobatibo at mahusay na aspeto ng disenyo ng lugar at disenyo ng 
arkitektura ng gusali.
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8.4.1. Disenyo ng Lugar
Dapat mabalanse ng disenyo ng lugar ang pinakamahuhusay na lugar para sa bawat kagamitan 
nito, hangganan, kundisyon ng kapaligiran, adjacency at paggawa ng mga regulasyon upang 
makabuo ng naaayon at mahusay na lugar.  Paggawa ng tuluy-tuloy na pader sa kalsada at 
maayos na lokasyon ng mga elemento ng programa gaya ng mga kilalang gusali, istruktura ng 
paradahan, espasyo ng paradahan at komersyal at residensyal na paggamit, na magreresulta sa 
isang kapaki-pakinabang at kaabang-abang na kapaligiran.

Kabilang sa mga isinasaalang-alang sa disenyo ang:

 ▪ Makapagbibigay ng dinamikong dating ng kalsada na marami ang gamit na gumagamit 
ng inobatibong arkitektura at mahusay na palibot upang mapanatili ang kapaligiran ng 
street grid.

 ▪ Makapagbibigay ng halu-halong porma at dating, karagdagan ng kagamitan, projection 
at mga itinatampok ng arkitektura upang sumigla

 ▪ Iharap ang mga paggamit pangkomersyo sa ground-floor sa kalsada, nang may isa o 
mahigit pang mga pampublikong pasukan na nakadikit sa pampublikong daanan.  Ang 
mga harapan ng tindahan ay dapat nasa iisang palapag sa sidewalk at sona ng gusali.

 ▪ Takpan ang mga pasukan para sa serbisyo, mga pag-aangkat at basurahan mula sa 
paningin ng gusali o sa pamamagitan ng paglagay nito sa ilalim ng lupa.  Maaaring 
matagpuan ang ilang pansamantalang tingian sa kalsada.

 ▪ Ipwesto ang mga pampublikong espasyo at paradahan nang may maingat na 
pagsasaalang-alang ng mga adjacent na paggamit, hindi natatakpan ng sikat ng araw 
at koneksyon sa mga naglalakad.

 ▪ Ayusin ang green roof para sa publiko at mga limitadong paggamit ng publiko na 
gumagamit ng benepisyo ng komunidad, gayundin ang mga empleyado ng opisina at 
mga residente.

 ▪ Ang mga roof top ng gusali, kabilang ang mga tower, podium at mekanikal na 
kagamitan, ay dapat ayusin nang maayos.

 ▪ Sundin ang mga kinakailangan para sa pag-iimbak ng tubig mula sa bagyo at 
pagpapakawala nito, at mga lokasyon ng utilidad sa ilalim ng lupa kapag hinahanap 
ang mga gusali at landscape.

 ▪ Ipwesto ang mga pasukan ng gusali at serbisyo nang ligtas at naaangkop.  Limitahan 
ang bilang at lapad ng mga pasukan ng sasakyan, kapag posible, upang mabawasan 
ang mga potensyal na suliranin sa daanan ng tao.  Ang mga pasukan ng sasakyan 
sa mga istruktura ng paradahan ay dapat ilagay kung saan mababawasan ang mga 
suliranin ng mga naglalakad at mga sasakyan.

 ▪ Dapat nakakabit ang mga pasukan at hagdan para sa mga istruktura ng paradahan sa 
mga kalsada o plaza.  Dapat idisenyo ang mga pasukan ng istruktura ng paradahan 
nang bukas at ligtas.

 ▪ Pagtibayin ang mga kagamitan ng telecommunication at iba pang mga karagdagang 
gamit sa gusali sa disenyo ng gusali, at ihanay ang mga ito nang maayos.

 ▪ Ang mga transformer, back flow preventer at iba pang itinatampok na utilidad para sa 
mga insidente na mananatiling lantad ay dapat suriin sa landscaping at/o bakod kung 
saan naaangkop.
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8.4.2. Disenyo ng Gusali
Ang Arkitektura ng Lugar ng Plano ay isang natatanging oportunidad na makagawa ng panibagong 
kapaligiran na magpapakita ng world-class na arkitektura, gumagamit ng mahusay na disenyo 
na may inobatibo, malikhain at mapapanatiling istruktura upang makapagbigay ng pagpapatayo 
ng halong paggamit sa ika-21 Siglo.  Ang Lugar ng Plano ay dapat magpakita ng arkitektural na 
ekspresyon na nagbibigay ng destinasyon para sa masigla at iba't ibang paggamit na Sentro ng 
Bayan ng Cupertino.

Ang matagumpay na disenyo ng arkitektura ay gagawa ng mga kaabang-abang at inobatibong 
espasyo na maghihikayat ng mga gagamit, nag-aalok ng panibagong kundisyon ng espasyo na 
mag-aalok ng espoasyo sa mga gagamit ng bago, progresibo at umuunlad.

Kabilang sa mga inisaalang-alang sa disenyo ang:

 ▪ Makagawa ng mamahaling karanasan sa harapan ng tingian sa kahabaan ng tiyangge.

 ▪ Magbigay ng maayos na mga facade na magpapaliwanag sa townhouse na dating ng 
maraming residensiyal na kapitbahayan.

 ▪ Magbigay ng magkahalong facade at materyales na magbibigay-buhay sa disenyo ng 
Lugar ng Plano habang ibinibigay ang mga natatanging partikular na bubuo ng eclectic 
landscape.

 ▪ Ang taas ng unang palapag ay dapat sapat sa iba't ibang gamit nito, kabilang ang 
tingian.

 ▪ Ang mga facade na nakaharap sa kalsada ay dapat magkaroon ng iba't ibang elemento 
gaya ng mga canopy, tolda, sabitan, projection, lilim, recess, palatandaan, ilaw, iba't 
ibang elemento ng facade, materyales at ibabaw at dating na nakalaan para magbigay 
ng interes sa mga dumaraan.

 ▪ I-highlight ang mahahalagang tampok gaya ng mga pasukan gamit ang mga 
natatanging elemento sa disenyo ng facade.

 ▪ Gumawa ng kawili-wiling kanto gamit ang mga fenestration pattern, pasukan at portal.

 ▪ Maglagay ng iba't ibang de-kalidad na materyales upang maging kaaya-aya ang 
arkitektura.

 ▪ Gumamit ng mga transparent na facade sa mabababang palapag at nakaharap 
sa streetscape kung saan matatagpuan ang ground floor na tingian, komersyo o 
pinagtutuunan ng publiko.

 ▪ Dapat idisenyo ang mga gusali upang mabawasan ang paggamit ng kuryente at 
makapagbigay ng malusog, napapanatili at matipid sa kuryenteng espasyo.

 ▪ Dapat ganap na nakadikit ang mga susali sa kalsada at nadadaanan ng tao, na may 
mga pangunahing pasukan na nakadikit sa kalsada o sa mga Town Square.

 ▪ Idinisenyo dapat ang mga gusali upang makagawa ng napapanatili at umaayon sa 
kalikasan na nakakabawas sa paggamit ng kuryente at naghihikayat ng pagtitipid 
sa tubig.
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8.5. Paglalagay ng Palatandaan at Direksyon
Ang paglalagay ng palatandaan ay isang mahalagang elemento na makakaambag sa dating ng 
Lugar ng Plano.  Ang dalawang nangungunanang uri ng palatandaan na pinakanakakaambag 
sa pagbibigay ng direksyon ay ang palatandaan sa lugar (mga palatandaan na ginagamit upang 
tumukoy ng negosyo o tirahan); at mga elemento ng direksyon na inilagay sa daanan ng tao at 
nagbibigay ng tulong sa direksyon o impormasyon sa lokasyon sa mga naglalakad at motorista.

Ang layunin ng mga alituntunin sa palatandaang ito ay ang maglunsad ng pangkalahatang 
palantadaan sa lahat ng lugar na arkitektural na pinagtibay, malikhain at kaakit-akit.  Ang layunin 
ay ang magbigay ng nauugnay at kaakit-akit na sistema ng palatandaan na nagtataguyod ng 
pagkakakilanlan at naglulunsad ng mabisang pagkakakilanlan sa loob ng Lugar ng Plano.

Ang Kabanata 19.104 ng Kodigo sa Pagsosona ng Lunsod ng Cupertino ay nagbibigay ng gabay 
ukol sa mga pinahihintulutang uri, laki at lokasyon ng mga palatandaan.  Nangangailangan ng 
pahintulot ng lahat ng mga palantadaan na sinuri at inaprubahan ng Direktor ng Pagpapaunlad ng 
Komunidad.  Depende sa laki at liwanag ng palatandaan, gusali at/o mga pahintulot sa kuryente 
ang kakailanganin.

Noong nabuo ang Kabanata 19.104, hindi nito nakita ang pangangailangan ng Sentro ng Bayan ng 
palatandaan gaya ng inilarawan sa Pangkalahatang Plano at idinetalye pa sa Ispesipikong Planong 
ito.  Kung kaya, bilang pagpapatupad ng Ispesipikong Planong ito, bubuuin ang isang Master Sign 
Program (MSP) para sa Lugar ng Plano ng aplikante ng Sentro ng Bayan ng Lugar ng Plano bago 
ang pinal na pag-ookupa ng mga gusali na matatagpuan sa Libangan/Distrito ng Opisina.

Ipapahayag ng MSP ang mga partikular ng palatandaan sa buong Lugar ng Plano.  Magtatakda 
ito ng mga pamantayan at alituntunin para sa lahat ng palatandaan sa buong Lugar ng Plano at 
itatatag nito ang balangkas ng regulatoryo para sa mga pag-apruba ng palatandaan.  Tutukuyin 
nito ang mga partikular na disenyo at dimensyon para sa iba't ibang uri ng palatandaan na 
sumusunod sa mga alituntunin na nakasaad sa ibaba.  Kinikilala nito ang mga panggastos para sa 
pangunahing palatandaan alinsunod sa pagpapaunlad ng Lugar ng Plano na maaaring maiba sa 
pinahintulutang Munisipal na Kodigo ng Cupertino.

Ipapatupad ng MSP ang mga sumusunod na layunin sa disenyo:

 ▪ Upang malaman ang mga elemento na naglalarawan sa isang distrito at nagpapahusay 
ng kolektibong disenyo ng arkitektura.

 ▪ Upang mapaganda ang karanasan ng mga naglalakad gamit ang disenyo ng mga 
bumubuo ng direksyon (ibig sabihin, mga direktoryo, palatandaan ng direksyon at mga 
pantukoy ng patutunguhan).

 ▪ Upang maiugnay ang sistema ng pakikipag-ugnayan sa kapaligiran, inayos alinsunod 
sa mga alituntuning inilarawan sa Ispesipikong Planong ito.

 ▪ Upang matiyak ang mahusay na pagdaloy ng sasakyan, mga bisikleta at daloy ng mga 
naglalakad sa loob ng Lugar ng Plano.

 ▪ Upang malinaw na matukoy ang mga pasukan ng sasakyan at upang mabigyan ng 
direksyon ang mga sasakyan na nakatalaga sa mga paradahan.

 ▪ Upang magtaguyod ng mga pamantayan ng palatandaan ng tenant na nagsisilbing 
batayan ng proseso ng pagsusumite ng leaseholder para sa pagsusuri at pag-aapruba 
ng mga mungkahi sa palatandaan ng tenant.
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8.5.1. Mga Alituntunin sa Palatandaan
Ang lahat ng palatandaan ay dapat idisenyo nang nauugnay sa inobatibo at dinamikong disenyo 
ng arkitektura ng urban fabric at Parke ng komunidad at Kalikasan sa itaas.  Aangkop ito sa itsura 
ng architectural aesthetic gayundin sa kabuuang branding at marketing ng Lugar ng Plano.  Dapat 
itong maging maayos, malinis, napapanatili, kaaya-aya at nauunawan.  Dapat gumamit ang 
palatandaan ng mga nauugnay na karakter, materyales, pagpipinis at kulay na magandang tingnan 
sa kabuuan ng arkitektura.

Dapat sundin ang mga sumusunod na alituntunin sa palatandaan:

 ▪ Gumawa ng graphic palate at sistema ng branding upang makapagbigay ng 
pagpapatuloy at pagkakaangkop sa paiba-ibang uri ng palatandaang gagamit sa Lugar 
ng Plano.

 ▪ Gumawa ng alituntunin sa disenyo at pangunahing package ng palatandaan para 
sa buong Lugar ng Plano na nagpapakita ng mga naaangkop na materyales, font, 
character, istilo at iba pang mga alituntunin para sa bawat pangkat, lokasyon, entidad at 
posisyon ng gumagamit na nauugnay sa tumitingin.

 ▪ Malinaw na ipahayag ang pangalan ng negosyo o iba pang impormasyong ipinapakita 
sa palatandaan.

 ▪ Sukatin ang typeface, mga character at graphic ng palatandaan ng harapan ng 
tindahan sa mga naglalakad at/o motorista, gaya ng naaangkop.

 ▪ Ang sukatan at mga materyales na ginamit para sa mga palatandaan ay dapat maging 
naaangkop sa layunin at konteksto.

 ▪ Hindi dapat makaharang sa paningin ang palatandaan kapag titingin sa malayo at mga 
tawiran at mga pasukan ng sasakyan.

Magkakaroon ng tatlong pangunahing palatandaan sa Lugar ng Plano; 1) Freeway  oriented sign, 
2) Mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali, at 3) Mga palatandaan para sa mga naglalakad.  
Inilalarawan ang bawat isa sa ibaba.

Maaaring kabilang sa mga karagdagang uri ng palatandaan ang ngunit hindi nalilimitahan sa mga 
palatandaan sa gateway, sa kalsada sa munisipyo, sa kalsada (ibig sabihin, paradahan, direksyon, 
sakayan at mga kapareho), sa pagkakakilanlan ng gusali, direksyon sa gusali, sa harapan ng 

tindahan, sa bisikleta, sa mga naglalakad at palapag, trail signage para sa mga naglalakad 
sa parke, pang-emergency na palantandaan (hindi kasama sa regulasyon), regulatoryong 
palatandaan, palatandaan ng sining / dekorasyon, pasukan ng paradahan / labasan, panloob na 
palatandaan at iba pa.
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Mga palatandaan na Freeway-Oriented
Hindi nakasaad ang Val/co Freeway-oriented sign (APN 316-20-092) sa Pangkalahatang Plano ng 
Lunsod.  Bilang umiiral na hindi sumusunod na palatandaan, itinalaga itong Palatandaan ng Lugar 
sa Munisipal na Kodigo ng Cupertino.

Kung itinuturing na katanggap-tanggap ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Lunsod 
ng Cupertino, maaaring manatili ang umiiral na Val/co Sign na ito sa kasalukuyan nitong lokasyon 
o maaaring:  matagpuan sa mas naaangkop na lokasyon sa kahabaan ng timog na bahagi ng 
I-280 at adjacent sa Lugar ng Plano; muling may layunin o pinalitan ng bagong idinisenyong 
palatandaan na sinusuportahan ng mas naaangkop na sistema ng istruktura; at dapat sumunod sa 
pangkalahatang pagkakakilanlan ng marketing na bubuuin para sa Lugar ng Plano.  Dapat maging 
pareho ang bagong palatandaan at pantay ito nang sa gayon ay makita ito mula sa I-280.

Iniisip na ang magiging palatandaan sa lokasyong ito ay kakikitaan ng binagong halu-halong gamit, 
mga napapanahong tema at disenyong inilarawan sa Ispesipikong Plano.

Kung hindi ito maililipat, makikipagtulungan ang aplikante ng Sentro ng Bayan sa Caltrans at 
Lunsod ng Cupertino upang maalis, maputol o mapanipis ang kinalalagyan ng mga redwood 
na puno na nakapaligid sa palatandaan nang sa gayon ay makikita ito ng mga motoristang 
naglalakbay sa parehong direksyon sa I-280.

Ang palatandaan ay may mga pasilidad sa telecommunication sa loob/labas ng istruktura.  
Ang mga umiiral at bagong paglalagay na ito ay dapat payagan at maging pagkakataon para sa 
komunidad na magkaroon ng mga wireless na pangangailangan na maihahatid habang malayo 
ang mga pasilidad ng telecommunication sa mga tirahan.
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Mga Palatandaan ng Pagkakakilanlan ng Gusali
Sa pangkalahatan, ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali ay auto-oriented at 
nakalaang makita mula sa malayo sa mga facade na nakaharap sa Interstate.  Gaya ng nasabi, 
karaniwan silang nakikita sa itaas na bahagi ng gusali, mas malapit sa roofline at karaniwang mas 
malalaking palatandaan.  Ang mga palatandaan ay dapat may sapat na laki na mababasa, ngunit 
angkop din sa sukat ng mas malalaking gusali.  Nakalaang makilala ng mga ito ang pangalan ng 
gusali o pangalan ng pangunahing tenant sa loob ng gusali.

Ipinapakilala ng mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali ang pagkakailanlan ng 
koporasyon, pangunahing tenant o pangalan ng gusali.  Maaaring binubuo ng teksto o logo ang 
mga palatandaan.

 ▪ Dapat angkop ang laki ng mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali sa taas ng 
gusali at laki ng facade ng gusali.  Sa pangkalahatan, hindi maaaring mas mataas sa 
isang palapag ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali, kahit maaaring 
pahintulutan ang ibang nag-iisang logo.

 ▪ Dapat makita ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali sa itaas na bahagi 
ng gusali, malapit sa roofline at dapat ay limitado sa isa kada facade ng gusali.  Ang 
mga karagdagang palatandaan ng pagkakakilanlan ng gusali ay maaaring isaalang-
alang malapit sa lugar ng gusali kapag ang laki ay mas naaangkop sa sukatan ng mga 
naglalakad at hindi nababasa.

 ▪ Dapat ilapat ang mga palantandaan ng pagkakakilanlan ng gusali sa arkitektura ng 
gusali, habang isinasaalang-alang ang pattern ng fenestration at materyales ng gusali.

 ▪ Isaalang-alang ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan na ipinapakita at makikita 
lang sa gabi.
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Mga Palatandaan para sa mga Naglalakad
Kabilang sa mga palatandaan para sa mga naglalakad ang mga palatandaan ng blade, tolda at 
band na karaniwang nakikita sa loob ng unang dalawa o tatlong palapag ng gusali.  Karaniwan, 
ang mga palatandaang ito ay para sa tingian, mga serbisyo o iba pang mga negosyo na 
mapupuntahan ng publiko mula sa labas.  Hindi nakalaan ang mga ito upang tukuyin ang mga 
indibidwal na tenant ng opisina.  Maaari ring bigyang-pansin ang palatandaan sa bintana para sa 
mga negosyo na may harapan ng tindahan.

Maaaring ikonsidera ang mga karagdagang palatandaan sa mga garahe at iba pang hindi 
gaanong pinupuntahang bahagi ng gusali kung ito ay nakadikit sa arkitektura ng gusali at hindi 
nakakaharang.

Isasama ng Master Sign Program ang mga sumusunod na palatandaan dagdag sa iba pang mga 
uri ng palatandaan:

Mga Sign Band
 ▪ Ang karamihan sa mga palatandaan para sa mga naglalakad ay magiging mga 

building-mounted na palatandaan para sa tiyangge sa ground floor, mga serbisyo at iba 
pang mga gamit ng komersyo na nakaharap sa daan.

 ▪ Sa pangkalahatan, dapat makita ang mga building-mounted na palatandaan sa loob 
ng isang "sign band" sa itaas ng harapan ng tindahan at sa ibaba ng facade sa itaas, 
upang makapagbigay ng patuloy ng paglalagay.

 ▪ Kapag maraming negosyo ang nasa isang gusali, dapat pare-pareho ang mga 
katangian ng mga indibidwal na palatandaan, kabilang ang sukatan, pagkakapantay-
pantay at paglalagay upang maiwasan ang pagharang.  Maaaring ikonsidera ang 
pagkakaiba-iba ng nakikita sa indibidwal na negosyo.

 ▪ Dapat nalilimitahan ang palatandaan para sa mga indibidwal na negosyo sa lapag na 
nauugnay sa harapan ng tindahan sa facade ng gusali.

 ▪ Maaaring isaalang-alang ang tolda o palatandaan sa canopy sa mga building-mounted 
na palatandaan.

Mga Blade na Palatandaan para sa mga Naglalakad
 ▪ Ang mga blade na palatandaan para sa mga naglalakad na makikita mula sa gusali 

ay dapat may sapat na taas sa itaas ng bangekta upang hindi makaabala sa mga 
naglalakad at mga furnishing sa kalsada.

 ▪ Maaaring magpakita ang mga blade na palatandaan para sa mga naglalakad mula sa 
facade ng gusali sa sukatan na naaangkop sa streetscape at hindi nakakaabala.

 ▪ Isa lang ang blade na palatandaan sa bawat indibidwal na negosyo.

Mga Patayong Palatandaan ng Gusali
 ▪ Ang mga patayong palatandaan ng gusali ay maaaring samahan ng, o ipakita mula sa, 

facade ng gusali at dapat nalagay sa itaas ng unang palapag.

 ▪ Ang mga patayong palatandaan ng gusali ay maaaring makita mula sa facade ng gusali 
sa sukatan na naaangkop sa streetscape at hindi nakakaabala.

 ▪ Isa lang ang patayong palatandaan ng gusali sa bawat indibidwal na negosyo.

Mga Palatandaan ng Monumento
 ▪ Ang mga palatandaan ng monumento, na mababa at lapat sa lupa, ay maaaring ilagay 

sa mga pasukan ng gateway sa Lugar ng Plano mula sa tapat ng mga pampublikong 
riles.

 ▪ Hindi dapat ilagay ang mga palatandaan ng monumento sa streetscape, ngunit 
maaaring makita ang mga ito sa sona ng gusali o sa loob ng mga plaza o bakanteng 
lugar na nagsisilbing pasukan ng gusali.

 ▪ Maaaring ilagay ang mga palatandaan ng monumento sa mga sandalan at pader ng 
planter.

Mga Palatandaan sa Harapan ng Tindahan (Bintana)
 ▪ Ang mga permanente o pansamantalang palatandaan sa bintana ay maaaring 

ikonsidera para sa bahagi ng pininturahan sa harapan ng tindahan.  Hindi dapat 
maharangan ng palatandaan ang mga tanawin sa labas ng tindahan.
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Mga Building-mounted Cabinet na Palatandaan at Palamuti sa Bintana
 ▪ Ang mga building-mounted cabinet na palatandaan at palamuti sa bintana ay maaaring 

ikonsidera sa mga lugar kung saan kapaki-pakinabang ang mga harapan ng tindahan 
na hindi posible o naglalaman ng blangkong pader.

 ▪ Ang mga building-mounted cabinet na palatandaan ay hindi dapat mag-endorso ng 
mga partikular na produkto, ngunit maaaring maglagay ng mga minsanang dekorasyon, 
impormasyon ng kaganapan at pangkalahatang branding.

 ▪ Ang mga stand-alone cabinet na palatandaan ay labis na tinututulan sa loob ng 
streetscape dahil nakakasikip ito sa daraanan ng mga naglalakad.

 ▪ Sa pangkalahatan, ang mga building-mounted cabinet na palatandaan at mga palamuti 
sa bintana ay dapat kasinglaki ng sukatan ng harapan ng tindahan, at dapat ilagay sa 
unang palapag ng gusali.

Palatandaan ng Green Roof
 ▪ Ang mga palatandaan ng green roof ay dapat sensitibo sa at tumutugon sa 

kagandahang naaangkop sa itsura ng parke kung saan ito ilalagay.

Iba pang mga Palantadaan
 ▪ Magbigay ng malinaw, hindi nakakaharang na palatandaan ng address para sa mga 

layunin ng pampublikong kaligtasan.
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Mga Portable na Palatandaan
Kabilang sa mga portable na palatandaan ang anumang materyales na kayang galawin ng 
isang tao nang walang tulong ng makina mula sa isang lugar papunta sa isa para sa layunin ng 
advertisement para sa negosyo o iba pang mga layunin.  Kabilang sa mga ito ang mga poster 
board, sandwich board at A-frame sign.  Sa pangkalahatan, ang mga portable na palatandaan ay 
kinikilalang uri ng pansamantalang palatandaan.

 ▪ Hindi dapat makaharang ang mga portable na palatandaan sa gagalawan ng mga 
naglalakad sa loob ng mga panloob na naglalakad.

 ▪ Mahigpit na kinokontrol ang mga portable na platandaan ng may-ari ng lugar ng Lugar 
ng Plano.

Mga Programmable Electronic na Palatandaan
Kabilang sa mga programmable electronic na palatandaan ang anumang uri ng palatandaan na 
nagpapakita ng teksto at larawan sa isang electronic screen.

 ▪ Ang mga programmable electronic na palatandaan ay dapat awtomatikong nagbabago 
ang kaliwanagan na nauugnay sa liwanag ng paligid.

 ▪ Ang mga programmable electronic na palatandaan ay dapat ipakita sa loob ng hindi 
abot sa:

 □ Walong segusndo sa anumang palatandaang makikita sa loob ng apat na raang 
talampakan ng freeway travel lane o sa anumang palatandaan na umiilaw mula sa 
freeway travel lane; o

 □ Apat na segundo sa iba pang palatandaan.

Mga Ipinagbabawal na Palantadaan
Ang mga sumusunod ay hindi pinapayagan sa loob ng Lugar ng Plano:

 ▪ Pag-eendorso ng mga statuary na palatandaan.

 ▪ Mga naririnig na palatandaan maliban sa nauugnay sa mga naririnig na palatandaan sa tawiran.

 ▪ Mga palatandaan na kapareho o salungat ng mga kagamitan sa pagkontrol ng trapiko.

 ▪ Mga palatandaan ng sasakyan gaya ng inilarawan sa Munisipal na Kodigo ng Lunsod.
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8.5.2. Direksyon
Ang direksyon ang ginagamit na termino upang ilarawan ang babagtasin ng mga naglalakad, 
nagbibisikleta at motorista sa loob ng Lugar ng Plano.  Ipinapakita nito ang lahat ng daan kung 
saan maaaring madaanan ng mga tao ang aktwal na espasyo at maglakbay sa kung saan.

Ang layunin ng mga sumusunod na alituntunin ay ang makapagbigay ng maayos na pangkat ng 
mga palatandaan ng direksyon na magagamit ng mga gagamit sa kabuuan ng Lugar ng Plano, 
lalo na kapag naglalakad sa pagitan, sa ilalim ng lupa at sa itaas ng paradahan, sa buong kalsada 
at sa paligid ng Parke ng Komunidad at Kalikasan.

Magsasama ang Master Sign Program ng mas detalyadong plano sa palatandaan ng direksyon.  
Kailangang isaalang-alang ang walong prinsipyo kapag naghahanda ng plano sa palatandaan 
sa direksyon:

1. Gumawa ng pagkakakilanlan sa bawat lokasyon, nang magkakaiba-iba.

2. Gumamit ng mga palatandaan ng lugar upang magbigay ng tanda at maaalalang 
lokasyon.

3. Gumawa ng malinaw na daan.

4. Gumawa ng mga rehiyon na nagpapakita ng iba't ibang karakter ng lugar.

5. Huwag masyadong magbigay ng masyadong maraming direksyon.

6. Gumamit ng mga survey view (bigyan ng vista o mapa ang mga naglalakbay).

7. Magbigay ng mga palatandaan at pagpapasiya upang makatulong sa paghahanap 
ng direksyon.

8. Gumamit ng mga palatandaan kung ano ang kanilang madaraanan.
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Magdisenyo ng mga palatandaan para sa palatandaan ng direksyon kabilang ang mga 
sumusunod:

 ▪ Sapat na naglalaman ang mga palatandaan ng naaangkop na elemento ng sukatan na 
tutulong sa mga motorista at naglalakad.

 ▪ Dapat naglalaman ng malinaw na impormasyon ang mga palatandaan ng direksyon 
para sa mga motorista at naglalakad nang hindi ito nakakaabala.

 ▪ Dapat nauugnay ang mga kulay at itsura ng lahat ng palatandaan sa mga streetscape 
furnishing sa Seksiyon 3.4.

 ▪ Dapat maingat sa paglalagay ng mga palatandaan sa matataong lugar.  Hindi dapat 
nakakaharang sa trapiko ang mga palatandaan.  Hindi dapat nakaharang sa nilalakaran 
ang mga palatandaan ng direksyon.

 ▪ Hinihikayat ang mga streetlight-mounted banner na nagpapakita ng mga pampublikong 
kaganapan, pasyalan o iba pang kaakit-akit na gawain.

 ▪ Dapat iwasang makaabala sa mga naglalakad sa pamamagiatn ng pagpaplano sa mga 
palatandaan at paglalagay nang maayos.

 ▪ Dapat nauugnay ang mga programa sa direksyon sa online and interactive website 
upang makapagbigay ng bagong impormasyon sa paglalakbay, kaganapan at iba pang 
nauugnay na impormasyon.

 ▪ Gumawa ng mga sistema sa direksyon na magagamit ng maraming gagamit, kabilang 
ang mga may kapansanan sa paningin at pandinig, at sumusunod ito sa mga 
kinakailangan.
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Tinatalakay ng kabanatang ito ang mga pamamaraan ng pagsusuri 
sa pagpapaunlad ng Lunsod ng Cupertino na naaangkop sa 
Ispesipikong Plano.  Tinatalakay ang isang proseso para sa mga 
pagbabago at pagsusog sa Ispesipikong Plano, pati na rin ang 
pagtustos para sa pagpapatupad ng Ispesipikong Plano.  
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9.1. Pangasiwaan
Naihanda ang Ispesipikong Planong ito alinsunod sa Seksyon 65451 ng Kodigo ng Pamahalaan ng 
California, na nagtatakda sa pangunahing nilalaman ng mga ispesipikong plano.

Ang pangunahing tagapangasiwa ng Ispesipikong Planong ito ay ang Direktor ng Pagpapaunlad 
ng Komunidad ng Lunsod ng Cupertino.  Ang pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano ay 
mangangailangan ng dalawang pangunahing uri ng mga pagpapasiya ng pangasiwaan ng Direktor 
ng Pagpapaunlad ng Komunidad:  (i) Permiso sa Pangunahing Pagpapaunlad ng Lugar (Master 
Site Development Permit o MSDP); at (ii) Pagsusuri ng Arkitektura at Lugar (Architectural and 
Site Review o ASR), gaya ng inilalarawan sa ibaba sa Seksyon 9.4:  Permiso sa Pangunahing 
Pagpapaunlad sa Lugar at Permiso sa Pagsusuri ng Arkitektura at Lugar.  Ang layunin ng 
diskarteng ito ay ang gumawa ng pinagsama at may kakayahang umangkop na balangkas para sa 
isang nakaugnay na proseso ng pagsusuri para sa pagpapaunlad ng ari-arian ng Mall at anumang 
bahagi ng Bloke 14 na pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad.  
Nasa ari-ariang ito ang malaking mayoriya ng Lugar ng Plano.  Ang pagpapaunlad sa Bloke 13, 
na naaprubahan ng Lunsod para sa isang hotel na may 148 kuwarto, ay mananatiling saklaw 
ng mga pamantayang batas at regulasyon ng Lunsod na sumasaklaw sa mga aplikasyon sa 
pagpapaunlad, maliban kung partikular na ibinibigay sa Ispesipikong Planong ito.  Ang Direktor 
ng Pagpapaunlad ng Komunidad ay maaari ding mag-apruba ng Permiso sa Kondisyonal na 
Paggamit upang paramihin ang mga yunit ng tirahan na tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para 
sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Bukod pa rito, susuriin ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ang mga aplikasyon sa 
pagpapaunlad sa loob ng ari-arian ng Mall at anumang bahagi ng Bloke 14 na pinoproseso bilang 
bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad para sa sapat na pagsunod sa Ispesipikong 
Plano, gaya ng nakasaad sa ibaba sa Seksyon 9.5.1:  Sapat na Pagsunod.

Ang anumang mga pagpapasiya o pagbibigay-kahulugan ng pangasiwaan ng Direktor ng 
Pagpapaunlad ng Komunidad hinggil sa mga pag-apruba ng MSDP o ASR o ng Permiso sa 
Kondisyonal na Paggamit upang paramihin ang mga yunit ng tirahan sa loob ng Plano ay saklaw 
ng direktang pag-apela sa Konseho ng Lunsod.

Kaalinsabay ng pagpapatibay sa Ispesipikong Plano, sinususog ng Inisyatibo ng Ispesipikong 
Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ang Kodigong Munisipal upang gumawa ng bagong distrito ng 
Pagsosona, na tinatawag na Distrito ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.

Naglalaman ang Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ng mga pamantayan 
sa pagpapaunlad ng lugar, alituntunin sa arkitektura at disenyo, plano sa pagpapaganda 
ng pampublikong pasilidad, at mga feature sa disenyo ng kapaligiran, na sumasaklaw sa 
pagpapaunlad ng Lugar ng Plano (maliban sa Bloke 13 at anumang bahagi ng Bloke 14 na hindi 
pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan.  Ang anumang mga isyung hindi natutugunan 
sa Ispesipikong Plano ay sasailalim sa Kodigong Munisipal ng Cupertino maliban kung ang 
isang mahigpit na aplikasyon sa Kodigong Munisipal ay hahadlang sa layon ng Ispesipikong 
Plano.  Sa sukdulan na ang anumang pamantayan o ibang tadhana ng Kodigong Munisipal ay 
hindi tumutugma sa Ispesipikong Plano, ilalagay sa kontrol ang pamantayan o ibang tadhanang 
nakatakda rito.

9.1.1. Pagpapatupad
Ipapatupad ng Lunsod ang mga tadhana ng Ispesipikong Plano sa paraan kung paano rin 
ipinapatupad ng Lunsod ang mga tadhana ng Pangkalahatang Plano at Kodigong Munisipal.  
Lalabag sa batas ang sinumang tao na magsisimula ng anumang gawain ng pagpapaunlad 
(maliban sa paggiba, paghuhukay, mga utilidad sa lugar, at gawain ng paghahanda sa lupang 
tatayuan o rough grading) sa loob ng ari-arian ng Mall o anumang bahagi ng Bloke 14 na 
pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad nang hindi muna 
kumukuha ng pag-apruba ng MSDP at/o ASR mula sa Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad, 
gaya ng inilalarawan sa ibaba sa Seksyon 9.4:  Permiso sa Pangunahing Pagpapaunlad sa Lugar 
at Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar.  Sa tuwing may ipagbabawal o gagawin o idedeklarang labag 
sa batas sa Ispesipikong Planong ito, o kung pagpapasiyahan na labag sa batas ang paggawa ng 
anumang mga kilos na kinakailangan, o ang pagkabigong gumawa ng anumang kilos, pananatilihin 
ng Lunsod ng Cupertino ang awtoridad nito sa ilalim ng Kodigong Munisipal upang ipataw ang 
nasabing paglabag o opensa (offense).

9.1.2. Kakayahang Ihiwalay
Kung ang anumang tadhana ng Ispesipikong Planong ito o ang paglalapat dito sa sinumang 
tao o anumang sitwasyon ay ituturing na labag sa saligang-batas o kung hindi man ay walang 
bisa ng anumang hukuman ng mahusay na hurisdiksiyon, ang pagpapawalang-bisa ay hindi 
makakaapekto sa mga tadhana, sugnay o pagkakalapat ng Ispesipikong Plano, na maaaring 
ipatupad nang wala ang walang bisang tadhana, sugnay o pagkakalapat, at sa kadulu-duluhan 
na ang mga tadhana at sugnay ng Ispesipikong Plano ay idedeklara na may kakayahang ihiwalay 
gaya ng nakatakda sa Inisyatibo ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.
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9.2. Kaugnayan sa Ibang Sumasaklaw na Dokumento

9.2.1. Ordinansa sa Pagsosona
Ang pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano ay sasailalim sa Kodigong Munisipal ng Cupertino, 
Titulo 19, Pagsosona, gaya ng sinususog ng Inisyatibo ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco (nang hindi kasama ang Bloke 13 at anumang bahagi ng Bloke 14 na hindi pinoproseso 
bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad), at iaayon ang nasabing pagsunod 
sa Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad at Pagtustos.  Ang anumang mga isyung hindi 
natutugunan sa Ispesipikong Plano ay sasailalim sa Kodigong Munisipal ng Cupertino maliban 
kung ang isang mahigpit na aplikasyon sa Kodigong Munisipal ay hahadlang sa layon ng 
Ispesipikong Plano.  Sa sukdulan na ang anumang pamantayan o ibang tadhana sa Kodigong 
Munisipal ay hindi tumutugma sa Ispesipikong Plano, ilalagay sa kontrol ang pamantayan o ibang 
tadhanang nakatakda sa Ispesipikong Plano.

9.2.2. Mga Kodigo sa Pagtatayo ng Gusali
Ang pagpapaunlad sa loob ng Lugar ng Plano ay susunod sa lahat ng kodigo at pamantayan na 
Pederal, Pang-estado, at Lokal sa Pagtatayo ng Gusali na ipinapatupad sa panahon ng paghahain 
ng (mga) naaangkop na aplikasyon.  Ang mga ito ay kabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, 
Kodigo ng Mga Regulasyon ng California at Mga Alituntunin sa Pagiging Naa-access sa Batas 
para sa Mga Amerikanong may Mga Kapansanan (Americans with Disabilities Act Accessibility 
Guidelines o ADAAG).

9.3. Mga Pagiging Karapat-dapat

9.3.1. Mga Panimulang Pagkilos sa Pagiging Karapat-dapat
Ang Inisyatibo ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ay nagmumungkahi ng 
ilang partikular na pagtatalaga, regulasyon, pamantayan sa paggamit ng lupa, at benepisyo sa 
komunidad na nauugnay sa pagpapaunlad ng Lugar ng Plano gaya ng inilalarawan sa ibaba.  Ang 
mga pagtatalaga, regulasyon, pamantayan sa paggamit ng lupa, at mga benepisyo sa komunidad 
ay nagbibigay-daan sa (mga) may-ari ng ari-ariang saklaw ng Ispesipikong Plano na maging 
karapat-dapat sa karapatang paunlarin ang ari-arian alinsunod sa mga tadhana ng Ispesipikong 
Planong ito at iba pang nauugnay na pag-apruba, na may pagpapatupad na mahalaga sa pagiging 
posible ng Ispesipikong Planong ito.  Ang mga akisyon sa paunang pagiging karapat-dapat para sa 
Lugar ng Plano ay kinabibilangan ng mga sumusunod na bahaging aprubado ng mga botante:

Mga Susog sa Pangkalatahang Plano.  Ang Inisyatibo ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan 
ng Vallco ay kinabibilangan ng mga sumusunod na susog sa Pangkalahatang Plano:

 ▪ Hilingin na magkaroon ang Lugar ng Plano ng iba't ibang gamit kasama na ang 
residensyal, opisina, pagtitingi, sibiko at edukasyon;

 ▪ Hilingin na magkaloob ang Sentro ng Bayan ng transportasyon at imprastraktura para 
sa transportasyon, isang green roof na naa-access ng publiko, at pagpapalawak sa 
imprastraktura para sa nire-recycle na tubig hanggang sa Lugar ng Plano;

 ▪ Linawin ang mga umiiral na patakaran sa pagpapahintulot sa karagdagang 
pagpaparsela sa loob ng Lugar ng Plano kung mayroong mga panukalang nagbibigay-
proteksiyon, na nagkakaloob ng mga insentibo at alituntunin para sa pagtutulungan ng 
mga may-ari, at,

 ▪ Magpatibay ng isang Mapa ng Paggamit ng Lupa upang muling italaga ang Lugar ng 
Plano mula sa Komersiyal/Opisina/Residensyal patungo sa Ispesipikong Plano sa 
Sentro ng Bayan ng Vallco.

Ispesipikong Plano.  Ang Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ay isang nagkokontrol 
na dokumento na nagtataguyod sa pagsosona, mga pagtatalaga sa paggamit ng lupa, regulasyon 
sa pagpapaunlad, pamamaaran sa pangasiwaan, benepisyo sa komunidad, paraan sa pananalapi 
at alituntunin sa disenyo para sa kabuuan ng Lugar ng Plano (nang hindi isinasama sa ilang 
partikular na pagsasalang-alang ang aprubadong pagiging karapat-dapat ng hotel sa Bloke 13 o 
bahagi, kung mayroon man, ng Bloke 14 na hindi pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/
Parkeng Pangkomunidad).  Ipapatupad ng Ispesipikong Planong ito ang Pangkalahatang Plano 
ng Lunsod.  Dapat ay sapat na nakakasunod sa Ispesipikong Planong ito ang mga kasunod na 
pagiging karapat-dapat, permiso at pag-apruba na ipatupad ang Ispesipikong Planong ito.

Mga Susog sa Kodigong Munisipal at Mapa ng Pagsosona.  Ang Inisyatibo ng Ispesipikong 
Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ay kinabibilangan ng mga susog sa Kodigong Munisipal at 
Mapa ng Pagsosona:  (1) palitan ang teksto upang ipakita ang bagong distrito sa pagsosona 
ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco; (2) linawin ang proseso ng pag-apruba 
sa permiso sa kondisyonal na paggamit kapag pinaparami ang yunit ng tirahan sa loob 
ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco; (3) hindi isali ang Lugar ng Plano sa 
nakaplanong pagtatalaga sa distrito sa pagsosona sa mas malawak at ispesipikong plano ng 
Kodigo; at (4) susugin ang Mapa ng Pagsosona upang ipakita ang Lugar ng Plano ayon sa 
pagkakasona rito (Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco).
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9.3.2. Mga Kasunod na Pagiging Karapat-dapat
Pagkatapos ng paunang pag-apruba ng botante, dapat ay maganap ang mga kasunod na hakbang 
sa pagiging karapat-dapat upang ipatupad ang Ispesipikong Plano, kasama na ang mga pag-
apruba ng MSDP at ASR, gaya ng inilalarawan sa ibaba sa Seksyon 9.4:  Permiso sa Pangunahing 
Pagpapaunlad sa Lugar at Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar.  Gayunpaman, ang Mga 
Pansamantala at Panghuling Mapa ng malaking lote (kasama na ang Mga Mapa sa Pagbibigay-
karapatan), at Mga Permiso sa Paggiba, Paghuhukay, Mga Utilidad sa Lugar, at Paghahanda 
sa Lupang Tatayuan o Rough Grading, ay maaaring aprubahan at ipagkaloob sa panahon ng 
pagpapatibay sa Ispesipikong Planong ito, nang hindi naghihintay ng mga pag-apruba ng MSDP 
o ASR.

Ang mga karagdagang hakbang sa pagiging karapat-dapat ay maaaring kabilangan, bukod 
sa iba pa, ng mga listahang iyon sa ibaba sa ilalim ng Mga Karagdagang Pag-apruba.  Sa 
pagtanaw sa kumplikadong paghahalo-halo ng mga pampubliko at pribadong gamit at natatanging 
pagkokonekta ng imprastraktura para sa mga tao at sasakyan (hal., mga lagusan, tulay) na nasa 
Ispesipikong Plano, inaasahan ang karagdagang pagpaparsela ng subdibisyon.  Gayunpaman, 
ang pagpaparsela nang walang sapat na mga hakbang na nagbibigay-proteksiyon upang 
magkaloob ng mga insentibo at alituntunin para sa pagtutulungan ng mga may-ari ay hindi 
hinihikayat upang magkaroon pa rin ng mga pagpapaunlad sa hinaharap.

Ayon sa batas ng estado, maaari ding pumasok sa isang Kasunduan sa Pagpapaunlad sa pagitan 
ng isang legal o makatarungang may-ari o aplikante at ng Lunsod ng Cupertino, ngunit hindi ito 
isang pagiging karapat-dapat na iniaatas.

Ang Lunsod ay hindi dapat magbigay ng anumang pagiging karapat-dapat, permiso o pag-apruba 
(o susog para sa kaparehong bagay) nang may kaugnayan sa ari-arian ng Mall at anumang 
bahagi ng Bloke 14 na pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad 
maliban na lamang kung ang nasabing pagiging karapat-dapat, permiso o pag-apruba ay sapat na 
nakakasunod sa lahat ng naaangkop na aspekto ng Ispesipikong Planong ito, gaya ng nakasaad 
sa Seksyon 9.5.1:  Sapat na Pagsunod, sa ibaba.

Nagkakaloob ang Ispesipikong Planong ito ng balangkas para sa pagpapaunlad ng ari-arian ng 
Mall at Bloke 14, na bumubuo sa sapat na mayoriya ng Lugar ng Plano, kasama na ang isang 
proseso sa pinagsama-samang kasunod na pag-apruba.  Maliban na lamang kung nakasaad 
sa Ispesipikong Planong ito, walang bagong permiso, pag-apruba o pagiging karapat-dapat 
ayon sa diskresyon ng Lunsod ng Cupertino, ang kakailanganin para sa ari-arian ng Mall o 
Bloke 14.  Gayunpaman, kung ang anumang mga bahagi ng Bloke 14 ay hindi kasama sa 

MSDP para sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad, ang mga bahaging iyon ay sasailalim 
sa mga pamantayang batas at regulasyon ng Lunsod na sumasaklaw sa mga aplikasyon sa 
pagpapaunlad.  Ang layon ng Ispesipikong Planong ito ay ang palitan at ipawalang-bisa ang 
pangangailangan para sa anuman pang ibang mga bagong pagpapatupad, permiso o pag-
apruba.  Gayunpaman, ang mga karagdagang permiso at pag-apruba ng ministro ay maaari ding 
kailanganin upang ipatupad ang mga proyekto sa loob ng Lugar ng Plano, kasama na ang mga 
permiso sa panghihimasok para sa mga pagpapabuti sa kalsada, at mga pagbabago sa mga 
umiiral nang karapatan sa paggamit.

Ang layon ng Ispesipikong Planong ito ay gumawa ng panghuling pagpapasiya sa patakaran 
hinggil sa:  dalas at tindi ng paggamit; mga uri ng mga paggamit na pinahihintulutan; 
pangkalahatang lokasyon ng mga paggamit; hugis at anyo (massing), taas at pataan ng gusali; 
taas ng istaktura ng bubong; pagkakadugtong-dugtong at pagkakasunod-sunod ng mga kalye; 
mga pagpapabuti sa transportasyon sa labas ng lugar; mga pagpapabuti sa imprastraktura sa loob 
at labas ng lugar; at pangangasiwa, pagpapatupad at pagtustos (maliban sa nasa aprubadong 
paggamit ng hotel sa Bloke 13).  Nagkakaloob din ito ng mga alituntunin sa patakaran kaugnay 
ng pagpapaganda sa lupa at sa pampublikong nasasakupan, at ng mga alituntunin sa disenyo ng 
Sentro ng Bayan.  Walang mga kasunod na pag-apruba ang susuri sa mga isyung ito o maglalagay 
ng mga karagdagang kondisyon sa pag-apruba o mga feature sa disenyo ng kapaligiran na 
maaaring ipataw upang limitahan o ipagbawal ang panghuling pagpapasiya sa patakaran na ito 
nang walang paunang susog sa Ispesipikong Planong ito.  Ang diskresyon ng Lunsod ay lilimitahan 
sa pagpapasiya sa sapat na pagsunod sa Ispesipikong Plano, alinsunod sa mga pamamaraang 
nakatakda sa Kabanatang ito.  Alinsunod sa umiiral na awtoridad, pag-aaralan ng kasunod na 
pagsusuri sa kapaligiran, kung mayroon man, ang mga epekto sa antas ng proyekto at iyong mga 
isyu lamang kung saan may diskresyon ang Lunsod.

Sa kabila ng anumang tadhana ng Kodigong Munisipal ng Cupertino o iba pang patakaran o 
regulasyon ng Lunsod o anumang departamento roon, at upang tiyakin na ang pagpapaunlad sa 
loob ng Lugar ng Plano ay sumasailalim sa mga hayagan at makatotohanang pamantayan na hindi 
mababago sa pamamagitan ng anumang kasunod na lokal na aksiyon o pagbibigay-kahulugan 
ayon sa diskresyon, hindi sasailalim ang Ispesipikong Plano sa anumang tadhana ng Kodigong 
Munisipal na naghahangad na kontrolin, hadlangan o gabayan ang pagpapaunlad sa loob ng 
Ispesipikong Plano, maliban na lamang, kung hindi man ay nakasaad sa Ispesipikong Planong ito.

Mga Karagdagang Pag-apruba
Inaasahan na ang mga sumusunod na kasunod na pag-apruba, bukod sa iba pa, ay maaaring 
kailanganin para sa pagpapatupad sa Ispesipikong Planong ito:
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 ▪ Mga Permiso sa Paggiba, Paghahanda sa Lupang Tatayuan o Rough Grading/Grading, 
at Paghuhukay

 ▪ Mga Permiso sa Mga Utilidad sa Loob at Labas ng Lugar

 ▪ Permiso sa Pangunahing Pagpapaunlad ng Lugar (Master Site Development Permit o 
MSDP)

 ▪ Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar (Architectural and Site Review o ASR)

 ▪ (Pagbibigay-karapatan) Mga Mapa ng Pansamantala / Panghuli na Parsela, 
Condominium o Subdibisyon

 ▪ (Mga) Permiso sa Kondisyonal na Paggamit

 ▪ Kasunduan sa Pagpapaunlad (hindi kailangan, ngunit maaaring ituloy ng isang 
aplikante ng proyekto)

 ▪ Mga Kodigo sa Pagtatayo ng Gusali

 ▪ Mga Permiso sa Pag-aalis ng Puno

 ▪ (Mga) Permiso sa Panghihimasok

 ▪ Mga Bago at Binago na Karapatan sa Paggamit, Karapatan sa Hangin, at Iba Pang 
Mga Kaugnay na Kasunduan

Sa kabila ng nasa itaas, maaaring aprubahan ang Mga Pansamantala o Panghuling Mapa ng 
malaking lote (kasama na ang mga Mapa ng Pagbibigay-karapatan), at maaaring ibigay ang Mga 
Permiso sa Paggiba, Paghuhukay, Mga Utilidad sa Lugar at Paghahanda sa Lupang Tatayuan o 
Rough Grading, kapag pinagtibay ang Ispesipikong Planong ito, nang hindi naghihintay ng mga 
pag-apruba ng MSDP o ASR.  Bukod pa rito, maaaring ibigay ang Mga Permiso sa Paggiba, 
Paghuhukay, Mga Utilidad sa Lugar at Paghahanda sa Lupang Tatayuan o Rough Grading bago 
ang pag-apruba sa mga bagong mapang tumutukoy sa mga linya ng parsela na nakakasunod 
sa panghuling pagpapaunlad na nakasaad sa pinagtibay na Ispesipikong Plano.  Ang gawain ng 
pagpapaunlad para sa Bloke 14 ay hindi magsisimula bago simulan ang gawain ng pagpapaunlad 
sa ari-arian ng Mall.

9.4. Permiso sa Pangunahing Pagpapaunlad ng Lugar at Pagsusuri sa 
Arkitektura at Lugar
Kakailangain ang pag-apruba ng MSDP at ASR bago ang pagbibigay ng mga permiso para sa 
gawain ng pagpapaunlad sa ari-arian ng Mall at anumang bahagi ng Bloke 14 na pinoproseso 
bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad (hindi kasama ang mga permiso 
para sa paggiba, paghuhukay, mga utilidad sa lugar at paghahanda sa lupang tatatuyan o rough 
grading).  Maaaring iproseso ang mga pag-apruba ng ASR nang kaalinsabay o kasunod ng 
pagpoproseso at pagbibigay sa isang MSDP, at maaaring iproseso ang mga ito sa maraming 
yugto.

Nilalayon ang MSDP na magtaguyod ng balangkas para sa mga kaalinsabay o kasunod na 
pagpoproseso ng mga pag-apruba ng ASR nang maaga sa ilang partikular na gawain ng 
konstruksiyon sa ari-arian ng Mall at anumang bahagi ng Bloke 14 na pinoproseso bilang 
bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad.  Tutulong ang MSDP na tiyakin na 
ang pagpapaunlad sa Lugar ng Plano ay magsusulong sa mga layunin at mithiin na nasa 
Pangkalahatang Plano, at sapat na makakasunod sa Ispesipikong Plano.

Ang proseso ng pag-apruba ng ASR ay nagbibigay ng isang maayos na proseso ng pagsusuri 
sa mga disenyo ng arkitektura at lugar ng mga gusali, karatula, ilaw at pagpapaganda ng lupa 
upang isulong ang mga layunin at mithiin na nasa Pangkalahatang Plano; upang tiyakin ang 
sapat na pagsunod sa Ispesipikong Plano; upang panatilihin ang karakter at integridad ng mga 
kapitbahayan sa pamamagitan ng pagsusulong ng matataas na kalidad para sa pagpapaulad na 
may magandang kaugnayan doon; at sa pamamagitan ng pagpigil sa masasamang epekto na 
may kinalaman sa bagong konstruksiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na pansin 
sa disenyo, hugis, kulay, materyales, pagpapaganda ng lupa at iba pang mga elementong 
pangkalidad na nauugnay sa disenyo ng mga pagpapaunlad.

Ang pagpapaunlad sa Bloke 13 at mga bahagi ng Bloke 14 na hindi sakop ng isang MSDP 
ay sumasailalim sa mga pamantayang naaangkop na batas at pamamaraan ng Lunsod na 
sumasaklaw sa pagbibigay ng mga permiso sa pagpapaunlad, maliban na lamang, kung hindi ay 
nakasaad sa Ispesipikong Plano.
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9.4.1. Proseso ng Permiso sa Pangunahing Pagpapaunlad ng Lugar

Mga Materyal sa Aplikasyon
Ang aplikasyon sa MSDP ay inaasahan na sasakop sa kabuuan ng ari-arian ng Mall, at maaari 
ding sumakop sa lahat o bahagi ng Bloke 14.  Ang ibang mga permiso sa pagpapaunlad, kasama 
na ang mga permiso para sa anumang mga bahagi ng Bloke 14 na hindi sakop ng MSDP, ay 
maaaring sumakop sa isa o higit pang bloke o yunit ng pagpaplano (o mga bahagi roon) sa 
Lugar ng Plano at maaaring isumite sa maraming yugto.  Maaaring gawin ang mga aplikasyon ng 
may-ari ng rekord, ng kanyang ahente, o (mga) umuupa sa ari-arian, at dapat ihain ang mga ito 
sa Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad.  Bukod pa sa naaangkop na bayad sa aplikasyon o 
pagpoproseso, dapat isama sa mga aplikasyon ang mga sumusunod na materyal, maliban na lang 
kung iwawaksi ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad batay sa sakop ng mungkahi:

 ▪ Ang isang kumpletong paglalarawan ayon sa batas ng pinag-uusapang ari-arian at 
mapang nagpapakita sa lokasyon ng ari-arian na hiningian ng permiso;

 ▪ Ang isang preliminaryong ulat ng titulo ng pinag-uusapang ari-arian;

 ▪ Ang iminumungkahing konseptuwal na plano sa pagpapaunlad ng lugar na nagsasaad 
ng plano sa antas ng kalye at plano sa Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang 
Lugar para sa:  lokasyon ng lahat ng gusali at istruktura; lokasyon at uri ng mga 
paggamit ng lupa; sementadong lugar, gaya ng mga kalsada, daanan ng sasakyan, 
eskinita, access point at daanan ng tao; at pangkalahatang paraan ng pagpapaganda 
ng lupa;

 ▪ Isang pangtopograpiyang mapa ng Lugar ng Plano at mga katabing ari-arian;

 ▪ Isang iminumungkahing sistema sa daloy ng trapiko; at

 ▪ Isang konseptuwal na plano sa pagkakasunod-sunod ng konstruksiyon.

Ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ay maaaring makatwirang mangailangan ng 
karagdagang impormasyon na tuloy-tuloy at mahalaga sa aplikasyon.

Batayan para sa Pagbibigay ng Permiso sa Pangunahing Pagpapaunlad ng Lugar
Ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ay magbibigay ng Permiso sa Pangunahing 
Pagpapaunlad ng Lugar kung ang mga resultang nakalista sa ibaba ay maisasagawa:

 ▪ Isinusulong ng aplikasyon ang mga layunin at mithiin na nasa Pangkalahatang Plano; 
at

 ▪ Sapat na nakakasunod ang aplikasyon sa Ispesipikong Plano, kasama na ang 
Kabanata 2:  Mga Pamantayan sa Paggamit ng Lupa at Pagpapaunlad.

9.4.2. Proseso ng Pag-apruba sa Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar

Mga Materyal sa Aplikasyon
Maaaring gawin ang mga aplikasyon ng may-ari ng rekord, ng kanyang ahente, o (mga) umuupa 
sa ari-arian, at dapat ihain ang mga ito sa Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad.  Bukod pa 
sa naaangkop na bayad sa aplikasyon o pagpoproseso, dapat isama sa mga aplikasyon ang 
mga sumusunod na materyal, maliban na lang kung iwawaksi ng Direktor ng Pagpapaunlad ng 
Komunidad batay sa sakop ng mungkahi:

 ▪ Ang mga guhit ng arkitektura ng mga iminumungkahing pagpapaunlad, pagtatayo 
ng mga pandagdag at iba pang mga istraktura.  Isasaad ng mga guhit ang mga 
kuwadradong talampakan, taas ng gusali, bilang ng palapag, paradahan, panlabas na 
materyal, kulay, pag-aayos ng bintana at iba pang mga feature na pang-arkitektura;

 ▪ Pag-aayos ng Kulay sa mga harapan sa labas; at

 ▪ Isang plano sa pagpapaganda ng lupa.

Ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ay maaaring makatwirang mangailangan ng 
karagdagang impormasyon na tuloy-tuloy at mahalaga sa aplikasyon.

Batayan para sa Pag-apruba sa Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar
Ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ay magbibigay ng pag-apruba sa Pagsusuri sa 
Arkitektura at Lugar kung ang mga resultang nakalista sa ibaba ay maisasagawa:

 ▪ Isinusulong ng aplikasyon ang mga layunin at mithiin na nasa Pangkalahatang Plano; 
at
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 ▪ Sapat na nakakasunod ang aplikasyon sa Ispesipikong Plano, kasama na ang 
Kabanata 2:  Mga Pamantayan sa Paggamit ng Lupa at Pagpapaunlad, at Kabanata 8:  
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan.

 ▪ Sapat na nakakasunod ang aplikasyon sa sumusunod na pamantayan:

 □ Ang mga paglilipat na may kinalaman sa taas at kapal sa pagitan ng mga bago at 
kasalukuyang gusali ay dapat isaalang-alang nang maigi.

 □ Ang mga materyales, texture at kulay ng mga bagong gusali ay dapat magsaalang-
alang sa pagpapaunlad sa magkatabing lugar, at sapat na sumunod sa Kabanata 8:  
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan ng Ispesipikong Planong ito.

 □ Ang lokasyon, taas at materyales ng mga dingding, bakod, hedge at halamang 
pangharang ay dapat magsaalang-alang sa pagpapaunlad sa magkatabing lugar, at 
sapat na sumunod sa Kabanata 8:  Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan 
ng Ispesipikong Planong ito.

 □ Ang hindi magandang tingnan na mga lugar na imbakan, pagkakabit ng utilidad at 
parte ng loteng paradahan ay dapat itago hangga't maaari.

 □ Ang paghahalamang pantakip sa ibabaw ng lupa o iba't ibang uri ng mga semento 
ay dapat gamitin upang pigilan ang alikabok at pagguho, at ang hindi kailangang 
pagkasira ng malulusog na punong nandoon ay dapat iwasan o bawasan.

 □ Dapat ay nakasasapat ang mga ilaw sa pagpapaunlad upang matugunan ang 
mga pangangailangan sa kaligtasan gaya ng tinutukoy sa mga departmento ng 
inhinyeriya at pagtayo ng gusali, at dapat maglagay ang mga ito ng panangga 
upang pigilan ang pagsinag ng ilaw sa mga katabing may-ari ng ari-arian.

 □ Ang bilang, lokasyon, kulay, taas, ilaw at pagpapaganda ng lupa ng mga karatula 
at istruktura para sa advertising sa labas ay magkakaroon ng positibong dating sa 
pangkalahatang hitsura ng kapitbahayan, at sapat na makakasunod sa Kabanata 8:  
Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan ng Ispesipikong Planong ito.

9.4.3. Awtoridad at Proseso ng Pag-apruba
Ang mga aplikasyon ng MSDP at ASR para sa pagpapaunlad ng ari-arian ng Mall o ng bahagi 
ng Bloke 14 ay susuriin para sa sapat na pagsunod sa Ispesipikong Plano at aaprubahan sa 
pangangasiwa ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad o itinalagang tao.  Mangangailangan 
ang pag-apruba ng MSDP at ASR ng Pampublikong Pulong, na bibigyang-pansin alinsunod sa 
mga pamamaraang pinapaunlad ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad, na maihahambing 
sa mga umiiral nang pamamaraan kapalit ng mga katulad na pampublikong pulong.  Walang 
panahon ng pagkomento ang kakailanganin para sa mga pagapasiyang ito.  Maaaring iapela nang 
direkta ang pag-apruba ng MSDP o ASR sa Konseho ng Lunsod.  Mawawalan ng bisa ang pag-
apruba ng MSDP o ASR sa loob ng dalawang taon ng petsa ng pagkakabisa nito, maliban kung:

 (1) Naghain ng isang permiso sa pagtatayo ng gusali at tinanggap ito ng Lunsod.  Sa 
sitwasyon na mawalan ng bisa ang isang permiso sa pagtatayo ng gusali para sa 
anumang dahilan, mawawalan ng bisa at mababalewala ang mga pag-apruba ng 
MSDP at ASR;

(2) Nagamit ang mga pag-apruba ng MSDP at ASR.  Ituturing ang mga nasabing 
pag-apruba na "nagamit" kapag nangyari ang aktwal na sapat at tuloy-tuloy na 
aktibidad sa lupang sumasailalim sa mga pag-apruba ng MSDP at ASR o, sa 
sitwasyon ng pagtatayo o pagbabago sa isang istruktura o mga istruktura, kapag 
naganap at nagtuloy-tuloy sa pagganap ang sapat na aktibidad sa pagtatayo ng 
gusali sa masusing paraan; o

(3) Ang isang Kasunduan sa Pagpapaunlad ay sumasakop sa ari-arian ng Mall 
at/o sa isang bahagi ng Bloke 14, na naglalaman ng mga tadhana para sa mga 
permiso at pagiging karapat-dapat na palalawigin hanggang sa termino ng 
Kasunduan ng Pagpapaunlad o iba pang mga tinukoy na petsa.

Ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad, o itinalagang tao, ay maaaring maggawad ng 
mga pagpapalawig sa mga karagdagang yugto ng panahon.  Ang bawat pagpapalawig ay hindi 
lalampas sa dalawang taon at ang kabuuang termino para sa isang pag-apruba ng MSDP o ASR, 
ayon sa pagpapalawig dito, ay hindi lalampas sa anim na taon, maliban kung pinalawig ng isang 
kasunduan sa pagpapaunlad.  Walang kinakailangang pampublikong pagdinig o paunawa para sa 
paggagawad ng pagpapalawig.
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9.5. Sapat na Pagsunod at Mga Susog

9.5.1. Sapat na Pagsunod
Layunin
Sa pangkalahatan, ang inaasahan ay ang lahat ng aspekto ng aprubadong plano (ibig sabihin, 
plano ng lugar, disenyo ng lugar, mga alituntunin sa disenyo, mga regulasyon sa pagpapaunlad, 
mga kondisyon, atbp.) ay kumpleto na at ipinapatupad sa pamamagitan ng pagtatayo ng gusali na 
sapat na nakakasunod sa Ispesipikong Plano.  Ang nangingibabaw na mithiin ay ang makuha ang 
planong may pinakamataas na kalidad na nakaayon sa plano ng lugar, disenyo, mga kondisyon 
at paninindigan na nauugnay sa anumang orihinal na pag-apruba.  Samakatuwid, ang lahat ng 
kasunod na pagiging karapat-dapat (hal., pag-apruba ng ASR o Permiso sa Kondisyonal na 
Paggamit, o susog dito) ay sapat na makakasunod sa Ispesipikong Plano.  Ang isang kasunod 
na pagiging karapat-dapat ay maaaring makitang sapat na nakakasunod sa Ispesipikong Plano 
kahit na ang nasabing pagiging karapat-dapat ay hindi eksaktong nakakasunod sa Ispesipikong 
Planong ito.  Sa kabila nito, maaaring iggawad ang pag-apruba kung sapat na nakakasunod kapag 
sinuri sa konteksto ng mga pangkalahatang layunin ng proyekto, inobatibong feature at bisyon ng 
Ispesipikong Plano.

Maaaring baguhin ang mga pag-apruba ng MSDP o ASR batay sa panghuling disenyo at 
inhinyeriya at sa mga eksaktong plano ng pagpapaunlad para sa bawat paggamit.

Sa kabila ng anumang tadhana sa Kodigong Munisipal ng Cupertino o iba pang patakaran o 
regulasyon ng Lunsod o anumang departmento roon, itinataguyod ng kabanatang ito ang nag-
iisa, eksklusibo at makatotohanang pamantayan sa pag-aapruba ng Lunsod sa mga kasunod na 
pagiging karapat-dapat ayon sa sapat na pagsunod sa Ispesipikong Plano.  Ang dokumentasyong 
nagsasaad na ang hiniling na pag-apruba ay sapat na nakakasunod sa Ispesipikong Plano ay 
dapat isumite para sa pagsusuri at pag-apruba ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad o 
itinalagang tao.

Pamantayan sa Sapat na Pagsunod
Gaya ng isinasaad sa itaas, maaaring makita ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad 
o itinalagang tao na ang mga kasunod na pagiging karapat-dapat ay sapat na nakakasunod 
kapag ang iminumungkahing kasunod na pagiging karapat-dapat ay sinuri sa konteksto ng 
pangkalahatang proyekto, mga layunin at inobatibong feature at bisyon ng Ispesipikong Plano.

Sa paraan ng pagbibigay-halimbawa, ang mga pagtaliwas sa mga feature, paggamit o larawan 
sa Ispesipikong Plano ay maaaring pahintulutan upang tanggapin ang panghuling disenyo at 

inhinyeriya na nagdudulot ng mga pagsasaayos sa mga paglilinya ng kalsada, lokasyon ng 
mga utilidad o iba pang imprastraktura, mga balakid sa pagpapaunlad upang matugunan ang 
inobatibong disenyo ng produkto (kasama na ang mga pagsasaalang-alang sa green roof), 
pamamahagi ng mga pinahihintulutang paggamit sa loob ng Ispesipikong Plano, pagbuo ng mga 
alituntunin sa panghuling disenyo, paglilipat ng density at iba pang mga katulad na pagtaliwas.

Aalamin ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad kung ang mga kasunod na pagiging karapat-
dapat (kasama na ang mga susog sa mga umiiral nang pagiging karapat-dapat) ay sapat na 
nakakasunod sa mga sitwasyon na:

 ▪ Kinakailangan ang mga pagtaliwas upang makasunod sa Mga Feature sa Disenyo ng 
Kapaligiran.

 ▪ Ang pagpapataw ng anumang mga karagdagang kondisyon, Feature sa Disenyo 
ng Kapaligiran, o panukala sa pangangasiwa na umiiwas sa pagkakaroon ng o 
nagpapabawas sa mga epekto sa kapaligiran ng Ispesipikong Plano, kung posible 
ang mga nasabing feature, kondisyon o panukala, na nakaugnay sa isang lehitimong 
interes ng pamahalaan (ibig sabihin, mayroong kinakailangang nexus), hindi gaanong 
proporsyonal, at nakaayon sa layon at layunin ng Ispesipikong Planong ito; walang 
sitwasyon na maaaring ang mga karagdagang kondisyon, Feature sa Disenyo ng 
Kapaligiran, o panukala sa pangangasiwa ay hindi tumugma o humarang sa panghuling 
pagpapasiya sa patakaran hinggil sa dalas at tindi ng paggamit; mga uri ng paggamit 
na pinahihintulutan; sa pangkalahatang lokasyon ng mga paggamit; hugis at anyo 
(massing) ng pagtatayo ng gusali, mga taas at pataan; mga taas ng istraktura ng 
bubong; pagkakadugtong-dugtong at pagkakasunod-sunod ng mga kalye; mga 
pagpapabuti sa transportasyon sa labas ng lugar; mga pagpapabuti sa imprastraktura 
sa loob at labas ng lugar; pangangasiwa, pagpapatupad, at pagtustos; at sa mga 
alituntuning may kinalaman sa pagpapaganda ng lupa, sa pampublikong nasasakupan 
at disenyo ng Lunsod.

 ▪ Ang isa o higit pang pinagtibay na kondisyon o feature sa disenyo ng proyekto na hindi 
na napapanahon at hindi na posibleng ipatupad bilang bahagi ng Ispesipikong Plano, 
ngunit mayroong isa o higit pang hindi gaanong katumbas na (mga) kondisyon o (mga) 
feature na maaaring palitan kapalit ng pinagtibay na (mga) kondisyon o (mga) feature, 
at nakaayon sa layon at layunin ng Ispesipikong Planong ito;
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 ▪ Ang mga pagsasaayos sa paglilinya, lokasyon at pagsusukat sa mga utilidad at 
pasilidad o isang pagbabago sa tagapagkaloob ng utilidad at/o pampublikong 
serbisyo hangga't nakikitang nakakasunod ang mga pagsasaayos o pagbabago sa 
mga naaangkop na plano at pamantayan ng ahensiyang may pananagutan para sa 
mga nasabing utilidad at pasilidad, at pagkatapos ng pagsusuri at pagsang-ayon ng 
Departamento ng Inhinyeriya o Mga Pampublikong Gawain ng Lunsod.

 ▪ Ang pagkakaiba-iba sa bilang ng yunit ng tirahan sa loob ng bawat bloke ay maaaring 
maganap sa panahon ng panghuling disenyo hangga't hindi nalalampasan ang 
kabuuang bilang ng yunit at napapanatili ang minimum na residensyal na pagkakahalo-
halo ng mga yunit para sa nakatatanda.

 ▪ Ang maliliit na pagbabago sa alinman sa mga pamantayan sa pagpapaunlad na 
partikular na pinapayagan sa ilalim ng Mga Regulasyon sa Pagpapaunlad ng 
Ispesipikong Planong ito.

 ▪ Ang maliliit na pagbabago sa mga materyales sa pagpapaganda ng lupa, materyales 
sa dingding at disenyo ng kalye na nakaayon sa pamantayan ng disenyo na nakatakda 
sa Kabanata 8:  Mga Alituntunin sa Disenyo ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan.

 ▪ Maliliit na pagbabago sa mga alituntunin sa arkitektura o disenyo ng pagpapaganda 
ng lupa, na ang mga alituntunin ay nilalayong maging likas na konseptuwal at may 
kakayahang magpabago-bago pagdating sa pagpapatupad.

 ▪ Pagbabago sa anumang elemento ng disenyo sa Ispesipikong Planong ito na 
nagpapabuti sa daloy, nagpapabuti sa drainage, nagpapabuti sa imprastraktura, o 
nagkakaloob ng katulad na utilidad at nagpapabawas sa mga gastos sa pagpapatakbo 
at pagmementina.

 ▪ Pagpapataw ng anumang mga kodigo, regulasyon o iba pang mga kinakailangan ng 
mga ahensiya sa labas na may awtoridad sa Sentro ng Bayan.

 ▪ Anumang mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan na kinakailangan.

 ▪ Mga pagbabago sa plano na magreresulta sa isang planong pinakanakakaangat 
pagdating sa kapaligiran.

Ang nag-aaprubang tao o kinatawan para sa isang kasunod na pagiging karapat-dapat ay gagawa 
ng resulta ng sapat na pagsunod kung matugunan ng kasunod na pagiging karapat-dapat ang 
pamantayan sa itaas.

9.5.2. Mga Susog sa Ispesipikong Plano
Kung hahangarin ng anumang partido na susugin ang mga tadhana ng Ispesipikong Planong 
ito bago ang Enero 1, 2027, ang nasabing susog ay ipapatupad lamang ayon sa panukala sa 
balota na aaprubahan sa isang halalan ng mga botante ng Lunsod ng Cupertino.  Ang anumang 
susog sa Ispesipikong Planong ito na hahangarin sa o pagkatapos ng Enero 1, 2027 ay maaaring 
ipatupad nang walang panukala sa balota, na sasailalim sa mga pamamaraang kinakailangan 
ng naaangkop na batas.  Ang mga petsang ito ay ibibinbin sa loob ng panahong katumbas 
ng panahon kung kailan naihain at nanatiling aktibo ang paglilitis o isang katulad na aksiyong 
humahamon sa pagpapatibay ng Ispesipikong Plano.

9.6.  Pagkakasunod-sunod ng Konstruksiyon
Maaaring ipatupad ang Ispesipikong Plano sa paglipas ng panahon at sa diskarteng may 
pagkakasunod-sunod.  Maliban sa inilalarawan sa seksyong ito, ang lahat o anumang bahagi ng 
umiiral nang pagpapaunlad ay pinahihintulutang manatili sa lugar at magpatuloy sa komersiyal 
na paggamit, nang sa gayon ay, anumang oras, maaaring pagandahin ang Lugar ng Plano nang 
paunti-unti sa lahat o ilan sa mga umiiral nang gusali at paunti-unti sa bagong pagpapaunlad, 
kung saan ang bagong pagpapaunlad ay maaaring kabilangan ng alinman sa mga paggamit na 
pinahihintulutan sa Ispesipikong Planong ito.  Kung maipapatupad ang Ispesipikong Plano sa 
paglipas ng panahon, ang anumang hindi pa napapaunlad na (mga) lugar para sa (mga) yugto 
sa hinaharap ay kabibilangan ng mga tadhana para sa pansamantalang pagpapaganda ng lupa 
at iba pang mga kaakit-akit na pagpapagandang hindi gaanong minementina, at seguridad at 
pagmementina ng anumang hindi pa napapaunlad na lupa na pauunlarin sa pamamagitan ng 
konstruksiyon sa hinaharap.

Isinasaalang-alang ng Ispesipikong Plano na ang konstruksiyon ng hotel na may 148 kuwarto sa 
Bloke 13 ay masisimulan sa nalalapit na termino at mabubuo sa isang yugto lang.  Dahil walang 
mga nakabinbing aplikasyon para sa mayoriya ng Bloke 14.  Ang isang bahagi ng Bloke 14 ay 
maaaring gamitin para sa Mga Serbisyo, Pamamahala at Paglalagay ng Laman sa Pasilidad at 
maaaring isama sa Pagkakasunod-sunod ng Konstruksiyon 2.
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Ang paggiba at kasunod na konstruksiyon ng bahagi ng Mall sa Lugar ng Plano ay inaasahang 
maganap sa iisang yugto lang sa loob ng limang taon, na may sunod-sunod at magkakasabay 
na pagbukas, nang ipinagpapalagay na patuloy na magiging mapagsuporta ang mga kondisyon 
ng ekonomiya.  Ang aktwal na pag-ooras ng konstruksiyon ay maaaring mag-iba-iba mula sa 
inaasahang tagal ng panahon na ito.  Pangunahing ilalagay ang mga kagamitan at sasakyan ng 
konstruksiyon sa lugar habang ang ilan naman ay sa loob naman ng pampulikong daanan (right-of-
way) para sa pagpapabuti/konstruksiyon ng mga tunnel sa ilalim ng North Wolfe Road at tulay sa 
ibabaw ng North Wolfe Road.  Ang panimulang pagpapaunlad ng lugar na ito sa Lugar ng Plano ay 
inaasahang magsimula sa hilagang-kanlurang bahagi ng ari-arian ng Mall na Pamilihan ng Vallco, 
sa lokasyon ng dating Macy's department store at nakaistruktura ng paradahan.  Kapag natapos 
na ang konstruksiyong ito, inaasahan na ang mga kasalukuyang gamit tulad ng sinehan, bowling 
alley, fitness center, at ice rink ay ililipat ng lugar at gigibain.  Maaaring kailangang isagawa ang 
kontruksiyon sa paligid ng mga kasalukuyang umuupa hanggang sa matapos ang pangmatagalang 
pagsasama sa mga ito patungo sa iba pang mga bahagi ng pagpapaunlad.  Ang konstruksiyon 
ay malamang na magpapatuloy sa timog tungo sa Stevens Creek Boulevard at sa mga natitirang 
lugar sa silangang bahagi ng North Wolfe Road.  Ang konstruksiyon ng mga bahaging may 
magkakahalong gamit na pang-opisina at residensyal ay inaasahang maganap sa huli.

Upang matiyak ang nasa oras na muling pagpapaunlad ng bahagi ng Mall ng Lugar ng Plano, 
dapat magsimula ang paggiba sa mga gusali ng Mall sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ibigay 
ang Sertipiko ng Pag-okupa (Certificate of Occupancy) para sa mga naunang matapos na gusali 
ng Mall, maliban na lamang kung papayagan ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ang 
pagpapalawig upang payagan ang mga pansamantalang paggamit o kapag napag-alaman na 
ang pagpayag na manatili ang istaktura ay nasa pampublikong interes at hindi nakakapahamak 
sa kalusugan at kaligtasan ng publiko, sa pangkalahatang kainaman o kaginhawahan.  Sa kabila 
ng sinundan nito, walang magiging obligasyon sa paggiba sa anumang bahagi ng Mall na sa 
panahong iyon ay okupado at inuupahan.  Ang anumang bahagi ng Mall na hindi gigibain dahil sa 
isang umiiral na pag-upa ay sisimulang gibain sa loob ng 6 na buwan pagkatapos mawalan ng bisa 
ang pag-upa.

Layon ng Lunsod na ang kabuuan ng Ispesipikong Plano ay maitayo nang mabilis nang nakapokus 
sa maagang paghahatid sa distrito ng pagtitingi at aliwan para sa kasiyahan ng publiko.  Upang 
matiyak ang nasa oras na konstruksiyon ng Distrito ng Aliwan/Opisina/Residensyal ng Sentro ng 
Bayan, walang Sertipiko ng Pag-okupa (Certificate of Occupancy) ang ibibigay para sa anumang 
gusali ng opisina hanggang sa sapat na matapos ang labas at loob ng gusaling matatagpuan sa 
Bloke 3 at 6 (sa mga paggamit na may kinalaman sa aliwan, sibiko at opisina).

Ibibigay ang paradahan nang istraktura o sa ibabaw ng lupa (surface parking) nang sa gayon ay 
makapagbigay ng sapat na paradahan para sa bawat yugto habang nagaganap ang mga ito.

Ang inaasahang pagkakasunod-sunod ng konstruksiyon ng Lugar ng Plano ay ipinapakita sa 
Pigura 9-1:  Pagkakasunod-sunod ng Konstruksiyon.  Dapat tandaan na ang pagkakasunod-
sunod na ito ay maaaring magbago depende sa mga kaganapan sa labas ng makatwirang kontrol 
ng aplikante ng proyekto, gaya ng malalalang negatibong kondisyon sa merkado at ekonomiya, 
paghihigpit sa access sa lugar, likas na kaganapan (hal., malulubhang kalagayan ng panahon, 
lindol, sunog), at mga hamong may kinalaman sa batas.

9.6.1. Pagwawakas o Sunset Provision
Ang pag-apruba ng botante sa Inisyatibo ng Ispesipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco ay 
nagbibigay-daan sa pagsosona ng ari-arian para sa mga nilalayong paggamit na nakabalangkas 
dito.  Layon ng Ispesipikong Planong ito na ang paggiba, paghuhukay, grading, gawain sa lugar 
at pagkatapos ay konstruksiyon ay magsisimula kapag naibigay na ang pag-apruba ng botante.  
Bilang dokumentong aprubado ng botante, walang awtomatikong pagwawakas sa Ispesipikong 
Plano ang ipinapagpalagay o pinahihintulutan.  Gayunpaman, gaya ng inilalarawan sa Seksyon 
9.5.2, sa o pagkatapos ng Enero 1, 2027, maaaring susugin ang Ispesipikong Planong ito nang 
walang panukala sa balota na aprubado ng mga botante ng Lunsod ng Cupertino sa isang 
halalan, na sasailaim sa pagbinbin na tinutukoy sa itaas at mga pamamaraang kinakailangan ng 
naaangkop na batas.
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Pigura 9-l:  Pagkakasunod-sunod ng Konstruksiyon

Tandaan:  Maaaring magpatupad ng 
mga karagdagang pagkakasunod-sunod 
upang masimulan ang relokasyon ng mga 
kasalukuyang umuupa.  

Tandaan:  Hindi para sa pag-scale ang Pigura

Pagkakasunod-sunod ng 
Konstruksiyon 1
Pagkakasunod-sunod ng 
Konstruksiyon 2
Pagkakasunod-sunod ng 
Konstruksiyon 3
Pagkakasunod-sunod sa Hinaharap

Batayan
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9.7.  Pagtustos at Pagmementina ng Mga Pagpapabuti para sa Publiko
Kinakailangan ng pagpapatupad sa Ispesipikong Plano na ang (mga) aplikante sa Ispesipikong 
Plano, (mga) may-ari ng ari-arian o ang kanilang (mga) itinalaga ay magtitiyak na ang lahat ng 
imprastraktura, pasilidad at serbisyo (mga pagpapabuti) sa loob at labas ng lugar na kinakailangan 
ng Ispesipikong Planong ito ay nakakabit, naitayo at natapos bago ang o kasabay ng panahon 
kung kailan ito kakailanganin.  Kasama sa mga pagpapabuti, bukod sa iba pa, ang pagpapahusay 
at kasalukuyang pagmementina sa bukas na espasyo/green roof na nakatalaga sa Plano ng 
Paggamit ng Lupa ng Ispesipikong Plano.

Ang mga pagpapabuti na isinasaalang-alang para sa Lugar ng Plano ay maaaring kabilangan 
ng mga elemento para sa paggamit ng pangkalahatang publiko, pati na rin sa eksklusibong 
paggamit ng may-ari ng ari-arian, mga umuupa o umuukopa.  Kapag naitayo na, kakailanganin ang 
pangmatagalang pagmementina sa mga pagpapabuti, at ang partidong may pananagutan para sa 
pagmementina sa mga pagpapabuting iyon ay maaaring mag-iba-iba depende sa kung nakatuon 
sila sa paggamit ng pangkalahatang pampubliko o pribadong pagmamay-ari sa loob ng Lugar ng 
Plano.

Habang mayroong iba't ibang diskarte sa pagtustos, ikakabit o itatayo ang mga bahagi ng 
pagpapaunlad ng Ispesipikong Plano gamit ang pribadong pagtustos para sa malaking mayoriya 
ng mga gastos sa pagpapaunlad.  Gayunpaman, ang ilang partikular na elemento ng pagpapabuti 
ay maaaring gumamit ng mga pagtatasa o paraan ng distrito ng pasilidad ng komunidad.  
Kung gagamitin sa pagpopondo ng mga pagpapabuti, ang pagtatasa o distrito ng pasilidad ng 
komunidad ay malalapat lang sa Lugar ng Plano at tatasahin lang laban sa may-ari ng ari-arian, 
mga umuupa o umuukopa roon.  Walang residente o may-ari ng ari-arian sa labas ng Lugar ng 
Plano ang isasama sa anumang iminumungkahing pagtatasa o distrito ng pasilidad ng komunidad.  
Ang mga tadhanang ito ay nagtitiyak na binabayaran ng Ispesipikong Plano ang sarili nitong mga 
gastos.

Tinutukoy ng seksyong ito ang mga posibleng paraan ng pagtustos na maaaring gamitin nang 
hiwalay, nang sama-sama, o magkakumbinasyon upang pondohan ang pagpapatupad at 
pagmementina ng iba't ibang pagpapabuting tinutukoy sa Ispesipikong Plano.  Ang pagpapatupad 
ng Ispesipikong Plano ay susuportahan ng mga pagpapabuting ito at direkta nitong pagsisilbihan at 
bibigyang-benepisyo hindi lang ang Lugar ng Plano ngunit maging ang mas malaking komunidad.

Ang seksyong ito ng Ispesipikong Plano ay tumutukoy sa isang halo ng mga paraan ng pagtustos 
na naaangkop sa pagpapaunlad sa Lugar ng Plano sa hinaharap.  Mahalaga ang mga paraang ito 
upang tiyakin ang nasa oras na pagtustos sa mga bagong pagpapabuti kasabay ng pagpapaunlad 

sa Ispesipikong Plano.  Ang mga pinapayagang paraan ng pagtustos ay nakalista at pagkatapos 
ay inilalarawan nang higit na detalyado sa mga sumusunod na talata:

 ▪ Distrito ng Mga Pasilidad ng Komunidad;

 ▪ Kasunduan sa Pagpopondo ng May-ari ng Lupa;

 ▪ Mga Bayad sa Epekto; at

 ▪ Pribadong Pagtustos.

Ang mga pinapayagang paraan ng pagtustos sa Ispesipikong Plano ay maaari ding kabilangan ng 
mga alok ng pagtatalaga, mga pagtatalaga ng bayad, at/o karapatan sa paggamit; mga distrito sa 
pagtatasa; mga distrito sa pagtustos ng imprastraktura (hal., pamamahala/pagmementina sa bukas 
na espasyo, ilaw at pagpapaganda ng lupa, tulay at mga pangunahing kalsada); mga paghingi 
ng bayad; at mga kasunduan sa pagbabalik ng bayad.  Bukod pa rito, isinasaalang-alang ng 
Ispesipikong Plano ang posibleng paggamit ng mga umuusbong na paraan ng pagtustos, gaya ng 
pagbabayad kapalit ng mga (PILOT) pagtatasa sa buwis.

Ang mga pangunahing paraan ng pagtustos na gagamitin sa loob ng Lugar ng Plano ay higit na 
inilalarawan sa ibaba.

9.7.1. Distrito ng Mga Pasilidad ng Komunidad
Ang Batas sa Mga Pasilidad ng Komunidad ng Mello-Roos noong 1982 ay nagbibigay-daan sa 
Lunsod na magtaguyod ng mga distrito ng mga pasilidad ng komunidad at na magpataw ng mga 
aprubadong buwis upang pondohan ang iba't ibang pagpapabuti para sa Publiko na kinakailangan 
ng Ispesipikong Plano.  Ang Batas Mello -Roos ay makakapagkaloob ng pagpopondo para sa 
pagbili, konstruksiyon, pagpapalawak, rehabilitasyon, o pagmementina ng, bukod pa sa ibang mga 
serbisyo, bukas na espasyo, mga parke, programa sa paglilibang, proteksiyon sa baha, tubig-
bagyo at mga sistema ng drainage, mga kalye, kalsada, daanan tungo sa paradahan, proteksiyon 
ng pulisya at sa sunog, at mga serbisyo sa ambulansya at emergency.

Kung gagamitin ang paraan ng pagtustos na ito, malamang na bubuuin ang istruktura ng espesyal 
na buwis batay sa tindi ng pagpapaunlad sa pagsosoona ng Lugar ng Plano na sasailalim sa 
batas, ngunit walang sitwasyon na ilalapat ang buwis sa mga residente o may-ari ng ari-arian 
sa labas ng Lugar ng Plano.  Ang mga pagpapabuti sa loob ng Lugar ng Plano ay maaaring 
bahagyang pondohan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isa o higit pang Distrito ng Mga 
Pasilidad ng Komunidad.
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9.7.2. Kasunduan sa Pagpopondo ng May-ari ng Lupa
Ang mga kasunduan, kondisyon at paghihigpit (covenants, conditions and restrictions o CC&Rs) 
ay isang paraan ng pagtustos na nagtataguyod ng pagtatasa o obligasyon ng isang may-ari ng ari-
arian para sa benepisyo ng isa pang ari-arian.  Ang pagrerekord ng CC&Rs laban sa pinatawang 
ari-arian ay bubuo ng permanenteng obligasyon na hindi maaaring ipatupad sa may-ari ng 
pinatawang ari-arian ng isang partidong may interes sa nabigyang-benepisyong ari-arian.

Halimbawa, ang paraan ng pagtustos na ito ay magbibigay-daan sa (mga) may-ari ng ari-arian ng 
Lugar ng Plano na pumasok sa CC&Rs na narekord laban sa isa o higit pang parselsa para sa 
benepisyo ng mga parsela sa loob ng Lugar ng Plano na nakatalaga para sa mga paggamit sa 
bukas na espasyo.  Iaatas ng CC&Rs na ang pagmementina sa bahagi ng bukas na espasyo ng 
Lugar ng Plano ay popondohan ng pagpapaunlad sa natitirang bahagi ng Lugar ng Plano.  Ang 
CC&Rs ay hindi madaling maiimpluwensyahan ng unilateral na susog ng may-ari/tagapagpatakbo 
ng pinatawang ari-arian, at kung sakaling lumabag ang isang pinatawang may-ari/tagapagpatakbo 
ng ari-arian, magkakaroon ng maraming maipapatupad na remedyo ang ibang partido sa CC&Rs.

Ang mga pagpapabuti sa loob ng Lugar ng Plano ay maaaring bahagyang pondohan sa 
pamamagitan ng mga kasunduan sa pagpopondo ng may-ari ng lupa, gaya ng CC&Rs.

9.7.3. Mga Bayad sa Epekto ng Pagpapaunlad
Ang Lunsod, kasama ng lumalaking bilang ng iba pang lokal na komunidad, ay nangangailangan 
ng mga pagbabayad para sa mga fee sa epekto o pagpapaunlad upang pondohan ang mga 
pagpapabuti para sa publiko.  Ang mga fee na ito ay nagbabayad sa komunidad para sa mga dagdag 
na gastos sa mga pagpapabuti para sa publiko na dulot ng bagong pagpapaunlad.  Ang mga fee na 
ito ay kadalasang nababayaran kapag nagrekord na ng panghuling mapa ng subdibisyon o kapag 
nagbigay na ng permiso sa pagtatayo ng gusali, nang inilalagay ang mga nalikom sa isang pondong 
nakatalaga sa Lunsod para sa konstruksiyon ng ilang partikular na pagpapabuti.

Sa pangkalahatan, kinokolekta ang mga fee upang pondohan ang pangangasiwa sa trapiko, 
mga parke at pasilidad sa paglilibang, mga pasilidad at serbisyo sa pangangasiwa ng sunog, 
mga paaralan, mga pasilidad sa drainage at pagkontrol ng baha, at mga pasilidad sa tubig at 
alkantarilya.  Ang iskedyul ng fee ay pangkalahatang isinasapanahon taon-taon sa pamamagitan 
ng isang pagsasaayos sa indise ng presyo ng mamimili.  Ang mga pagpapabuti para sa publiko sa 
loob ng Lugar ng Plano ay maaaring bahagyang pondohan sa pamamagitan ng pagbabayad sa 
mga fee sa epekto ng pagpapaunlad.

9.7.4. Pribadong Pagtustos
Ang paraan ng pagtustos na ito ay magbibigay-daan sa may-ari ng ari-arian na sumang-ayon sa 
pribadong pagtustos sa ilang partikular na pagpapabuti sa loob ng Lugar ng Plano.  Halimbawa, 
kasama sa isang nasabing opsyon ang pagtataguyod ng isang taunang bayad sa pagpapatakbo at 
pagmementina na sinisingil sa mga may-ari o umuukopa sa komersiyal na lugar upang pondohan 
ang green roof/bukas na espasyo at mga amenidad para sa paglilibang sa loob ng Lugar ng Plano.

Ang mga pagpapabuti sa loob ng Lugar ng Plano ay maaaring bahagyang pondohan sa 
pamamagitan ng paraan ng pagtustos na ito.
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9.8. Plano sa Pagtustos
Ang Talahanayan 9-1:  Mga Pagpapabuti at Pagtustos, ay nagbibibigay ng buod sa mga 
pagpapabuti sa loob at labas ng lugar na kinakailangang mailagay bago ang o kasabay ng 
panahon kung kailan ito kakailanganin, pati na rin ng paglalarawan sa mga pinapayagang paraan 
ng pagtustos.  Ang buod na ito ng mga pinapayagang paraan ng pagtustos ay ipinagkakaloob 
bilang alituntunin; ang aktwal na pagpapatupad sa mga partikular na paraan ng pagtustos ay 
isasagawa alinsunod sa mga naitaguyod na pamamaraan, batas at regulasyon na naaangkop sa 
nasabing paraan ng pagtustos.

Talahanayan 9-1:  Mga Pagpapabuti at Pagtustos

Mga Pagpapabuti (Mga) Pinapayagang Paraan
Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar • Distrito ng pasilidad ng komunidad

• Pribadong Pagtustos
• Pribadong Pagkakaloob
• Pagtatalaga
• Distrito ng espesyal na pagtustos

Mga Amenidad/Landas para sa Paglilibang • Distrito ng pasilidad ng komunidad
• Pribadong Pagtustos
• Pribadong Pagkakaloob
• Pagtatalaga
• CC&Rs
• Distrito ng espesyal na pagtustos

Mga Pagpapabuti sa Trapiko • Mga bayad sa epekto ng trapiko
• Mga Bayad sa Tulay· at Pangunahing Kalsada
• Mga bayad sa distrito ng espesyal na pagtustos
• Distrito ng mga pasilidad ng mga komunidad (pagtatatag 

o pagbabayad ng fee)
• Pagtustos para sa pagpapabuti sa itinayo ng tagapagtayo 

ng gusali
• Mga Kasunduan sa Pagpopondo ng Tagapagtayo ng 

Gusali
• (Mga) kasunduan sa pagbabalik ng bayad
• Pribadong Pagtustos

Mga Benepisyo sa Komunidad • Pribadong Pagtustos
• Pribadong Pagkakaloob

Pamamahala sa Drainage at Tubig-Bagyo • Pribadong Pagtustos
• Mga bayad sa epekto

Mga Sistema sa Tubig at Alkantarilya • Pribadong Pagtustos
• Mga Bayad sa Kapasidad at Koneksiyon

Proteksiyon sa Sunog • Pribadong Pagtustos
• Mga Bayad sa Kapasidad at Koneksiyon

Proteksiyon ng Pulisya • Pribadong Pagtustos
• Mga Bayad sa Kapasidad at Koneksiyon

Mga Paaralan • Mga bayad sa epekto
• Pribadong Pagtustos
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9.9. Mga Feature sa Disenyo ng Kapaligiran
Isinasama ng Ispesipikong Plano ang Mga Feature sa Disenyo ng Kapaligiran (Environmental 
Design Features o EDFs) na nakatakda sa Apendise A upang matiyak na ang pagpapaunlad 
sa Lugar ng Plano (hindi kasali ang Bloke 13, na may karapat-dapat na proyekto ng hotel) ay 
umiiwas sa pagkakaroon ng o nagpapabawas sa mga epekto sa kapaligiran nang may sapat na 
pagmamalasakit sa lupa, sa mga likas-yaman nito at sa katabing ari-arian.  Ang (mga) aplikante o 
(mga) itinalaga sa Ispesipikong Plano (hindi kasali ang Bloke 13 o isang aplikante ng Bloke 14 na 
hindi pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad) ay magpapatupad 
sa lahat ng EDF at magpapatupad ang Lunsod ng programa sa pagsubaybay at pagpapatupad 
upang tiyakin ang pagsunod.  Ang programa sa pagsubaybay at pagpapatupad ay isasagawa ng 
Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad o itinalagang tao.
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Apendise A - Mga Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran
Ang sumusunod na Mga Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran (EDF), kabilang ang Mga Bukod-tanging Benepisyo para sa Komunidad, ay isinama sa Ispesipikong Plano na ito upang ipatupad 
ang mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano at Ispesipikong Plano na ito.  Dapat ipatupad ng (mga) aplikante o itinalaga sa Ispesipikong Plano (hindi kasama ang (mga) aplikante para 
sa pagpapaunlad ng Block 13 o anumang bahagi ng Block 14 na hindi naproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad) ang mga sumusunod na EDF ayon sa paglalarawan 
sa ibaba.

Exceptional Community Benefits

Dapat ipatupad ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang mga layunin at patakaran ng Ispesipikong Plano sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bukod-tanging benepisyo para sa komunidad sa Lugar ng Plano (maliban na lang kung may ibang 
nakasaad).  Alinsunod sa nabanggit sa itaas, ang mga panukala at kinakailangan sa pagpapatupad na ito ay hindi malalapat sa anumang pagpapaunlad na ipinapanukala sa Block 13 o anumang bahagi ng Block 14 na hindi naproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/
Parkeng Pangkomunidad.

1.  Luntiang Bubong at Parkeng Pangkomunidad:  Isang 30 akre na bubong na Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan, na maa-access ng publiko, gagawin at pananatilihin ng pribadong sektor nang hindi sisingilin sa mga nagbabayad ng buwis, at lalagyan 
irigasyon ng na-recycle na tubig.

2.  Mga Landas sa Bubong:  Minimum na ang 3.8 milya ng mga malalakaran at matatakbuhang landas, na daraan sa kaayusan ng lupa na gawa sa mga likas na materyales na hindi tinatablan ng tagtuyot, mga parang, ubasan, halamanan, at organic na hardin sa 
Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan.

3.  Pangunguna sa Pagpapanatili/Na-recycle na Tubig:  Isang layunin ng napapanatiling disenyo ang makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang nagbibigay ng sertipikasyon sa pagpapanatili ng kapaligiran na kinikilala sa buong 
mundo, tulad ng Platinum na sertipikasyon ng LEED o katumbas nito, na dapat makamit sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kinabibilangan ng pagbibigay ng na-recycle na tubig para sa mga dahilang tulad ng irigasyon, pagpa-flush ng inodoro, at mga 
sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, bukod sa iba pang mga tampok sa disenyo.

4.  Mga Pagpapahusay sa Imprastraktura ng Pampublikong Utilidad:  Ipinapanukala sa Ispesipikong Plano na ito ang pagpapatupad sa malalaking pagpapahusay sa kasalukuyang sistema ng imprastraktura ng utilidad na nagbibigay ng serbisyo sa publiko, kabilang 
ang mga may kinalaman sa sistema ng alkantarilya ng kalinisan, serbisyo sa tubig, mga pasilidad ng daluyan ng tubig-bagyo, mga pansuportang linya ng gas at kuryente, at, siyempre, na-recycle na tubig.

5.  Mga Liwasang Bayan:  Dalawang Liwasang Bayan na nakatirik sa lupa na hindi liliit sa 3 akre sa kabuuan, na nakaprograma upang magbigay-daan sa mga pambayan, pangkultura, pangkomunidad, at pampaaralang kaganapan, tanghalan, at pagdiriwang, bukod sa 
iba pang mga paggamit.

6.  Mga Pangkomunidad na Pasilidad:  Mga pangkomunidad na pasilidad para sa amenity na kinabibilangan ng humigit-kumulang 20,000 kuwadradong talampakan na bulwagan para sa bangketa/kaganapan; gusali ng pangkomunidad na hub na hindi liliit sa 6,000 
kuwadradong talampakan para sa mga potensyal na paggamit tulad ng mga pangkomunidad na pagpupulong, sama-samang pag-aaral, pagpupulong ng mga boluntaryong magulang, o pagdiriwang ng kaarawan; ampiteatro na may humigit-kumulang 300 upuan para sa 
mga konsiyerto, pagtatanghal ng banda o teatro, o pormal na diskurso; at puntahang palaruan ng mga bata.

7.  Espasyong Pangkawanggawa at Pambayan:  Mapagkawanggawang pagpapaupa o mga pagpapaupa ng hindi liliit sa 5,000 kuwadradong talampakan ng espasyong pambayan na para sa paggamit at potensyal na pakikibahagi ng mga lokal na organisasyong 
di-nagtutubo at pambayan, tulad ng Samahang Pangkasaysayan ng Cupertino (para sa espasyo para sa museo at opisina), Aklatan ng Cupertino (para sa annex para sa kuhanan at/o balikan ng mga materyales), Kagawaran ng Siyerip (para sa isang sangay na 
himpilan), at Distrito ng Bumbero (para sa isang sangay ng himpilan).

8.  Opsyon para sa Espasyong Pambayan:  Ang pagkakaroon ng kakayahan ng isang aplikante ng proyekto na magbigay ng karagdagang hanggang 50,000 kuwadradong talampakan para sa isang naaangkop, kinakailangan, at karapat-dapat na pambayang 
paggamit na alinsunod sa isang hiwalay na kasunduan sa Lunsod, na magbabawas sa nakalaan para sa paggamit ng opisina.  9.  Mga Bukod-tanging Benepisyong Pang-edukasyon:  Bukod pa sa pagbabayad sa mga maximum na bayarin sa paaralan na inaatas ng 
estado, na inaasahan na magiging humigit-kumulang $4 na milyon, upang kilalanin ang pagiging mahalagang bentahe ng mga paaralan sa mas malaking komunidad ng Cupertino at sa pagsisikap na makagawa ng netong positibong epekto sa mga lokal na distrito ng 
paaralan, magbibigay ang Lugar ng Plano ng mga bukod-tanging benepisyo para sa komunidad, na nakabuod sa ibaba, sa mga lokal na paaralan kasama na ang Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont ("FUHSD") at Distrito ng Unyon ng Paaralan ng 
Cupertino ("CUSD").  Bagama't dapat tukuyin kung ano talaga ang mga benepisyo na ito sa pamamagitan ng pakikipagkoordina at pakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan, ang magiging halaga dapat ng mga benepisyo para sa komunidad para sa mga lokal na 
paaralan ay humigit-kumulang $40 milyon, na magpapahiwatig ng pinansyal na kontribusiyon na mahigit 10 beses na mas malaki kaysa sa halagang inaatas ng batas.  Kung sasang-ayon ang mga distrito ng paaralan sa mga benepisyong ito, mariing hinihikayat ang 
mga sumusunod:

9.  Mga Bukod-tanging Benepisyong Pang-edukasyon:  Bukod pa sa pagbabayad sa mga maximum na bayarin sa paaralan na inaatas ng estado, na inaasahan na magiging humigit-kumulang $4 na milyon, upang kilalanin ang pagiging mahalagang bentahe ng mga 
paaralan sa mas malaking komunidad ng Cupertino at sa pagsisikap na makagawa ng netong positibong epekto sa mga lokal na distrito ng paaralan, magbibigay ang Lugar ng Plano ng mga bukod-tanging benepisyo para sa komunidad, na nakabuod sa ibaba, sa mga 
lokal na paaralan kasama na ang Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont ("FUHSD") at Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino ("CUSD").  Bagama't dapat tukuyin kung ano talaga ang mga benepisyo na ito sa pamamagitan ng pakikipagkoordina at 
pakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan, ang magiging halaga dapat ng mga benepisyo para sa komunidad para sa mga lokal na paaralan ay humigit-kumulang $40 milyon, na magpapahiwatig ng pinansyal na kontribusiyon na mahigit 10 beses na mas malaki 
kaysa sa halagang inaatas ng batas.  Kung sasang-ayon ang mga distrito ng paaralan sa mga benepisyong ito, mariing hinihikayat ang mga sumusunod:
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Pagtatayo at 34 na taong mapagkawanggawang pagpapaupa ng bagong 10,000 kuwadradong talampakan na turnkey na "Sentro ng Inobasyon" sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan na ginawa para magsilbing:

• Pasimulaang espasyo para sa mga bagong negosyo na pinangungunahan ng mga mag-aaral,
• Hub para sa mga inisyatibo sa pagkatuto sa trabaho ng FUHSD,
• Lugar kung saan maaaring magkumpitensya ang mga koponan na gumagawa ng mga robot,
• Espasyo kung saan maaaring gumawa ang mga nagyayaring mag-aaral mula sa iba't ibang larangan, at
• Pang-eksperimentong Teatro at Sentro ng Dulaan.

Ang layunin ng malaki, naiaangkop, at may maraming gamit na espasyong ito ay upang sama-samang makagawa ng mga proyekto ang mga mag-aaral sa mataas na paaralan ng FUHSD, sa pakikipagtulungan sa lahat ng distrito ng paaralan, habang nakikipagtulungan 
sa mga miyembro ng mas malaking komunidad.

Pagtatayo at 34 na taong mapagkawanggawang pagpapaupa ng hanggang 5,000 kuwadradong talampakan na silid-aralan at/o administratibong espasyo para sa Paaralan para sa Matatanda ng FUHSD upang makatulong sa misyon nito na maihanda ang mga 
mag-aaral nito na makamit ang mga layunin sa edukasyon, karera, at sariling buhay at sa paninindigan nito na maibigay ang mga pangangailangan sa patuloy na pagkatuto ng mga residente ng komunidad ng distrito na binubuo ng magkakaibang mamamayan.

Mga solusyon upang gumawa ng netong karagdagang kapasidad sa pagpapatala para sa daan-daang mag-aaral ng CUSD, higit pa sa nabuo ng Lugar ng Plano, at pahusayin ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral.  Ang mga solusyon para sa 
karagdagang kapasidad ay dapat na sang-ayunan kasama ang CUSD sa pamamagitan ng isang tiyak na proseso ng kasunduan at kasunod na pag-apruba.  Ang mga halimbawa ng mga naturang benepisyo ng kapasidad sa pagpapatala ay maaaring kabilangan ng:

 ▪ Isang bagong mababang paaralan para sa 700 mag-aaral sa dating lugar ng Mababang Paaralan ng Nan Allan;
 ▪ Pagpapalit ng mga permanenteng silid-aralan sa lahat ng madaling ilipat na silid-aralan sa Mababang Paaralan ng Collins;
 ▪ Pagpapahusay at pinalawak na paggamit sa mga pang-atletiko at panlibangang pasilidad sa lokasyon ng Mababang Paaralan ng Nan Allan/Collins;

• Pagpopondo ng $1,000,000 kaloob para sa pangmatagalang pagpapanatili sa Programang Pang-agham sa Yosemite ng Ika-8 Baitang sa CUSD.
• Bukod pa rito, sa kabila ng hindi pagkakaroon ng mga pinapaupahang pangresidensyal na yunit sa Lugar ng Plano ng mga legal o pang-ekonomiyang benepisyo na mayroon ang mga "ibinebentang" yunit na indibiduwal na pinarsela, ang pagbabayad ng 

katumbas na naaangkop na buwis sa parsela sa bawat isa sa mga distrito para sa bawat hindi limitadong yunit ng apartment na pinahihintulutan ng Ispesipikong Plano na ito, alinsunod sa mga karagdagang napagkasunduang tuntunin sa mga distrito ng 
paaralan, na may taunang pagbabayad na may kasalukuyang tantiya na humigit-kumulang $135,372 kapag pinagsama-sama.

10.  Pangangasiwa sa Pagkatutong Batay sa Karanasan:  Sa mga pagpapaupa, dapat magtakda ng mga obligasyon na lumahok ang mga umuupang opisina at pagtitingi sa Lugar ng Plano sa pagpapahusay sa kaalamang batay sa karanasan at mga pagkakataong 
matuto sa pamamagitan ng aktuwal na paggawa ng mga mag-aaral ng FUHSD sa pamamagitan ng, halimbawa, pag-aalok ng mga pagkakataon para sa superbisadong pagsasanay sa lugar ng negosyo, iskolarsip, at/o pagpapayo o espesyal na kurikulum para sa 
silid-aralan, bukod sa iba pang mga bagay.

11.  Abot-kayang Pabahay para sa Manggagawa:  Hangga't pinahihintulutan ng batas, mariing hinihikayat ang Lugar ng Plano na sumunod sa Programa sa Pagpapagaan ng BMR na Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga abot-kayang yunit sa 
lugar sa halip na pagbabayad sa kapalit na bayarin ng Lunsod at, hangga't pinahihintulutan ng batas, pagsasaprayoridad sa pabahay para sa mga guro sa CUSD at FUHSD.

12.  Inobatibong Pabahay para sa Mga Nakatatanda:  Paglalaan ng hindi bababa sa 80 yunit ng pabahay upang magsilbing pabahay para sa mga nakatatanda, alinsunod sa lokal na batas, batas ng estado, at pederal na batas, upang mabigyang-daan ang patuloy na 
paninirahan ng mga lokal na nakatatanda sa kanilang komunidad at malapit sa kanilang mga kaibigan at/o pamilya at upang isulong ang mahabang buhay, kung saan mariing isinusulong na idisenyo ang lahat o bahagi ng mga naturang yunit upang magbigay-daan sa 
inobatibo at maraming amenity na aktibong kapaligiran ng "pabahay na may nakabahaging espasyo" para sa mga nakatatanda.

13.  Mga Maagang Paggamit ng Aliwan:  Siguraduhin ang paghahatid ng kahit 25% ng tinging bahagi, na kabibilangan ng paggawa ng bagong multiplex na sinehan, sa inisyal na sunud-sunod na pagtatayo sa Lugar ng Plano (hindi kasama ang hotel sa Block 13) at 
nagbibigay-daan sa patuloy na operasyon ng kasalukuyang multiplex na sinehan sa naturang inisyal na sunud-sunod na pagtatayo.

14.  Maagap na Demolisyon:  Upang masiguro ang mabilis na pagtatapos sa natitirang bahagi ng Lugar ng Plano, isang pagtatalaga sa sarili na gibain ang 100% ng natitirang bahagi ng mga kasalukuyang pagpapahusay sa Mall sa loob ng 6 na buwan pagkatapos 
makatanggap ng sertipikasyon ng pagkasaklaw para sa nabanggit nang inisyal na tinging bahagi, alinsunod sa mga kasalukuyang pagpapaupa at isang naaangkop na pansamantalang plano ng pagpapahusay para sa mga ginibang lugar.

15.  Espasyo para sa Pasimulaan/Nagsisimula/Katamtamang Laking Kumpanya:  Paninindigan para sa magkakaibang umuupang opisina sa pamamagitan ng pagbibigay ng minimum na 100,000 kuwadradong talampakan ng pasimulaang espasyo para sa trabaho 
at/o mga espasyo ng opisina na may iba't ibang umuupa para sa maraming nagsisimula at/o umuusbong o katamtamang laking kumpanya, kung saan prayoridad ang mga lokal na kumpanya.

16.  Kunsiderasyon sa Plano para sa Pangresidensyal na Lugar:  Protektahan ang mga may-ari ng kalapit na pangresidensyal na ari-arian sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malulusog na puno at mga nakatayong dingding at pagsusulong sa hindi aktibo at/o 
malalapad na espasyo sa harapan ng gusali sa may linya ng ari-arian sa may kanluran ng Lugar ng Plano.

17.  Sona para sa Mga Naglalakad:  Isang layunin na gumawa ng matagumpay na modelo ng pagtitingi, mahusay na plano para sa daloy ng trapiko, at sikat na kapaligiran para sa mga nagbibisikleta at naglalakad upang permanenteng maisara (kung pahihintulutan ng 
mga kundisyon sa merkado) ang karamihan sa mga kalye sa Lugar ng Plano, na gagawa ng kapaligiran ng Sentro ng Bayan na "walang sasakyan" sa Lugar ng Plano sa kanluran ng North Wolfe Road.
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18.  Plano ng Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon:  Alinsunod sa mga tampok sa disenyong pangkapaligiran ng Lugar ng Plano, iatas ang paghahanda at pagpapatupad ng isang Plano ng Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon 
("TDM") na may pangkalahatang target na mabawasan ang mga oras kung kailan maraming sasakyan mula Lunes hanggang Biyernes dahil sa opisina ng Ispesipikong Plano nang 30 porsiyento nang mas mababa sa mga naaangkop na rate sa paggawa ng biyahe ng 
Institusyon ng Mga Inhinyero ng Transportasyon, isang paghihigpit na wala pang nakakagawa sa isang lugar ng "ispesipikong plano".

19.  Libreng Pangkomunidad na Shuttle:  Iatas na manguna at magbigay ng malaking pondo ang isang aplikante ng proyekto para sa pagtutulung-tulungan ng komunidad na magbigay ng libreng pangkomunidad na shuttle, sa pakikipagsosyo sa Lunsod, VTA, mga 
lokal na distrito ng paaralan, mga may-ari ng ari-arian, at/o mga korporasyong employer.

20.  Pagpopondo para sa Mga Pinagbibisikletahan at Nilalakarang Landas:  Kung aaprubahan ng Lunsod, magbigay ng $6 na milyon na perang donasyon sa Lunsod para sa maliwanag na layunin ng pagsusuri at pagtatayo ng humigit-kumulang 2 milyang 
pinagbibisikletahan/nilalakarang landas sa may timog na bahagi ng I-280 sa pagitan ng De Anza Boulevard at Wolfe Road.

21.  Mga Pagpapahusay para sa Mga Nagbibisikleta at Naglalakad:  Magtayo at/o magpondo ng mga karagdagang pagpapahusay sa (mga) nilalakaran at pinagbibisikletahang landas sa buong Lugar ng Plano, kabilang ang kabuuan ng kasalukuyang Perimeter 
Road, at sa paligid ng Lugar ng Plano upang mapahusay ang Mga Ligtas na Ruta patungo sa Mga Paaralan at matugunan ang mga alalahanin sa kaligtasan ng mga nagbibisikleta at naglalakad at trapiko.

22.  Pagpopondo para sa Palitan, Overpass, at Segment ng Freeway:  Alinsunod sa mga tampok sa disenyong pangkapaligiran ng Lugar ng Plano, magbigay ng makatarungang bahagi na pinansyal na kontribusiyon na $30 milyon para sa imprastraktura sa freeway, 
sa partikular ang pagpapaunlad ng mga pagpapahusay sa kalsada na nakaplano para sa overpass at palitan ng North Wolfe Road at I-280 at mga isasagawang pagpapahusay sa segment ng freeway ng I-280, upang mapaluwag ang daloy ng trapiko.

23.  Mga Pagpapahusay sa Palatandaan ng Trapiko:  Alinsunod sa mga tampok sa disenyong pangkapaligiran ng Lugar ng Plano, pondohan ang mga pagpapahusay sa timing ng palatandaan ng trapiko sa may Wolfe Road sa pagitan ng Stevens Creek Boulevard at 
I-280, gayundin ang mga lokasyon sa buong Lunsod, upang maisaayos ang daloy ng trapiko sa nakapaligid na lugar.

Timing ng Benepisyo para sa Komunidad:  Mahalaga na umaayon ang timing at pagganap ng mga benepisyo para sa komunidad na ito sa mga layunin at patakaran sa pagpapatupad sa Ispesipikong Plano na ito.  Ang timing ng ilang nabanggit na panukala ay 
natukoy na sa itaas o sa iba pang mga seksyon ng Ispesipikong Plano na ito.  Kapag naipatupad na ang mga pag-apruba na ito sa Ispesipikong Plano at pagsosona sa lehislatibong antas, may mga kasunod na permiso at pagsusuri na dapat kunin bago ang pag-iisyu 
ng mga permiso para sa gusali.

Upang masiguro ang napapanahong pagganap ng Mga Benepisyo para sa Komunidad na ito, bago ang pag-iisyu sa Permiso sa Pagpapaunlad ng Pangunahing Lugar ("MSDP") na inilalarawan sa Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad at Pagpipinansya, ang 
pagsusunud-sunod at pagsasaoras sa mga paglalaan na ito, pagpopondo, at iba pang mga paninindigan o pagsisikap ay, maliban na lang kung natukoy na sa Ispesipikong Plano na ito, kabilang ang Apendise A, dapat na matugunan sa MSDP o isang Kasunduan sa 
Pagpapaunlad na ayon sa batas, kung papasok sa isang kasunduan sa pagpapaunlad ang sinumang aplikante sa Lugar ng Plano at ang Lunsod. 

Estetika

24.  Pailaw:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa mga pagpapaunlad sa hinaharap ay dapat na sumunod sa mga alituntunin sa pagpapailaw sa Ispesipikong Plano na makakapigil sa maaaring 
maiwasang nakakasilaw na ilaw mula sa mga walang proteksyon o makalat na pinagmumulan ng ilaw.  Kinakailangan ang mga sumusunod na alituntunin upang maiwasang pumasok nang walang pahintulot ang ilaw sa mga linya ng ari-arian:

• Dapat iwasan ang pagkakaroon ng nakakasilaw na ilaw mula sa mga walang proteksyon o makalat na pinagmumulan ng ilaw.  Maaaring hindi direktang mailawan ang mga pangkomersyal na gusali at kaayusan ng lupa sa pamamagitan ng pagtatago sa mga 
tampok na ilaw sa mga gusali at kaayusan ng lupa upang mabigyang-diin ang mga tampok sa arkitektura at maiwasan ang pagpasok nang walang pahintulot sa mga kalapit na ari-arian.

• Dapat ay pababa ang direksyon ng mga ikinakabit na ilaw mula sa pahalang na kinakabitan ng pinagmumulan ng ilaw upang mapigilan ang maaaring maiwasang pagkalat ng ilaw. 

Kalidad ng Hangin

25.  Pagkontrol sa Alikabok:  Ang Pinakamahuhusay na Kasanayan sa Pamamahala para sa pagkontrol sa alikabok ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (BAAQMD) ay dapat na iatas para sa lahat ng aktibidad na pagtatayo sa Sentro ng 
Bayan/Parkeng Pangkomunidad.  Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, mababawasan ang mga inilalabas na alikabok na pangunahing nangyayari sa mga aktibidad na paggalaw ng lupa, grading at demolisyon, ngunit nangyayari din sa paggalaw ng mga sasakyan 
at kagamitan sa mga hindi sementadong lugar ng proyekto:

(1) Dapat tubigan dalawang beses bawat araw ang lahat ng nakalantad na lugar (hal., mga paradahan, staging area, nakatambak na lupa, graded area, at hindi sementadong kalsada).
(2) Dapat ay may takip ang lahat ng haul truck na may dalang lupa, buhangin, o iba pang buhaghag na materyales sa labas ng lugar.
(3) Ang lahat ng nakikitang maputik o malupang landas na nasa mga kalapit na pampublikong kalsada ay dapat na alisin gamit ang mga wet power vacuum na panlinis ng kalsada kahit isang beses sa isang araw.  Ipinagbabawal ang paggamit ng dry power 

sweeping. 
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(4) Dapat limitahan sa 15 mph ang lahat ng bilis ng takbo ng sasakyan sa mga hindi sementadong kalsada.
(5) Dapat tapusin ang lahat ng kalye, daanan, at bangketa na dapat sementuhan sa lalong madaling panahon.  Dapat ilatag ang mga pad ng gusali sa lalong madaling panahon pagkatapos ng grading maliban na lang kung gumamit ng seeding o mga soil 

binder.
(6) Dapat bawasan hangga't maaari ang mga oras ng paghinto sa pamamagitan ng pagpatay sa kagamitan kapag hindi ginagamit o paggawa sa pinakamatagal na oras ng paghinto na 5 minuto (tulad ng inaatas sa Panukala sa Pagkontrol sa Mga 

Nakakalasong Sangkap na Kumakalat sa Hangin ng California, Pamagat 13, Seksyon 2485 ng CCR).  Dapat maglagay ng malinaw na palatandaan para sa mga manggagawa sa konstruksiyon sa lahat ng access point.
(7) Dapat imentina at isaayos ang lahat ng kagamitang pangkonstruksiyon alinsunod sa mga detalye ng tagamanupaktura.  Dapat suriin ang lahat ng kagamitan ng isang sertipikadong mekaniko at dapat tukuyin na tumatakbo ito sa maayos na kundisyon 

bago gamitin.
(8) Dapat magpaskil ng nakikita ng publiko na palatandaan nang may numero ng telepono at tao kung kanino dapat makipag-ugnayan sa Lead Agency hinggil sa mga reklamo sa alikabok.  Ang taong ito ay dapat na tumugon at gumawa ng mga panwastong 

hakbang sa loob ng 48 oras.  Nakikita rin dapat ang numero ng telepono ng BAAQMD upang masiguro ang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon.
26.  Pagbabawas Hangga't Maaari sa Mga Emisyon sa Konstruksiyon:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na mag-atas sa mga detalye sa konstruksiyon 
nito ng Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon kung saan kinakailangan ang mga sumusunod:

• Dapat ay may mga makina ang lahat ng kagamitang magagamit sa labas ng kalsada na nakakatugon sa U.S.  EPA o Lupon ng Mga Tagapagdulot ng Hangin ng California (CARB), Antas 4, mga pinal na pamantayan sa emisyon ng mga kagamitang magagamit 
sa labas ng kalsada.  Kung hindi mabibili ang mga makinang nakakatugon sa Antas 4 na mga pamantayan sa mga emisyon ng kagamitang magagamit sa labas ng kalsada, dapat ibigay ng kontratista ang susunod na pinakamalinis na uri ng kagamitang 
magagamit sa labas ng kalsada tulad ng nakasaad sa mga iskedyul ng pagbabawas sa talahanayan sa ibaba.  Ang ibig sabihin ng "mabibili" ay ang pagkakaroon ng produktong Antas 4 na kagamitan kung isasaalang-alang ang mga salik na tulad ng:  (i) kritikal 
na timing ng landas ng konstruksiyon; (ii) lapit ng lokasyon ng kagamitan sa lugar ng Proyekto; at (iii) lapit ng lokasyon upang ma-access ang mga pagdedeposituhang lugar ng haul truck.  Dapat magpanatili ang (mga) aplikante at kontratista ng mga rekord 
kaugnay ng mga ginagawa nito upang sumunod sa kinakailangang ito.

Iskedyul ng Pagbabawas Bilang Pagsunod ng Kagamitang Magagamit sa Labas ng Kalsada

Alternatibo sa Pagsunod Pamantayan sa Emisyon ng Makina
• 1 • Antas 4 na Pansamantala

• 2 • Antas 3

• 3 • Antas 2

Mga Daglat:
CARB = Lupon ng Mga Tagapagdulot ng Hangin ng California
N/A = hindi naaangkop
Tandaan:  Paano gamitin ang talahanayan:  Kung hindi matutugunan ang mga kinakailangan ng bullet sa itaas, dapat matugunan 
ang Ika-1 Alternatibo sa Pagsunod.  Kung hindi matutugunan ang Ika-1 Alternatibo sa Pagsunod, kakailanganing matugunan ang 
Ika-2 Alternatibo sa Pagsunod.  Kung hindi matutugunan ang Ika-2 Alternatibo sa Pagsunod, kakailanganing matugunan ang Ika-3 
Alternatibo sa Pagsunod.

• Dapat limitahan ang oras ng paghinto para sa kagamitang magagamit sa labas ng kalsada at kagamitang sa kalsada lang magagamit sa hindi hihigit sa dalawang minuto, maliban kung nakasaad sa mga pagbubukod sa mga naaangkop na regulasyon 
ng estado hinggil sa paghinto para sa kagamitang magagamit sa labas ng kalsada at kagamitang sa kalsada lang magagamit.  Dapat magpaskil ng mga madaling mabasa at nakikitang palatandaan sa iba't ibang wika (Ingles, Espanyol, at Intsik) sa mga 
nakatalagang lugar ng pilahan at sa lugar ng konstruksiyon upang paalalahanan ang mga nagpapatakbo tungkol sa dalawang minuto na limitasyon sa paghinto.

• Dapat wastong imentina at isaayos ang kagamitan ng mga nagpapatakbo sa konstruksiyon alinsunod sa mga detalye ng tagamanupaktura.
Mga Biyolohikal na Yaman

27.  Mga Materyales ng Gusali:  Upang malimitahan ang nagagawang aninag at maiwasang makaakit ng mga ibon ang panlabas na salamin, dapat gumamit ang mga proyekto ng salaming hindi masyadong nakakagawa ng aninag upang mabawasan hangga't maaari 
ang pagbunggo ng mga ibon.  Dapat gumamit ng salaming hindi masyadong nakakagawa ng aninag para sa kabuuan ng salaming bahagi ng isang gusali (hindi lang sa mas mabababang antas na pinakamalapit sa mga puno kung saan pinakakaraniwang nabubunggo 
ang mga ibon), at dapat gumawa ng iba pang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga ibon.
28.  Pagpapalit ng Puno:  Bago ang pag-iisyu ng unang permiso sa demolisyon, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magsumite ng Plano sa Pamamahala ng 
Puno para sa pagsusuri at pag-apruba ng Lunsod ng Cupertino.  Dapat ihanda ang Plano sa Pamamahala sa Puno alinsunod sa mga seksyon ng Kodigong Munisipal na tumatalakay sa pagpapanatili, paglilipat, at pagpapalit ng mga puno.
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29.  Mga Pagsisiyasat sa Mga Namumugad at Galang Ibon:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na kumuha ng kuwalipikadong biyolohista upang 
magsagawa ng mga pagsisiyasat sa mga namumugad na ibon bago ang pamumutol ng puno, pag-aalis ng puno, paglilipat ng puno, mga aktibidad na nakakagambala sa lupa, o mga aktibidad sa konstruksiyon na maaaring makaapekto sa mga namumugad at galang 
ibon.  Hindi kinakailangang magsagawa ng mga pagsisiyasat bago ang konstruksiyon para sa pag-aalis ng puno, pamumutol ng puno, at mga aktibidad na nakakagambala sa lupa, o mga aktibidad sa konstruksiyon kapag tapos na o hindi pa nagsisimula ang panahon 
ng pamumugad.  Dapat isagawa ang lahat ng kinakailangang pag-aalis ng puno at halaman bago magsimula ang panahon ng pamumugad, kung posible man.  Maaaring mag-alis at magmentina ng mga puno at halaman upang mapigilan ang pamumugad ng galang 
ibon.  Dapat ipatupad ang mga rekomendasyon ng biyologo nang sa gayon ay walang magambalang mga ibon, mga pugad na may mga itlog, o mga pugad na may mga sisiw.  Dapat magsumite ng taunang ulat sa Lunsod ng Cupertino at sa Kagawaran ng Isda at Ligaw 
na Buhay ng California (CDFW) na nagdodokumento sa mga obserbasyon at aksiyong ipinatupad upang sumunod sa Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran na ito.
30.  Bayarin para sa Nitrogen Deposition:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at mga aplikante ng iba pang proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbayad ng Bayarin para sa Nitrogen Deposition ng Plano sa 
Konserbasyon ng Tirahan ng Santa Clara Valley/Plano sa Konserbasyon ng Natural na Komunidad sa Nagpapatupad na Entity ng Plano sa Konserbasyon ng Tirahan, Ahensya ng Tirahan ng Santa Clara Valley, kahit na hindi iaatas ng batas ang bayarin sa isasagawang 
pagpapaunlad sa ibang sitwasyon.  Dapat bayaran ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang Bayarin para sa Nitrogen Deposition ayon sa pag-iisyu ng mga permiso para sa gusali sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad.
Mga Yamang Kultural

31.  Programa para sa Palatandaan:  Kung gusto ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na panatilihin ang kasalukuyang Pang-freeway na Palatandaan ng Vallco, dapat nito itong gawin alinsunod sa programa para sa palatandaan na nakasaad 
sa Ispesipikong Plano.  Dahil sa mga pagbabago sa paggamit ng lupa at mga bagong tema at katangian ng disenyo na inilalarawan sa Ispesipikong Plano na ito, may mga alituntunin sa naaangkop na programa para sa palatandaan upang matugunan ang integridad ng 
arkitektura ng Pang-freeway na Palatandaan ng Vallco, habang maaari ding magsagawa ng maliliit na pagbabago.
32.  Arkeolohikal na tagasubaybay:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magpanatili ng arkeolohikal na tagasubaybay upang masiyasat ang nakapaligid 
na lugar sa pagtatapos ng mga aktibidad sa demolisyon habang isinasagawa ang mga ito upang maghanap ng mga tagapagbatid ng arkeolohikal na lugar.  Kung mapag-aalamang mahalaga ang mga arkeolohikal na yaman, dapat pagpasyahan ng arkeolohikal na 
tagasubaybay ang mga naaangkop na aksiyon, sa pakikipagkoordina sa isang kuwalipikadong arkeolohista, kawani ng Lunsod, at (mga) aplikante ng proyekto.
33.  Paleontolohikal na tagasubaybay:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magpanatili ng paleontolohikal na tagasubaybay upang matugunan kung 
kinakailangan ang mga hindi inaasahang paleontolohikal na matutuklasan.  Kung sakaling may matagpuang mga paleontolohikal na yaman sa mga operasyon ng grading at konstruksiyon, dapat na pansamantalang ihinto o ilipat ang lahat ng aktibidad sa konstruksiyon 
upang masuri ng isang kuwalipikadong paleontolohista ang halaga ng natuklasan.  Kung mapag-aalamang mahalaga ang mga paleontolohikal na yaman, dapat pagpasyahan ng paleontolohikal na tagasubaybay ang mga naaangkop na aksiyon, sa pakikipagkoordina sa 
isang kuwalipikadong paleontolohista, kawani ng Lunsod, at (mga) aplikante ng proyekto.
Heolohiya, Mga Lupa, at Mga Yamang Mineral

34.  Mga Rekomendasyon ng Heoteknikal na Ulat:  Bago ang pag-iisyu ng mga permiso para sa grading o mga plano ng pagpapahusay, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang 
pagpapaunlad ay dapat na magbigay ng patunay na magiging sapat para sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain na sa lahat ng operasyon para sa gawaing-lupa, kabilang ang paghahanda sa lugar, at ang pagpili, paglalagay, at pagsisiksik sa mga pampunong 
materyales, isinaalang-alang ang mga rekomendasyon at ang mga detalye ng proyekto na nakasaad sa Heoteknikal na Imbestigasyon (TRC, 2015) upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at istruktura.
35.  Mga Heoteknikal na Ulat na Partikular sa Lugar:  Bago ang pag-iisyu ng mga permiso sa grading o mga plano ng pagpapahusay, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ay aatasan na maghanda at magsumite ng Mga Heoteknikal na Ulat 
na partikular sa lugar na susuriin at aaprubahan ng Lunsod ng Cupertino.  Sa lahat ng operasyon para sa gawaing-lupa, kabilang na ang paghahanda sa lugar, at ang pagpili, paglalagay, at pagsisiksik sa mga pampunong materyales, dapat isaalang-alang ang mga 
rekomendasyon at ang mga detalye ng proyekto na nakasaad sa Heoteknikal na Ulat na partikular sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at istruktura.
Mga Emisyon ng Greenhouse Gas

36.  Mga Offset ng Carbon ng Mga Boiler ng Sentrong Planta:  Bago ang pagtatapos at operasyon ng anumang Mga Boiler ng Sentrong Planta na may mga emisyon na mahigit 10,000 MT CO2e/taon, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at 
iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na pumasok sa isa o higit pang mga kontrata upang bumili ng mga boluntaryong kredito ng carbon mula sa isang kuwalipikadong broker ng mga emisyon ng greenhouse gas sa halagang 
sapat upang i-offset ang mga operasyonal na emisyon na mahigit 10,000 MT CO2e/taon, batay sa netong kasalukuyang halaga, sa pagsasaalang-alang na dapat makuha ng aplikante ang mga naturang kredito bago ang anumang paggawa ng mga emisyon, alinsunod 
sa offset.

Alinsunod sa Mga Kinakailangan sa Mandatoryong Pag-uulat ng CARB, dapat iparehistro ng (mga) aplikante ang Mga Boiler ng Sentrong Planta sa Programa sa Mandatoryong Pag-uulat ng Mga Emisyon ng Greenhouse Gas.  Dapat magbigay ang (mga) aplikante ng 
mga kopya ng mga kontrata sa pagbili ng carbon sa CARB sa pagpaparehistro.
Mga Panganib at Mapapanganib na Materyales

37.  Plano ng Negosyo para sa Mapapanaganib na Materyales:  Alinsunod sa Kodigo ng Estado, ang mga pasilidad na nag-iimbak, nangangasiwa, o gumagamit ng mga kinokontrol na sangkap tulad ng nakasaad sa Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California, 
Seksyon 25534(b), kung sosobra ang dami sa limitasyon, ay dapat na maghanda at magpatupad, kung kinakailangan, ng Mga Plano ng Negosyo para sa Mapapanganib na Materyales (HMBP) upang matukoy ang mga banta sa komunidad.  Ang HMBP ay susuriin at 
aaprubahan ng Dibisyon ng Pagsunod kaugnay ng Mapapanganib na Materyales ng Kagawaran ng Kalusugang Pangkapaligiran ng County ng Santa Clara sa pamamagitan ng proseso ng Mga Sertipikadong Pinag-isang Ahensya ng Programa (CUPA).
38.  Pagsasaayos o Demolisyon ng Mga Kasalukuyang Istraktura:  Bago magsagawa ng mga aktibidad sa pagsasaayos o demolisyon na maaaring makagambala sa potensyal na asbestos, mga nakakabit na ilaw, o mga pininturahang surface, dapat siguraduhin ng 
aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumusunod ito sa Plano ng Mga Operasyon at Pagmementina para sa pamamahala at pagbabawas ng mga materyales na naglalaman ng asbestos, wastong pangangasiwa at pagtatapon ng mga nakakabit na 
ilaw na fluorescent at mercury-vapor, at sa lahat ng naaangkop na kinakailangan hinggil sa pinturang may lead.
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39.  Plano sa Pamamahala ng Lupa:  Dapat maghanda ng Plano sa Pamamahala ng Lupa para sa lahat ng aktibidad sa muling pagpapaunlad ang (mga) aplikante para sa isasagawang pagpapaunlad upang masiguro na makakakuha ng sampol at wastong 
mapapangasiwaan/maitatapon ang mga nahukay na lupa, at masasala/masusuri ang mga inangkat na pampunong materyales bago gamitin ang mga ito sa ari-arian.
Ingay

40.  Ingay ng Konstruksiyon sa Lugar:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na atasan na sumunod sa mga limitasyon ng ingay sa konstruksiyon ng 
Kodigong Munisipal ng Cupertino.

Sa pamamagitan ng mga sumusunod na gamit, higit na mababawasan ang potensyal para sa matataas na antas ng ingay mula sa kagamitan o aktibidad sa konstruksiyon, at masisiguro na maagap na matutugunan ang mga reklamo tungkol sa ingay at, kung 
kinakailangan, gagawa ng pangwastong hakbang:

• Sa may kanlurang hangganan ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at Block 14, malapit sa kasalukuyang pangresidensyal na distrito, maghanda at magpatupad ng programa ng 24 na oras na pagsubaybay sa ingay sa konstruksiyon na ikakabit at 
pagaganahin mula sa malayo.  Gamit ang programa sa pagsubaybay sa ingay, patuloy na masusubaybayan ang mga antas ng ingay sa konstruksiyon sa mga piling lokasyon sa paligid at maaalertuhan ang (mga) nakatalagang tao kapag lumampas ang mga 
antas ng ingay sa mga pinahihintulutang limitasyon.  Kung mapag-aalamang lumampas ang mga antas ng ingay sa mga pinahihintulutang limitasyon, magsasagawa ng mga karagdagang hakbang sa pagbabawas ng ingay (tulad ng mga soundwall).

• Iatas na lagyan ang lahat ng kagamitan ng mga pamatay-tunog na sakto ang sukat at, kung kinakailangan, mga pamatay-tunog sa paggamit ng makina.
• Iatas na siguraduhing nasa magandang kundisyon ang lahat ng kagamitan.
• Gumamit ng mga mas tahimik na modelo ng kagamitang pangkonstruksiyon kung mayroon, at hangga't maaari, gumamit ng mga pneumatic na kasangkapan sa halip na gumamit ng mga kasangkapang pinagagana ng diesel o gas.
• Ilagay ang madaling ilipat na nakapirming kagamitan nang malayo sa mga kasalukuyang pangresidensyal na lugar hangga't maaari at, kung kinakailangan, maglagay ng mga pansamantalang bakod sa paligid ng nakapirming kagamitan.
• Hangga't maaari, iatas na buhatin ng mga kontratista sa konstruksiyon ang mabibigat na kagamitan sa halip na kaladkarin ang mga ito.
• Para sa umaandar na kagamitan na regular na pinagagana malapit sa pangresidensyal na lugar (halimbawa, sa loob ng humigit-kumulang 200 talampakan), pag-isipang maglagay ng mga pangkaraniwang nakapirming backup na alarma na purong tunog na 

nakakasagap sa nangyayari sa paligid at/o mga broadband na backup na alarma.
• Magtalaga ng opisyal sa pagkontrol ng ingay upang masiguro na naipapatupad ang mga nabanggit na kinakailangan.
• Magpatupad ng hotline para sa pagrereklamo ng ingay at ipaskil ang numero ng telepono ng hotline sa mga nakikitang palatandaan sa malapit at online.  Iatas na siguraduhing may opisyal sa pagkontrol ng ingay o nakatalagang tao sa lahat ng oras upang 

sagutin ang mga tawag sa hotline at tiyakin na naisasagawa ang follow-up at/o pangwastong aksiyon, kung kinakailangan. 

41.  Ingay ng Trapiko ng Haul Truck:  Upang mabawasan ang ingay ng trapiko ng haul truck, dapat atasan ng mga kontratista para sa mga pagpapaunlad na alinsunod sa Ispesipikong Plano na bagalan ang pagpapatakbo sa mga haul truck (hal., 10 mph) 
kapag nagpapatakbo sa o malapit sa Lugar ng Plano.  Dapat siguraduhin ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad na kasama ang kinakailangang ito sa mga detalye ng 
konstruksiyon.  Bukod pa rito, dapat siguraduhin ng kontratista sa konstruksiyon na lalagyan ang mga haul truck ng mga pamatay-tunog ng tambutso na sakto ang sukat at gumagana.

42.  Pagtatasa ng Tunog:  Bago tapusin ang detalyadong disenyo para sa mga matitirhang yunit, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na maghanda ng 
pagtatasa ng tunog upang mapatunayan kung paano makakamit ng mga antas ng panloob na tunog ang 45 dBA CNEL o mas mababa pa rito.  Dapat isama ang mga sumusunod na pamantayan sa pagpapaunlad sa mga pagtatasa ng tunog:

• Magkabit ng mga sistema ng HVAC para sa lahat ng pangresidensyal na yunit upang masiguro na maaaring panatilihing sarado ang mga bintana at pinto kapag mainit ang panahon;
• Magkabit ng mga bintanang may dalawang salamin, partikular na sa mga bahagi ng mga gusali na malapit sa mga kalsadang dinaraanan ng maraming sasakyan;
• Siguraduhin na wasto ang pagkakasara sa lahat ng bintana at pinto; at
• Siguraduhin na gawa ang mga materyales ng panlabas na dingding ng gusali sa Klase ng Paghahatid ng Tunog na may naaangkop na rating.
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Transportasyon at Daloy

43.  Antas ng Serbisyo (LOS) sa Mga Lokal na Panulukan:  Bago ang pag-iisyu ng unang sertipikasyon ng pag-okupa, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat 
na magbigay ng patunay na magiging katanggap-tanggap para sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain na nagpatupad ng mga pagpapahusay sa geometriko at/o palatandaan (sa malapit na pakikipagtulungan sa mga naaangkop na namamahalang ahensya) sa mga 
sumusunod na panulukan na nagpapagaan sa lumalalang pagkaantala dahil sa pagdaragdag ng netong trapiko ng proyekto.  Upang mapahusay ang mga operasyon ng trapiko kung saan walang geometrikong pagpapahusay na itinuturing na kinakailangan, kasabay ng 
Kawani ng Lunsod, dapat mag-ambag ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad para sa pagkuha at pagpapatupad ng software na magpapahusay sa mga operasyon ng palatandaan ng trapiko at koordinasyon ng palatandaan sa kahabaan ng mga 
kalsada sa lugar ng pag-aaral.  Ang mga pagpapahusay na ito ay alinsunod sa magiging pag-apruba ng Lunsod.  Ang Lunsod ang magpapasya na baguhin ang mga pagpapahusay na ito o mag-atas ng mga alternatibong pagpapahusay, na tutukuyin ng Direktor ng Mga 
Pampublikong Gawain, sa kundisyong magbibigay-daan ang mga binago o alternatibong pagpapahusay sa katulad na pagpapaluwag ng trapiko at magkalapit ang saklaw at presyo ng mga ito.

Panulukan Mga Pagpapahusay
De Anza Blvd./Homestead Rd. Sa oras kung kailan pinakamaraming sasakyan sa AM, maglaan ng pasilangang yugto ng pagsanib sa pakanang 

liko
De Anza Blvd./Stevens Creek Blvd. Sa oras kung kailan pinakamaraming sasakyan sa PM, maglaan ng yugto ng pagsanib sa pasilangang pakanang 

liko at pahilagang pakanang liko
De Anza Blvd./McClellan Rd. Sa oras kung kailan pinakamaraming sasakyan sa PM, maglaan ng pasilangang yugto ng pagsanib sa pakanang 

liko
De Anza Blvd./Bollinger Rd. Sa oras kung kailan pinakamaraming sasakyan sa AM, maglaan ng pakanlurang yugto ng pagsanib sa pakanang 

liko
Wolfe Rd./Stevens Creek Blvd. Magdagdag ng pangalawang lane ng patimog na pakaliwang liko sa pamamagitan ng pagpapalawak nang 400 

talampakan sa may harapan ng proyekto at naaayon na baguhin ang palatandaan.  Bukod pa rito, maglaan ng 
yugto ng pagsanib para sa patimog na pakanang liko at sa pasilangang pakanang liko.  O kaya, kung prayoridad 
ng Lunsod ang pagpapanatili sa mga puno, may opsyon ang Lunsod na atasan ang aplikante na magbigay ng 
$250,000 bilang kapalit na pagbabayad para sa mga pagpapahusay sa trapiko sa lugar

Mga Ramp sa Stevens Creek Blvd./Calvert Dr./I-280 Makikinabang ang mga operasyon ng trapiko sa panulukan dahil sa pagpapatupad ng bagong software ng 
palatandaan ng trapiko

44.  Antas ng Serbisyo sa Mga Segment ng Freeway:  Bago ang pag-iisyu ng unang sertipikasyon ng pag-okupa, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na 
magbayad ng boluntaryong makatarungang bahagi na kontribusiyon na $4,000,000 para sa mga nakaplanong proyekto ng transportasyon na tinukoy sa Plano sa Transportasyon ng Valley 2040 (VTP 2040) ng VTA na magpapahusay sa mga operasyon ng trapiko ng 
mga naaapektuhang segment ng freeway at magbibigay ng karagdagang kapasidad para sa transportasyon sa mga katulad na pasilidad.  Kakalkulahin ang halaga ng makatarungang bahagi na kontribusiyon sa pagsangguni sa kawani ng VTA tungkol sa kontribusiyon 
ng pagpapaunlad sa naaapektuhang segment ng freeway.
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45.  Mga Pila sa Mga Lokal na Panulukan:  Bago ang pag-iisyu ng unang sertipikasyon ng pag-okupa, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbigay ng 
patunay na magiging sapat para sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain na nagpatupad ng mga geometrikong pagpapahusay at mga pagpapahusay sa yugto ng palatandaan (sa malapit na pakikipagtulungan sa mga naaangkop na namamahalang ahensya) sa mga 
sumusunod na panulukan upang mabawasan ang haba ng pila dahil sa pagdaragdag ng netong trapiko ng proyekto.  Upang mapahusay ang mga operasyon ng trapiko kung saan walang geometrikong pagpapahusay na itinuturing na kinakailangan, dapat mag-ambag 
ng $2,000,000 hanggang $3,000,000 ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad para sa pagkuha at pagpapatupad ng software na magpapahusay sa mga operasyon ng 
palatandaan ng trapiko at koordinasyon ng palatandaan sa kahabaan ng mga sumusunod na panulukan sa lugar ng pag-aaral, alinsunod sa mga pagbabago na inaprubahan ng Direktor ng Mga Pampublikong Gawain sa pakikipagkoordina sa iba pang mga ahensya:

Mga Panulukan

• De Anza Boulevard/Mga Ramp sa Hilaga ng I-280
• De Anza Boulevard/Stevens Creek Boulevard
• De Anza Boulevard/McClellan Road
• De Anza Boulevard/Bollinger Road
• De Anza Boulevard/Mga Ramp sa Timog ng SR 85
• Stevens Creek Boulevard/Perimeter Road
• Wolfe Road/El Camino Real
• Wolfe Road/Fremont Avenue
• Wolfe Road/lnverness Avenue
• Wolfe Road/Vallco Parkway
• Wolfe Road/Stevens Creek Boulevard
• Tantau Avenue/Pruneridge Avenue
• Stevens Creek Boulevard/Agilent Driveway

46.  Mga Pila sa Panulukan - De Anza Boulevard/Stevens Creek Boulevard, Oras ng Pinakamaraming Sasakyan sa PM, Pakanluran sa Kaliwa:  Upang potensyal na maalis ang pangangailangan na pahabain ang pakanlurang pakaliwa na likuan sa panulukang 
ito, at bago ang pag-iisyu ng pinal na pag-okupa para sa bawat pagkakasunud-sunod ng gusali, dapat gawan ng ebalwasyon ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ang 
haba ng pila sa oras kung kailan pinakamaraming sasakyan sa PM upang makumpirma kung makakamit ng mga alternatibong pagpapahusay sa yugto ng palatandaan at/o geometrikong pagpapahusay ang antas ng serbisyo o pila na katumbas ng pagpapahaba sa 
pakanlurang pakaliwa na likuan sa panulukang ito.  Kung magreresulta ang mga geometrikong pagpapahusay at/o pagpapahusay sa yugto ng palatandaan sa katulad o mas magandang antas ng serbisyo at pila, hindi kakailanganing pahabain ang pakaliwang likuan.
47.  Pampublikong Sasakyan/Sentro ng Pampublikong Sasakyan at Pangkomunidad na Shuttle ng East Side:  Dapat ipatupad ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad 
ang mga sumusunod na pagpapahusay sa pampublikong sasakyan bago ang pag-iisyu ng (mga) sertipikasyon ng pag-okupa na magdudulot ng antas ng serbisyo na katumbas ng kasalukuyang antas ng serbisyo ng umookupang Vallco Mall:

1. Magtayo ng sentro ng pampublikong sasakyan sa silangang bahagi ng Lugar ng Ispesipikong Plano upang magbigay ng serbisyo sa mga manggagawang pumapasok sa opisina.
2. Manguna at magbigay ng malaking pondo para sa isang pakikipagsosyo sa Lunsod, VTA, mga lokal na distrito ng paaralan, mga may-ari ng ari-arian, at/o mga korporasyong employer (basahin ang Benepisyo para sa Komunidad 16 sa itaas).

48.  Pampublikong Sasakyan/Hub ng Mobilidad:  Dapat ipatupad ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ang mga sumusunod na pagpapahusay sa pampublikong 
sasakyan bago ang pag-iisyu ng (mga) sertipikasyon ng pag-okupa para sa (i) mga gusali sa Block 1 o (ii) kabuuan ng nakalaang Pangresidensyal:

Magtayo ng sentro ng pampublikong sasakyan bilang bahagi ng Hub ng Mobilidad sa hilagang bahagi ng Stevens Creek Boulevard. 
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49.  Mga Pagpapahusay para sa Mga Nagbibisikleta at Naglalakad:  Bago ang pag-iisyu ng unang sertipikasyon ng pag-okupa, at hangga't hindi pa naitatayo o napopondohan ng iba pang mga kasalukuyang paninindigan, dapat ipatupad ng aplikante sa Sentro ng 
Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang mga sumusunod na pagpapahusay para sa mga nagbibisikleta at naglalakad:

1. Maglagay ng mga sharrow na may berdeng background sa Tantau Avenue sa pagitan ng Stevens Creek Boulevard at Bollinger Road para sa mga Klase III na pasilidad.
2. Maglagay ng mga minarkahang detector ng loop ng bisikleta sa patimog na Portal Avenue sa Stevens Creek Boulevard at gawing two-way na stop-control ang all-way na stop-control sa panulukan ng Portal Avenue at Wheaton Drive nang may mga hintuan 

sa Wheaton Drive.
3. Sa Portal Avenue sa pagitan ng Stevens Creek Boulevard at Wheaton Drive, maglagay ng mga sharrow na may berdeng background para sa isang Klase III na pasilidad, at maglagay ng tawiran na mukhang hagdan sa Amherst Drive at Portal Avenue, at 

maglagay ng palatandaan na "luntiang daan ng kapitbahayan" sa may Portal Avenue.
50.  Pagpopondo para sa Pinagbibisikletahan at Nilalakarang Landas:  Bago ang pag-iisyu ng pinal na sertipikasyon ng pag-okupa, at hangga't hindi pa naitatayo o napopondohan ng iba pang mga kasalukuyang paninindigan, dapat ipatupad ng aplikante sa Sentro 
ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang mga sumusunod na pagpapahusay para sa mga nagbibisikleta at naglalakad:

Kung aaprubahan ng Lunsod, magbigay ng $6 na milyon na perang donasyon sa Lunsod para sa maliwanag na layunin na pagsusuri at pagtatayo ng 2 milyang pinagbibisikletahan/nilalakarang landas sa may timog na bahagi ng Interstate 280 sa pagitan ng De Anza 
Boulevard at Wolfe Road (basahin ang Benepisyo para sa Komunidad 17).
51.  Pamamahala sa Trapiko ng Konstruksiyon:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na maghanda at magpanatili ng Plano sa Pamamahala ng 
Konstruksiyon (CMP) upang mabawasan hangga't maaari ang pagkagambala sa mga pasilidad ng transportasyon na dulot ng mga panandaliang aktibidad sa konstruksiyon.  Sa CMP, gagamit ng mga flagman, iskedyul ng mga potensyal na pagsasara, hotline para sa 
konstruksiyon, tumpak na naglalarawang layout, ruta ng trak, iskedyul ng paghahatid, at alternatibong ruta, alinsunod sa mga pamantayan at kinakailangan ng industriya ng lunsod.
52.  Plano ng Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon:  Bago ang pag-iisyu ng unang sertipikasyon ng pag-okupa, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad 
ay dapat na maghanda at magpatupad ng Plano ng Pamamahala sa Pangangailangan sa Transportasyon (TDM) na may pangkalahatang target na mabawasan ang mga oras kung kailan maraming sasakyan mula Lunes hanggang Biyernes dahil sa opisina ng 
Ispesipikong Plano nang 30 porsiyento nang mas mababa sa mga naaangkop na rate sa paggawa ng biyahe ng Institusyon ng Mga Inhinyero ng Transportasyon.  Dapat magbigay ng patunay na magiging sapat para sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain ang (mga) 
aplikante ng isasagawang proyekto para sa mga pagpapaunlad ng opisina na may naitalaga at napanatili nang tagapamahala ng TDM na may responsibilidad na ipatupad at subaybayan ang Plano ng TDM at na kasama sa Plano ng TDM ang mga sumusunod:

Mga Target sa Pagbabawas ng Biyahe ng Sasakyan

Ang Plano ng TDM ay dapat na makakamit ng pangkalahatang target sa pagbabawas na 30 porsiyento na mas mababa sa mga naaangkop na rate ng paggawa ng biyahe para sa Paggamit sa Opisina ng Institusyon ng Mga Inhinyero ng Transportasyon.  Susukatin ang 
mga pagbabawas na ito sa pamamagitan ng mga bilang ng mga sasakyan na papasok at lalabas sa lugar at paghahambing sa mga resulta sa mga nakatakdang limitasyon ng biyahe.

Babawasan ng Plano ng TDM ang dami ng trapiko ng sasakyan na mangyayari dahil sa isasagawang pagpapaunlad sa Lugar ng Plano sa pamamagitan ng pagbabago sa kasanayan ng mga empleyadong pumapasok sa opisina na pagmamaneho nang mag-isa at 
panghihikayat sa kanila na gumamit ng pampublikong sasakyan, mag-carpool, magbisikleta, at maglakad sa pamamagitan ng mga panukala, istratehiya, insentibo, at patakaran ng TDM.  Ang obligasyon ng TDM sa panukalang ito ay isulong ang panghabambuhay na 
pagpapatupad sa lahat ng proyekto sa Lugar ng Plano.

Sa Plano ng TDM, tutukoy ng may yugtong diskarte sa pagpapatupad na magtatadhana para sa simula sa pagpapatupad sa mga panukala ng TDM na naaangkop para sa mga opisina na may iba't ibang umuupa (hal., mga panukala upang maparami ang gumagamit 
sa pampublikong sasakyan), na inaasahang umunlad sa unang yugto ng pagpapaunlad, at pagkatapos ay magtatadhana para sa mga mas kumprehensibong panukala ng TDM na naaangkop para sa mga umuupa ng opisina na malaking korporasyon sa mga natitirang 
yugto (tulad ng mga shuttle).  Ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Cupertino ay may awtoridad at kapangyarihan na magpasya na pahintulutan ang pagbabago sa mga panukala sa kundisyong patuloy na makakamit ng mga pagbabago ang pangkalahatang 
layunin sa pagbabawas ng biyahe at/o kuntento ang Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad ng Cupertino na naipapatupad ang lahat ng praktikal na panukala ng TDM kung hindi natutugunan ang pangkalahatang layunin sa pagbabawas ng biyahe.

Bilang bahagi ng taunang proseso ng pagsubaybay, batay sa mga paggamit ng lupa at mga sukat ng mga ito, dapat maghanda ng mga pagtatantiya sa paggawa ng biyahe ng sasakyan ang isang propesyonal sa transportasyon, na gagamit sa mga rate ng paggawa at 
internalisasyon ng biyahe, mga pagbabawas sa sumasakay sa pampublikong sasakyan, at mga pagbabawas sa TDM upang gawin ang mga limitasyon.  Ang mga pagtatantiya at limitasyon ay susuriin at aaprubahan ng Inhinyerong Pantrapiko ng Lunsod. 
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Mga Panukala at Istratehiya

Sa Plano ng TDM, tutukuyin ang mga panukala at istratehiya na makakabawas sa biyahe ng sasakyan na itatadhana at ipatutupad ng (mga) aplikante ng isasagawang proyekto para sa mga pagpapaunlad ng opisina sa Lugar ng Plano at ang mga itatadhana ng mga 
indibiduwal na umuupa/employer.  Ang ilang panukala at istratehiya ng TDM ay dapat na isaalang-alang para sa disenyo ng lugar at mga gusali.  Ang mga sumusunod na panukala ng TDM ay dapat na pag-isipang isama sa Plano ng TDM para sa ilan sa lahat ng bahagi 
ng pagpapaunlad ng opisina, hangga't posible at naaangkop, bilang bahagi ng isang inisyal na Plano ng TDM o bilang mga opsyon para sa mga pinahusay o pantulong na panukala kung hindi matutugunan ang mga target sa pagbabawas ng biyahe:

• Paradahan ng bisikleta na may valet
• Mga vending machine ng supply para sa bisikleta (mga ilaw, baterya, kandado, tubo, patch, maliit na kasangkapan, atbp.)
• Mekaniko ng bisikleta sa lugar
• Mga share pod ng bisikleta/programa sa pagbibisikleta ng komunidad
• Serbisyo ng tuwalya at labada para sa mga paliguan sa lugar
• Mga programa ng pamimigay (bisikleta, helmet, kandado, ilaw, atbp.)
• Programa ng pagsusulong at insentibo sa Pagbibisikleta papunta sa Paaralan
• Mga advanced na serbisyo sa pagtutugma para sa pagbabahagi ng sasakyan at pagbabahagi ng bisikleta, tulad ng real-time na pagtutugma
• Mga pinansyal na insentibo para sa mga nagka-carpool, hal., mga card ng gas
• Mga tinutustusang vanpool
• Mga panustos para sa mga hinahanap-hanap na serbisyo sa nakabahaging sasakyan
• Mga pribadong shuttle para sa mga biyaheng may katamtamang distansya o malayo
• Mga serbisyo sa garantisadong biyahe pauwi 

Paradahan ng Sasakyan

Ang (mga) aplikante ng isasagawang proyekto para sa pagpapaunlad ng opisina sa Lugar ng Plano ay dapat na magpatupad ng mga agresibong programa para sa nakabahaging paradahan at pamamahala sa paradahan upang magamit nang mas mahusay ang 
nakalaang paradahan.  Dapat magtakda ang (mga) aplikante ng pagsubaybay sa mga kalapit na kapitbahayan upang matukoy ang panghihimasok sa paradahan dahil sa hindi sapat na lugar ng paradahan.

Pagsubaybay

Ang Plano ng TDM ay susubaybayan taun-taon sa loob ng unang 10 taon mula sa petsa kung kailan inisyu ang unang sertipikasyon ng pag-okupa upang masukat ang pagkaepektibo nito sa pagtugon sa mga limitasyon at upang makagawa ng mga pagbabago para 
magdagdag, magpatibay, o magbago ng mga panukala ng TDM.  Magsisimula ang pagsubaybay isang taon pagkatapos ng pag-okupa ng unang yugto ng pagpapaunlad.  Kung mapag-aalaman sa pagsubaybay na hindi nalalampasan ang mga target sa pagbabawas 
ng biyahe sa loob ng nakalipas na 3 taon ng unang 10 taon ng taunang pagsubaybay, babawasan ang dalas ng pagsubaybay para sa TDM at gagawin itong isang beses bawat 2 taon.  Gayunpaman, kung mapag-aalaman sa anumang ulat bawat dalawang taon na 
nalampasan ang mga limitasyon sa biyahe, ibabalik ang taunang pagsubaybay hanggang sa matugunan ang mga target sa pagbabawas ng biyahe sa loob ng tatlong magkakasunod na taunang ulat.

Ang Tagapag-ugnay ng TDM ang magiging responsable sa pagpapatupad ng mga aktibidad sa pagsubaybay na kinabibilangan ng mga bilang ng trapiko sa mga daanan hanggang sa mga lokasyon ng paradahan sa opisina, at sa pag-uulat sa mga resulta sa Lunsod 
ng Cupertino.  Dapat isagawa taun-taon ang mga pagbibilang ng trapiko gamit ang mga mekanikal na tagabilang o iba pang mga aparato na naaprubahan ng Lunsod ng Cupertino upang masukat ang dami ng sasakyang pumapasok at lumalabas sa oras kung kailan 
pinakarami ang mga sasakyan sa loob ng 3 araw, mula Martes hanggang Huwebes.  Dapat isagawa ang mga pagbibilang kapag may pasok sa paaralan at sa mga linggo kung kailan walang pista-opisyal, kapag maganda ang lagay ng panahon.  Kukunin ang average 
ng mga bilang sa tatlong araw na iyon.  Susumahin ang dami sa indibiduwal na daanan upang makuha ang kabuuang laki ng trapiko papunta sa at pauwi mula sa opisina.  Ang (mga) paraan na ginagamit upang maihiwalay ang mga biyahe papasok ng opisina sa mga 
nakabahaging paggamit na pasilidad ng paradahan ay ibabatay sa mga kundisyon, kumpigurasyon, at pag-okupa sa lugar sa panahon ng survey at aaprubahan ng Lunsod sa panahon na iyon.  Ihahambing ang mga dami sa mga limitasyon ng biyahe upang matukoy 
kung natutugunan ang pagbabawas ng mga biyahe ng sasakyan para sa pagpunta at pag-alis sa opisina.

Gagamitin ng Tagapag-ugnay ng TDM ang mga resulta ng mga taunang bilang ng sasakyan upang maghanda ng taunang ulat na isusumite sa Lunsod ng Cupertino sa loob ng 60 araw mula sa petsa kung kailan isinagawa ang mga bilang ng sasakyan na nagpapakita 
ng progreso patungo sa pagkamit sa target sa pagbabawas ng biyahe ng sasakyan.  Dapat isama sa ulat ang mga paglalarawan sa mga ipinapatupad na panukala ng TDM, mga tampok na detalye ng mga bago o binagong panukala, mga buod na resulta ng mga 
bilang, at konklusiyon kung natutugunan ba ang mga target sa pagbabawas ng biyahe.  Kung natutugunan ang mga target sa pagbabawas ng biyahe sa oras kung kailan pinakamarami ang sasakyan sa umaga at hapon, walang karagdagang istratehiya ng TDM ang 
kakailanganing gawin. 
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Pangwastong Aksiyon at Mga Parusa

Kung ang lalabas sa mga resulta ng pagsubaybay ayon sa Plano ng TDM ay hindi natutugunan ang target sa pagbabawas ng biyahe, ang (mga) aplikante ng isasagawang proyekto para sa mga proyekto sa Lugar ng Plano ay magsisimulang makaipon ng multa na $5 
sa bawat biyahe kada araw mula Lunes hanggang Biyernes na lalampas sa mga limitasyon sa oras kung kailan pinakarami ang sasakyan, na mag-uumpisa sa unang araw mula Lunes hanggang Biyernes na pagkatapos ng kasasara lang na panahon ng pagbibilang.  
Kung hindi gagawa ang (mga) aplikante ng proyekto ng anumang karagdagang aksiyon, babayaran ang multa sa Lunsod bawat apat na buwan hanggang sa susunod na taunang panahon ng pagbibilang (sa kabuuan na tatlong pagbabayad bawat taon), kung kailan may 
magsisimulang bagong siklo ng pagbibilang at pagsubaybay.

Maaaring piliin ng (mga) aplikante ng proyekto ng isasagawang pagpapaunlad ng opisina na susugin ang Plano ng TDM sa loob ng 60 araw pagkatapos ng paghahatid sa taunang ulat, alinsunod sa pag-apruba ng Direktor ng Mga Pampublikong Gawain.  Sa 
pagsususog, dapat tukuyin ang mga pagbabagong ipatutupad upang subukang matugunan ang target sa pagbabawas ng biyahe, na maaaring kabilangan ng mga pamalit at/o karagdagang posibleng istratehiya ng TDM.  Kung aaprubahan ng Direktor ng Mga 
Pampublikong Gawain ang sinusog na Plano ng TDM, magpapatuloy ang pagpapatung-patong ng multa 90 araw pagkatapos ng pag-apruba.  Gayunpaman, dapat magkaroon ng opsyon ang (mga) aplikante ng isasagawang proyekto na magsagawa ng bagong 
hanay ng mga pagbibilang anumang oras pagkatapos ng pag-apruba upang matukoy kung natugunan ba ang target sa pagbabawas ng biyahe.  Kung matutukoy sa mga bagong bilang na natugunan ang target sa pagbabawas ng biyahe, ipapawalang-bisa ang mga 
nagpatung-patong na multa para sa buong kasalukuyang taunang siklo.  Kung hindi pa rin natugunan ang target sa pagbabawas ng biyahe, dapat tasahin ang multa simula sa 90 araw pagkatapos ng pag-apruba sa sinusog na Plano ng TDM, sa rate na $3 bawat biyahe 
kada araw mula Lunes hanggang Biyernes na lalampas sa mga limitasyon sa oras kung kailan pinakarami ang sasakyan, hanggang sa pagsisimula ng susunod na taunang siklo.

Kung hindi magkakasundo tungkol sa isang sinusog na Plano ng TDM ang Lunsod at ang (mga) aplikante ng proyekto ng isasagawang pagpapaunlad ng opisina, magpapatuloy ang pagpapatung-patong ng multa sa oras na tanggihan ang sinusog na Plano ng TDM, at 
mapapatong na multa ay may halaga na $3 bawat biyahe kada araw mula Lunes hanggang Biyernes na lalampas sa mga limitasyon sa oras kung kailan pinakamarami ang sasakyan.

Iaayon ang lahat ng halaga ng multa taun-taon simula 2016 alinsunod sa Indise ng Presyo ng Mamimili para sa Lahat ng Mamimili sa Lunsod sa may San Francisco, Oakland, at San Jose. 

53.  Potensyal na Panghihimasok sa Kapitbahayan:  Ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ang magpopondo sa mga pagsubaybay na pag-aaral sa trapiko sa 
kapitbahayan at magbabayad upang magpatupad ng mga potensyal na pagpapahusay sa pagpapagaan ng trapiko upang mabawasan hangga't maaari ang trapiko sa kapitbahayan kung kinakailangan.  Dapat isaalang-alang ang Mga Programa ng Pagpapagaan 
ng Trapiko sa Lunsod ng Cupertino sa pagsusuri sa mga panukala sa pagpapagaan ng trapiko.  Bago ang pag-iisyu ng unang sertipikasyon ng pag-okupa, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa 
isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbigay ng hanggang $300,000 para sa Lunsod ng Cupertino para sa mga potensyal na pagpapahusay sa trapiko sa kapitbahayan.

• Maaaring kasama sa programa ng pagsubaybay ang mga sumusunod na bagay:
• Pagtukoy sa mga susubaybayang lugar (mga kalsada kung saan isasagawa ang pagsubaybay);
• Pagtatakda ng mga batayang kundisyon (bilang ng mga nakaparadang sasakyan at bigat ng trapiko sa mga kalsada);
• Pagtukoy sa mga limitasyon para sa pagdami ng mga sasakyang nagpaparada at pumapasok sa trapiko na kinakailangang gawan ng hakbang;
• Pagtatakda ng iskedyul ng pagsubaybay; at
• Paggawa ng mga protokol sa pag-uulat.

Dapat itakda ang mga batayang kundisyon bago ang inisyal na pag-okupa, ngunit hindi lalampas ng 1 taon.  Pagkatapos noon, isasagawa ang pagsubaybay taun-taon sa loob ng 5 taon.
54.  Palitan sa Wolfe Road:  Bago ang pag-iisyu ng (mga) sertipikasyon ng pag-okupa na nagdudulot ng antas ng serbisyo na katumbas ng kasalukuyang antas ng serbisyo ng umookupang Vallco Mall, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at 
iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbayad ng $26 na milyong kontribusiyon para sa mga nakaplanong pagpapahusay sa transportasyon sa palitan ng I-280 at Wolfe Road, alinsunod sa lubos na pagpapahusay ng 
disenyo batay sa pamantayan ng antas ng serbisyo, iba pang pinagmumulan ng pondo, at lokal na katugma.
55.  Mga Pila sa Panulukan-Lawrence Expressway/Saratoga Avenue, Oras Kung Kailan Pinakamarami ang Sasakyan sa Umaga, Pasilangan sa Kaliwa:  Upang potensyal na alisin ang pangangailangan na pahabain ang pasilangan na pakaliwang likuan sa 
panulukang ito, at bago ang pag-iisyu ng (mga) sertipikasyon ng pag-okupa na nagdudulot ng antas ng serbisyo na katumbas ng kasalukuyang antas ng serbisyo ng umookupang Vallco Mall, dapat suriin ng aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba 
pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ang haba ng pila upang makumpirma kung makakamit ng mga alternatibong pagpapahusay sa yugto ng palatandaan at/o geometrikong pagpapahusay ang antas ng serbisyo at pila na katumbas sa 
kapaligiran na pagpapahaba sa pasilangan na pakaliwang likuan sa panulukang ito.  Kung magreresulta ang mga geometrikong pagpapahusay at/o pagpapahusay sa yugto ng palatandaan sa katumbas na antas ng serbisyo at pila, hindi kakailanganing pahabain ang 
pakaliwang likuan. 
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56.  Mga Pasilidad sa Expressway ng County:  Lawrence Expressway:  Bago ang pag-iisyu ng (mga) sertipikasyon ng pag-okupa na nagdudulot ng antas ng serbisyo na katumbas ng kasalukuyang antas ng serbisyo ng umookupang Vallco Mall, ang aplikante sa 
Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbayad ng makatarungang bahagi na kontribusiyon para sa mga sumusunod na nakaplanong pagpapahusay sa transportasyon 
sa may Lawrence Expressway.  Dapat kalkulahin ang makatarungang bahagi bilang bahagi ng makatarungang bahagi sa kabuuang porsiyento ng Ispesipikong Plano at pagsangguni sa Kagawaran ng Mga Kalsada at Paliparan ng County, alinsunod sa lubos na 
pagpapahusay sa disenyo batay sa pamantayan ng antas ng serbisyo, iba pang mga pinagmumulan ng pondo, at lokal na katugma.

• Lawrence Expressway/Homestead Rd.
• Lawrence Expressway/Pruneridge Ave.
• Lawrence Expressway/Prospect Rd.

Mga Utilidad at Mga Sistema ng Serbisyo
57.  Mga Pasilidad sa Paghahatid ng Alkantarilya ng Kalinisan:  Bago ang pag-iisyu ng (mga) permiso sa pag-okupa para sa pinal na pagkakasunud-sunod ng konstruksiyon, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng 
proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbigay ng patunay na magiging katanggap-tanggap para sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain na may mga sapat na serbisyo sa alkantarilya ng kalinisan.
58.  Supply ng Tubig na Ligtas Inumin:  Bago ang pag-iisyu ng mga permiso para sa gusali, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbigay ng patunay na 
magiging sapat para sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain na may mga sapat na pasilidad para sa patubig sa panahon ng pag-iisyu ng permiso at patuloy na magagamit ang mga ito hanggang sa panahon ng pag-okupa.
59.  Mga Linya ng Tubig na Ligtas Inumin:  Bago ang pag-iisyu ng anumang permiso para sa grading o plano ng pagpapahusay, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad 
ay dapat na magdisenyo ng mga pampublikong pasilidad para sa patubig sa pakikipagtulungan sa inhinyero mula sa Kumpanya ng Serbisyo sa Tubig ng California at sa Lunsod at sa inhinyero ng Lunsod ng Cupertino para sa pagpapatupad sa mga ipinapanukalang 
pagpapahusay.
60.  Mga Linya ng Na-recycle na Tubig:  Bago ang pag-iisyu ng anumang permiso para sa grading o plano ng pagpapahusay, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad 
ay dapat na magdisenyo ng mga plano para sa kaayusan ng lupa at irigasyon na gumagamit ng na-recycle na tubig bilang pinagkukunan upang matugunan ang lahat ng pangangailangan para sa tubig na hindi ligtas inumin tulad ng tinatalakay sa elemento na Mga 
Istratehiya sa Pagpapanatili sa Ispesipikong Plano.
61.  Pagpapahaba ng Linya ng Na-recycle na Tubig:  Bago ang pag-iisyu ng mga pinal na permiso sa pag-okupa para sa 500,000 kuwadradong talampakan ng espasyong pang-opisina, ang aplikante sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at iba pang mga 
aplikante ng proyekto para sa isasagawang pagpapaunlad ay dapat na magbigay sa Direktor ng Mga Pampublikong Gawain ng update sa katayuan ng Proyekto ng Mga Pasilidad para sa Na-recycle na Tubig para sa Wolfe Road ng Distrito ng Tubig ng Santa Clara 
Valley.  Kapag tapos na ang Proyekto ng Mga Pasilidad para sa Na-recycle na Tubig para sa Wolfe Road sa may hilaga ng I-280, dapat simulan ng aplikante ang pagdidisenyo, pagpapahintulot, at konstruksiyon ng pagpapahaba ng linya ng na-recycle na tubig sa may 
I-280 patungong Wolfe Road sa Stevens Creek Boulevard.
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ISPESIPIKONG PLANO SA SENTRO NG BAYAN NG VALLCO
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PAGKAKAAYON NG ISPESIPIKONG PLANO NG SENTRO NG BAYAN NG VALLCO SA  
PANGKALAHATANG PLANO NG LUNSOD NG CUPERTINO:  BISYON NG KOMUNIDAD 2015-2040

Ang Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco (Ispesipikong Plano) ay inihanda bilang pagsunod sa mga layunin at patakaran ng Pangkalahatang Plano ng Lunsod ng Cupertino:  Bisyon ng Komunidad 2015- 2040, gaya ng sinusog ng Inisyatibo ng Ispesipikong 
Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco (Inisyatibo).  Sa column ng Teksto ng Pangkalahatang Plano, ang bagong teksto na inilagay ng Inisyatibo ay ipinapakita bilang nakasalungguhit at ang teksto na tinanggal ng Inisyatibo ay ipinapakita bilang naka-strike out; ang teksto 
na ipinapakita sa regular o bold na font ay ang kasalukuyang Pangkalahatang Plano.  Tulad ng nakasaad sa talahanayan sa ibaba, naaayon ang Ispesipikong Plano sa Pangkalahatang Plano, gaya ng sinusog ng Inisyatibo.  Kapag binanggit ang Pangkalahatang Plano 
ng Lunsod ng Cupertino o ang Pangkalahatang Plano sa talahanayan sa ibaba, ang Pangkalahatang Plano ang tinutukoy, gaya ng sinusog.  Inihanda ang talahanayang ito para lang sa pagbibigay ng impormasyon.  Kung sakaling sasalungat ang anumang teksto na nasa 
column na Pagkakaayon sa Pangkalahatang Plano (gaya ng sinusog ng Inisyatibo), ang masusunod ay ang Ispesipikong Plano, ang Kodigong Munisipal (gaya ng sinusog ng Inisyatibo), o ang Inisyatibo.

Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
Elemento ng Paggamit ng Lupa at Disenyo ng Komunidad

LAYUNIN LU-1:  Gumawa ng balanseng komunidad na may iba't ibang paggamit 
ng lupa na sumusuporta sa mga umuusbong na negosyo, lahat ng moda ng 
transportasyon, mga kumpletong kapitbahayan, at malusog na komunidad

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil ganap nitong ipinatutupad ang bisyon sa sentro ng bayan na may maraming gamit 
na inilalarawan sa Pangkalahatang Plano ng Lunsod ng Cupertino sa pamamagitan ng pagbibigay-daan para sa iba't ibang paggamit 
na may horizontal at vertical integration.  Ang pinagtutuunan ng Ispesipikong Plano ay ang pagpaplano para sa muling pagpapaunlad 
ng ari-arian ng Vallco Mall, kung saan kabilang ang Block 1 hanggang Block 12 (sama-samang tinatawag na Sentro ng Bayan o Sentro 
ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad), at ang potensyal na isasagawang pagpapaunlad sa Block 14, na mananatiling paradahan o 
istrukturang paradahan, o kaya ay pangalawang hotel at mga pansuportang pangkomersyal na paggamit.  Kasama sa mga paggamit 
ng lupa ang mga paggamit na pangkomersyal (pagtitingi, pang-aliwan, at pangkalusugan), pangresidensyal, pang-opisina, pang-hotel, 
pampubliko/pambayan, at pamparke at bukas na espasyo na nakaayos sa paligid ng Mga Liwasang Bayan; kapag ginamit ang mga 
ito sa mga ganitong paraan, maisusulong ang aktibidad ng mga naglalakad.  Ang mga pangkomunidad na pasilidad para sa amenity, 
kabilang ang gusali ng pangkomunidad na hub, panlabas na ampiteatro, bulwagang pangkaganapan, at palaruan ng mga bata ay 
magpapahusay sa karakter ng sentro ng bayan na at magbibigay ng bukod-tanging pagkakakilanlan ng Cupertino sa Lugar ng Plano.

Ang nakatakda sa Ispesipikong Plano ay isang tradisyonal na maliit na block at grid na layout ng kapitbahayan na nag-uugnay sa 
komunidad (sa loob at labas) sa mga kalyeng malalakaran, matatawiran, at madaraanan ng bisikleta sa pamamagitan ng mga landas, 
pasyalan, liwasan/plaza, at iba pang mga pampublikong lugar.  Ang dalawang Liwasang Bayan, kung saan isesentro ang mga aktibong 
paggamit, ang magsisilbing sentro ng aktibidad sa Lugar ng Plano.

Upang makatulong na pangasiwaan ang alternatibong transportasyon at ang pagkakakonekta sa iba pang mga lugar ng Lunsod, 
magbibigay-daan ang isang maraming moda na Hub ng Mobilidad sa lokal na pampublikong sasakyan at isasagawang linya ng 
Bus Rapid Transit (BRT) upang mapabilis at maisulong ang mga serbisyo ng alternatibong transportasyon tulad ng pagbabahagi ng 
sasakyan at pagbabahagi ng bisikleta.

Naaayon
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
Patakaran LU-1.1:  Paggamit ng Lupa at Transportasyon.
Ituon ang mas matitindi at mas siksik na paggamit ng lupa sa loob ng kalahating milya 
ng serbisyo ng pampublikong sasakyan, at sa may mga pangunahing kalsada.

Ang Lugar ng Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco (Lugar ng Plano) ay matatagpuan sa isang Lugar ng Prayoridad para 
sa Pampublikong Sasakyan.  May mga kasalukuyang himpilan ng bus na malapit sa ari-arian sa Stevens Creek Boulevard at N.  Wolfe 
Road, at mga karagdagang himpilan na ipinapanukala sa may Stevens Creek Boulevard, N.  Wolfe Road, at Vallco Parkway.

Ang mga mas matindi at mas siksik na paggamit na ito ay naaangkop para sa isang Lugar ng Prayoridad para sa Pampublikong 
Sasakyan.  Ang Ispesipikong Plano ay may 640,000 kuwadradong talampakan na pangkomersyal na magagamit; 389 na matitirhang 
yunit kabilang ang mas malaki pa sa 80 yunit, o ~20% ng mga kabuuang yunit, bilang mga apartment para sa mga nakatatanda (bilang 
pagsunod sa batas ng Estado at pederal na batas); 2 milyong kuwadradong talampakan ng espasyong pang-opisina; pampublikong 
Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan; maraming moda na Hub ng Mobilidad; at Sentro ng Inobasyon sa agham at 
pag-iinhinyero sa Mataas na Paaralan.  Nagpapahintulot ang Pangkalahatang Plano ng 389 na yunit "ayon sa karapatan".  Maaaring 
magpahintulot ng mga karagdagang yunit sa pag-iisyu ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit.  Ang mga karagdagang paggamit 
sa Lugar ng Plano ay kinabibilangan ng naaprubahang hotel sa Block 13.  Sa kasalukuyan, nagsisilbing paradahan ang Block 14 at 
natukoy ito bilang lokasyon para sa isang isasagawang paradahan o hotel, o bilang karapatan sa daan para sa isang direktang patimog 
na koneksyong ramp mula sa I-280 patungo sa Lugar ng Plano.

Naaayon

Patakaran LU-1.2:  Paglalaan para sa Pagpapaunlad.  Panatilihin at i-update ang 
talahanayan ng paglalaan para sa pagpapaunlad (Talahanayan LU-1) upang masiguro 
na sapat na natutugunan ng mga paglalaan para sa iba't ibang paggamit ng lupa ang 
mga layunin ng lunsod.

Patakaran LU-1.2:  Paglalaan para sa Pagpapaunlad.  Panatilihin at i-update ang talahanayan ng paglalaan para sa pagpapaunlad 
(Talahanayan LU-1) upang masiguro na sapat na natutugunan ng mga paglalaan para sa iba't ibang paggamit ng lupa ang mga layunin 
ng lunsod.

Naaayon

Patakaran LU-1.2:  Paglalaan para sa Pagpapaunlad.  Panatilihin at i-update ang 
talahanayan ng paglalaan para sa pagpapaunlad (Talahanayan LU-1) upang masiguro 
na sapat na natutugunan ng mga paglalaan para sa iba't ibang paggamit ng lupa ang 
mga layunin ng lunsod.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Tinutukoy ng Ispesipikong Plano ang 389 na matitirhang yunit "ayon sa 
karapatan".  Nag-aatas ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga pangresidensyal na yunit na 
lalampas sa 389 na bilang na nakasaad sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Naaayon

Istratehiya LU-1.2.2:  Mga Pangunahing Employer.  Magreserba ng paglalaan 
para sa pagpapaunlad para sa mga pangunahing kumpanya na may opisina 
para sa pagbebenta at himpilan ng korporasyon sa Cupertino.  Isaprayoridad ang 
pagpapalawak ng espasyong pang-opisina para sa mga kasalukuyang pangunahing 
kumpanya.  Dapat magbigay ng patunay ang bagong pagpapaunlad ng opisina na 
positibong nakakaambag ang pagpapaunlad sa ikabubuti ng pananalapi ng lunsod.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Ang Lugar ng Plano, kasama na ang tatlong ari-arian, ay magkakaroon ng 
pagtatalaga para sa paggamit ng lupa ayon sa Pangkalahatang Plano ayon sa Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco.  
Ang Talahanayan LU-1 ng Elemento ng Paggamit ng Lupa at Disenyo ng Komunidad ayon sa Pangkalahatang Plano ay nagbibigay 
ng paglalaan para sa pagpapalawak na pagpapaunlad para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco:  1.2 milyong 
kuwadradong talampakan na pangkomersyal na magagamit (na may minimum na 600,000 kuwadradong talampakan para sa 
paggamit sa pagtitingi, kung saan maaaring gamitin para sa aliwan ang maximum na 30 porsiyento nito); 2 milyong kuwadradong 
talampakan para sa paggamit ng opisina; 339 na silid ng hotel; at 389 na pangresidensyal na matitirhang unit, sa kundisyong 
magpapatibay ng ispesipikong plano para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco bago sumapit ang o pagsapit ng 
Mayo 31, 2018.  Alinsunod sa Pangkalahatang Plano, mayroong 2 milyong kuwadradong talampakan para sa paggamit ng opisina sa 
Ispesipikong Plano.

Naaayon



DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE ANG INISYATIBONG PANUKALA

D-3

Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
Istratehiya LU-1.2.3:  Hindi Nagamit na Paglalaan para sa Pagpapaunlad.  Ang mga 
hindi nagamit na paglalaan para sa pagpapaunlad ay maaaring muling italaga sa 
talahanayan ng paglalaan para sa buong lunsod ayon sa Lugar ng Plano, kapag napaso 
na ang mga kasunduan at permiso sa pagpapaunlad.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito at sa mga pagpapalagay sa pagpapaunlad para sa Espesyal na Lugar ng Distrito 
ng Pamilihan ng Vallco.  Mag-aatas ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga pangresidensyal 
na yunit na lalampas sa 389 na bilang na nakasaad sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng 
Vallco.

Naaayon

Istratehiya LU-1.2.4:  Paglalaan para sa Kapitbahayan.  Maglaan ng mga 
pangresidensyal na yunit sa mga kapitbahayan sa pamamagitan ng proseso ng permiso 
para sa gusali maliban na lang kung kinakailangang maghain ng mga aplikasyon sa 
subdivision o pagpapaunlad.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito; susuriin ang mga proyekto ng pagpapaunlad ng Lunsod para sa mahalagang 
pagsunod sa Ispesipikong Plano.  Mag-aatas ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga 
pangresidensyal na yunit na lalampas sa 389 na bilang na nakasaad sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng 
Pamilihan ng Vallco.

Naaayon

Patakaran LU-1.4:  Paggamit ng Lupa sa Lahat ng Distrito na May Maraming Gamit 
sa Buong Lunsod.  Isulong ang mga paggamit ng lupa na sumusuporta sa aktibidad at 
karakter ng mga distritong may maraming gamit at mga layuning pang-ekonomiya.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Tinutukoy ng Ispesipikong Plano ang 389 na matitirhang yunit "ayon sa 
karapatan".  Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil tinukoy ang Lugar ng Plano sa Pangkalahatang Plano bilang 
distrito na may maraming gamit.  Nakasaad sa Pangkalahatang Plano na "Nagpaplano ang Lunsod ng ganap na muling pagpapaunlad 
sa kasalukuyang

Vallco Fashion Mall patungo sa isang masigla at may maraming gamit na 'sentro ng bayan' na siyang pangunahing puntahan ng mga 
bisita sa rehiyon at sa komunidad.  Ang bagong Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay magiging destinasyon para sa pamimili, pagkain, 
at aliwan sa Santa Clara Valley.  Bukod pa rito, nakasaad sa Layunin LU-19:  "Gumawa ng bukod-tangi at memorableng "sentro ng 
bayan" na may maraming gamit na siyang pangunahing puntahan ng mga bisita sa rehiyon at sa komunidad.  Bukod pa sa pamimili, 
pagkain, hotel, at aliwan, ang Lugar ng Plano ay mayroon ding mga pangresidensyal, pang-opisina, pang-edukasyon, at panlibangan 
na paggamit.  Isa sa mga layunin ng Ispesipikong Plano ang "Gumawa ng bagong pagpapaunlad na nagbibigay ng positibong 
benepisyong pang-ekonomiya at pampananalapi sa Lunsod ng Cupertino, mga lokal na distrito ng paaralan, County ng Santa Clara, at 
sa buong rehiyon." 

Gaya ng nakasaad sa Ispesipikong Plano, ang Sentro ng Bayan at Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan (Sentro ng Bayan/
Parkeng Pangkomunidad) ay kumakatawan sa halos $3 bilyong pamumuhunan sa komunidad ng Cupertino at sa rehiyon ng Silicon 
Valley.  Nilalayon na makagawa ito ng malalaking neto na positibong pang-ekonomiya at pampananalapi na benepisyo sa anyo ng mga 
bayarin sa pagpapaunlad, buwis sa ari-arian, at buwis sa tingi-tinging pagbebenta sa loob ng susunod na ilang dekada.

Nag-aatas ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga pangresidensyal na yunit na lalampas sa 389 
na bilang na nakasaad sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Naaayon
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
Istratehiya LU-1.4.1:  Mga Pangkomersyal at Pangresidensyal na Paggamit.  Suriin 
ang paglalagay ng mga pangkomersyal at pangresidensyal na paggamit batay sa mga 
sumusunod na pamantayan:  

1. Sa lahat ng may maraming gamit na lugar na may pangkomersyal na 
pagsosona, kakailanganin ang pagtitingi bilang mahalagang bahagi.  
Pagbubukod ang Espesyal na Lugar sa Hilagang De Anza.  

2. Ang lahat ng may maraming gamit na pangresidensyal na proyekto ay 
dapat na idisenyo ayon sa konseptong "may maraming gamit na village" na 
tinalakay sa unang bahagi ng Elementong ito.  

3. Sa mga lugar na may maraming gamit na pangresidensyal na paglalaan, 
pinahihintulutan lang ang pangresidensyal na paggamit sa mga lugar ng 
Elemento ng Pabahay at sa Espesyal na Lugar ng Manta Vista Village.

4. Kakailanganin ang mga permiso sa kondisyonal na paggamit sa may 
maraming gamit na mga lugar ng Elemento ng Pabahay na nagpapanukala 
ng mga yunit na mahigit sa nakalaan sa Elemento ng Pabahay, at sa may 
maraming gamit na lugar na hindi Elemento ng Pabahay.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Ang Ispesipikong Plano ay magiging aktibong espasyo, na hahati-hatiin sa mga 
may maraming gamit na distrito para sa pagtitingi, aliwan, opisina, at pangresidensyal na distrito.  Nililimitahan hangga't maaari ang mga 
elemento ng aktibong espasyo sa unang palapag upang mabigyang-daan ang pakikipag-ugnayan ng mga naglalakad.  Ang Ispesipikong 
Plano ay magbibigay ng 640,000 kuwadradong talampakan na pangkomersyal na magagamit; 389 na matitirhang yunit; 2 milyong 
kuwadradong talampakan ng espasyong pang-opisina; pampublikong Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan; maraming moda 
na Hub ng Mobilidad; at Sentro ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan.  Ang Lugar ng Plano ay isang lugar ng 
Elemento ng Pabahay.  Mag-aatas ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga pangresidensyal 
na yunit na lalampas sa 389 na bilang, na nakasaad sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan 
ng Vallco.

Naaayon
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Istratehiya LU-1.4.2:  Mga Pampubliko at Halos Pampublikong Paggamit.  Suriin ang 
paglalagay ng mga pampubliko at halos pampublikong aktibidad sa mga limitadong 
lugar sa may maraming gamit na mga pangkomersyal at pang-opisina na sona kapag 
natutugunan ang mga sumusunod na pamantayan:  

1. Sa pangkalahatan, ang ipinapanukalang paggamit ay umaayon sa mga 
layunin para sa Lugar ng Plano, may mga katulad na pattern ng trapiko, 
populasyon, o daloy ng mga paggamit sa lugar, at hindi nakakagambala sa 
mga operasyon ng mga kasalukuyang paggamit.  

2. Ang anyo ng gusali ay katulad ng mga gusali sa lugar (mga anyong 
pangkomersyal o pang-opisina).  Sa mga pangkomersyal na lugar, dapat 
magpanatili ang gusali ng pangkomersyal na interface sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng aktibidad sa pagtitingi, hitsura ng harap ng tindahan, o iba 
pang mga kunsiderasyon sa disenyo bilang pagsunod sa mga layunin ng 
Lugar ng Plano.

Kasama sa Ispesipikong Plano ang mga paggamit sa pampublikong bukas na espasyo kabilang ang Mga Liwasang Bayan at ang 30 
akre na Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan.  Ang mga pangkomunidad na aktibidad sa parke ay maaaring kabilangan ng 
malaking palaruan at hardin para sa mga bata, mga espasyong pulungan ng komunidad sa loob at labas ng gusali, mga amenity gaya 
ng cafe at wine bar, at panlabas na ampiteatro at mga espasyong pantanghalan.  Ang Sentro ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa 
Mataas na Paaralan ay magsisilbing may maraming gamit na espasyo para sa mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng distrito upang 
makagawa sila ng mga proyekto nang magkakasama habang nakikipagtulungan sa mga miyembro ng mas malaking komunidad.

Ang mga paggamit na ito ay naaayon sa mga layunin ng Lugar ng Plano, at tutugma sa mga pattern ng trapiko, populasyon, at daloy na 
gagawin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Ispesipikong Plano ng bisyon ng may maraming gamit na sentro ng bayan.

Ang Lugar ng Plano ay magbibigay rin ng mga aktibong espasyo, na hahati-hatiin sa mga may maraming gamit na distrito para sa 
pagtitingi, aliwan, opisina, at pangresidensyal na distrito.  Nililimitahan hangga't maaari ang mga elemento ng aktibong espasyo sa 
unang palapag upang mabigyang-daan ang pakikipag-ugnayan ng mga naglalakad, at makakatulong ang mga ito sa pagpapanatili 
ng pangkomersyal na interface na may aktibidad sa pagtitingi.  Halimbawa, ang mga pagkakaiba-iba sa mga harapan ng gusali na 
kapantay ng lupa (hal., mga paakyat na entry, paggamit ng mga arcade) ay sumusuporta sa kapaligiran na mas inangkop sa mga 
naglalakad sa pamamagitan ng paggawa ng hitsura ng ilang mas maliit na gusali sa halip na isang malaking gusali.

Bukod pa rito, kakailanganin ang mga pag-apruba ng Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar para sa Sentro ng Bayan/Parkeng 
Pangkomunidad at anumang mga bahagi ng Block 14 na naproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad, 
kabilang ang pagsusuri sa disenyo para sa pagkakaayon sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan, na magsisiguro na 
magiging katulad ang anyo ng gusali sa mga gusaling nasa lugar, pati na rin ang hindi pagbabagu-bago ng hitsura ng harap ng tindahan 
at iba pang mga kunsiderasyon sa disenyo.

Naaayon
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Patakaran LU-1.5:  Asembleya ng Parsela.  Isulong ang asembleya ng parsela at 
sikaping pigilin ang pagpaparsela upang masiguro na ang pagpapaunlad sa pagitan ng 
mga buo nang gusali ay nakakatugon sa mga pamantayan ng Lunsod at nagbibigay ng 
mga sapat na buffer sa mga kapitbahayan.

Ang Ispesipikong Plano ay isang pangregulasyong dokumento na nagtatakda sa pagsosona, mga paglalaan para sa paggamit ng 
lupa, mga regulasyon sa pagpapaunlad, at mga alituntunin sa disenyo para sa Lugar ng Plano.  Naaayon ang Ispesipikong Plano sa 
patakarang ito dahil ang mga isasagawang plano o kasunduan sa pagpapaunlad, mapa ng tract o parsela, plano ng lugar, o anumang 
iba pang mga pag-apruba na may kaugnayan sa Ispesipikong Plano ay dapat na naaayon sa Ispesipikong Plano, Kabanata 2:  Mga 
Pamantayan sa Paggamit ng Lupa at Pagpapaunlad.  Papaunlarin ng (mga) aplikante ng isasagawang proyekto ang Lugar ng Plano 
alinsunod sa Ispesipikong Plano sa ilalim ng iisang pagmamay-ari hangga't maaari.

Bukod pa rito, kakailanganin ang mga pag-apruba ng Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar para sa Sentro ng Bayan/Parkeng 
Pangkomunidad at anumang mga bahagi ng Block 14 na naproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad upang 
masiguro na ang pagpapaunlad sa pagitan ng mga buo nang gusali sa Lugar ng Plano ay nakakatugon sa mga pamantayan ng Lunsod 
at nagbibigay ng mga sapat na buffer sa mga kapitbahayan. 

Naaayon

Patakaran LU-1.6:  Kalusugan ng Komunidad sa pamamagitan ng Paggamit ng 
Lupa.  Isulong ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng paggamit ng lupa at 
disenyo.

Ang Ispesipikong Plano, kasama ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad, ay naaayon sa patakaran dahil gagawa ito ng 
balanseng komunidad na may iba't ibang paggamit ng lupa kabilang ang mga pagkakataon para sa pabahay at trabaho na suportado 
ng isang maraming moda na sistema ng transportasyon na may mga pinagbibisikletahan at nilalakarang landas at koneksyon na may 
maraming gamit patungo sa sistema ng pampublikong sasakyan ng Lunsod upang maisulong ang pagkakaroon ng aktibo at malusog 
na paraan ng pamumuhay.  Ang 30 akre na Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan ay nagbibigay ng mga paggamit na 
kinabibilangan ng mga pampublikong landas, mga lugar ng aktibo at pasibong libangan, at bukas na espasyo na magagamit para sa 
libangan at pag-eehersisyo.  Magkakaroon ang mga residente sa Lugar ng Plano ng mga karagdagang panlibangang amenity.

Naaayon

Patakaran LU-1.X:  Balanse ng Mga Trabaho/Pabahay.  Pagsikapang makapagbigay 
ng mas balanseng ratio ng mga trabaho at yunit ng pabahay.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magbibigay ito ng mga pagkakataon sa trabaho at pangresidensyal na 
pagpapaunlad sa mga hangganan ng Lugar ng Plano.  Magbibigay ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ng iba't ibang uri ng 
pabahay.  Ang iba't ibang paggamit ng lupa ay magbibigay ng mga pagkakataon para sa mga residente at tao sa mga kalapit na lugar 
na matugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan malapit sa kanilang tinitirhan at pinagtatrabahuhan.

Naaayon



DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE ANG INISYATIBONG PANUKALA

D-7

Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
LAYUNIN LU-2:  Siguraduhin na magkakatugma ang mga gusali, bangketa, kalye, 
at pampublikong espasyo upang mapahusay ang pagkakakilanlan at karakter ng 
komunidad.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil nagsasaalang-alang ito ng tugmang plano para sa mga gusali, bangketa, kalye, 
at pampublikong espasyo na partikular na idinisenyo upang makagawa ng sariling lugar sa Lugar ng Plano, na magpapahusay sa 
pagkakakilanlan at karakter ng komunidad.  Isinasagawa ang bisyong ito sa iba't ibang bahagi ng Ispesipikong Plano:  Kabanata 2:  
Mga Pamantayan sa Paggamit ng Lupa at Pagpapaunlad; Kabanata 7:  Pagpapaganda ng Lupa at ang Pampublikong Espasyo; at 
Kabanata 8:  Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan.  Sa mga kabanatang ito ng Ispesipikong Plano, may nakasaad na mga 
pamantayan sa paggamit ng lupa, disenyo, at arkitektura upang magtakda ng tugmang disenyo habang gumagawa ng natatanging 
pagkakakilanlan ng Cupertino.  Halimbawa, inirerekomenda ng Ispesipikong Plano na lagyan ang lahat ng panlabas na dingding ng 
isang gusali ng hindi pabagu-bagong istilo at mga materyales.  Sa Kabanata 9:  Pangangasiwa, Pagpapatupad, at Pagpipinansya, 
tinutukoy na ang mga kahilingan para sa Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar para sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at 
anumang bahagi ng Block 14 na naproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ay isasagawa para sa 
mahalagang pagsunod sa Ispesipikong Plano at administratibong aaprubahan ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Komunidad o itinalaga 
ng Lunsod, at maaaring direktang iapela sa Konseho ng Lunsod.

Naaayon

Patakaran LU-2.1:  Mga Gateway.  Magpatupad ng plano ng gateway para sa mga 
pasukan ng lunsod (Pigura LU-2) at tukuyin ang mga lokasyon at mga alituntunin sa 
disenyo para sa mga tampok ng gateway.  Maghanap ng mga pagkakataon upang 
maipakita ang konsepto ng gateway kapag muling pinaunlad ang mga ari-ariang kalapit 
ng mga tinukoy na gateway.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Bagama't hindi ipinapakita ang Lugar ng Plano sa Pigura LU-2, nalalapat ang 
Istratehiya LU-19.1.10 ng Pangkalahatang Plano sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco na tumatalakay sa karakter 
ng gateway at kung saan isinasaad ang "Mga de-kalidad na gusali na may arkitektura at mga materyales na angkop sa karakter ng 
gateway ng lugar.  Dapat lagyan ng palatandaan at linisin ng proyekto ang gateway." Bilang bahagi ng Programa ng Pangunahing 
Palatandaan para sa Ispesipikong Plano, maaaring maglagay ng malalaking palatandaan sa mga pasukan ng gateway patungo sa 
Lugar ng Plano.  Ang isa pang halimbawa ay, bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad, magtatanim sa isang lugar 
ng oak grove ng malalaking malilim na puno upang lumikha ng hindi makakalimutang espasyo ng gateway.

Naaayon

Patakaran LU-2.2:  Mga Pampublikong Espasyo para sa Mga Naglalakad.  
Mag-atas ng mga pagpapaunlad upang isaalang-alang ang mga elementong inangkop 
sa mga naglalakad sa may kalye at sa mismong pagpapaunlad gaya ng mga parke, 
plaza, aktibong paggamit sa may kalye, aktibong paggamit, pasukan, kainan sa labas, 
at pampublikong sining.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang Lugar ng Plano ay magiging aktibong espasyo, na hahati-hatiin sa mga 
may maraming gamit na distrito para sa pagtitingi, aliwan, opisina, at pangresidensyal na distrito.  Nililimitahan hangga't maaari ang 
mga elemento ng aktibong espasyo sa unang palapag upang mabigyang-daan ang pakikipag-ugnayan ng mga naglalakad.  Ang 
isang halimbawa ay magkakaroon ng mga pagkakaiba-iba sa mga harapan ng gusali na kapantay ng lupa (hal., mga paakyat na 
entry, paggamit ng mga arcade) na sumusuporta sa kapaligiran na mas inangkop sa mga naglalakad sa pamamagitan ng paggawa ng 
hitsura ng ilang mas maliit na gusali sa halip na isang malaking gusali.  Ilalagay ang mga pasukan at lobi ng opisina sa kapantay ng 
lupa upang mapahusay ang aktibong paggamit ng mga kalapit na kalye at Liwasang Bayan.  Kasama sa Lugar ng Plano ang lahat ng 
iminumungkahing elemento na nakasaad sa patakaran, kabilang ang Mga Liwasang Bayan, parke, kainan sa labas, at pampublikong 
sining.  Kaugnay ng pampublikong sining, may ilang lokasyon na isinasaalang-alang, kabilang ang dalawang Liwasang Bayan, sa may 
harapan ng Stevens Creek Boulevard, at sa Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan.

Naaayon
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LAYUNIN LU-3:  Siguraduhin na sa pagpaplano ng lugar ng proyekto at 
pagdidisenyo ng gusali, mapapahusay ang pampublikong espasyo sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakakilanlan at pagkakatugma.

Mangyaring sumangguni sa talakayan sa ilalim ng Layunin LU-2, kung saan tinatalakay kung paano magkakaroon ang Ispesipikong 
Plano ng tugmang disenyo na may mga pisikal na elemento na idinisenyo upang mapahusay ang pagkakakilanlan at karakter ng 
komunidad.

Ang Ispesipikong Plano ay makakakamit ng pagkakakonekta sa pamamagitan ng iba't ibang tampok, kabilang ang may maraming 
gamit na mga landas na dumaraan sa Lugar ng Plano at mga pagpapahusay sa kasalukuyang bangketa na bumabaybay sa may mga 
hilaga, silangan, at kanlurang perimeter ng Lugar ng Plano upang gumawa ng magkabahaging paggamit (nagbibisikleta at naglalakad) 
sa landas sa labas ng kalye.  Ayon sa Ispesipikong Plano, iuugnay ang mga pagpapahusay sa nilalakaran at pinagbibisikletahang 
landas sa mga kasalukuyan at isasagawang nakaplanong pasilidad, at may isinasaad ito na kontribusiyon sa pagpopondo para sa 
isang isasagawang nakaplanong landas sa may timog na bahagi ng I-280 sa pagitan ng De Anza Boulevard at N.  Wolfe Road.  Ang 
bukod-tanging pagkakakilanlan ng Lugar ng Plano ay gagawin sa pamamagitan ng anino ng magkakatabing burol ng bubong kung 
saan inayos ang lupa na 30 akre na Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan.  Durugtong ang Parkeng Pangkomunidad 
at Lugar ng Kalikasan sa kasalukuyang grade sa may timog-kanlurang bahagi ng lugar sa may Stevens Creek Boulevard, na 
nagbibigay-daan sa pangresidensyal na saklaw at pagkapribado ng kapitbahayan ng Portal.  Aangat ito sa gitna ng lugar, sa kanluran 
ng N.  Wolfe Road, at pagkatapos ay mababawasan ang taas sa silangan ng N.  Wolfe Road upang mapag-isa ang 30 akre na Parkeng 
Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan sa antas ng bubong.

Alinsunod dito, tutukuyin sa Ispesipikong Plano ang mga maximum na taas ng bubong at ang mga maximum na taas ng gusali ayon 
sa sona, at sa pangkalahatan, magiging mas mataas ang mga gusali sa silangang bahagi ng N.  Wolfe Road sa May Maraming 
Gamit na Distritong Pang-opisina/Pangkomersyal (karaniwang nasa pagitan ng apat at anim na palapag hanggang 95 talampakan), 
habang ang karamihan ng mga gusali sa kanlurang bahagi ng N.  Wolfe Road ay magiging mas mabababang may maraming gamit 
na pangkomersyal at pangresidensyal na gusali, na binubuo ng mga apat na palapag at ilang anim na palapag na gusali hanggang 
82 talampakan.  Ang mga tampok sa disenyo na ito ay kumakatawan sa de-kalidad na disenyo ng arkitektura na makakatulong 
na pag-isahin ang 30 akre na Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan at makasiguro ng kapitbahayang inangkop sa tao.  
Makakatulong din ang mga ipinapanukalang setback, kaayusan ng lupa sa antas ng kalye, at iba't ibang taas ng gusali na makalikha 
ng interesanteng kaayusan ng lupa at mabawasan ang hindi gaanong magandang nakikita mula sa mga kalapit na kapitbahayan at 
pampublikong kalye. 

Naaayon
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Patakaran LU-3.1:  Pagpaplano ng Lugar.  Siguraduhin na naaangkop 
ang pagpaplano sa mga lugar ng proyekto upang makalikha ng ugnayan ng 
magkakakonektang panloob na kalye na magpapahusay sa access ng mga naglalakad 
at nagbibisikleta, magbibigay ng pampublikong bukas na espasyo, at mga layout ng 
gusali na sumusuporta sa mga layunin ng lunsod na nauugnay sa karakter ng tanawin 
ng kalye para sa iba't ibang Lugar ng Plano at kalsada.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Ayon sa Ispesipikong Plano, iuugnay ang mga pagpapahusay sa nilalakaran at 
pinagbibisikletahang landas sa mga kasalukuyan at isasagawang nakaplanong pasilidad, at may isinasaad ito na kontribusiyon sa 
pagpopondo para sa isang isasagawang nakaplanong landas sa may timog na bahagi ng I-280 sa pagitan ng De Anza Boulevard 
at N.  Wolfe Road.  Ang kasalukuyang ugnayan ng mga pinagbibisikletahang landas sa N.  Wolfe Road, Vallco Parkway, at Stevens 
Creek Boulevard ay magpapatuloy sa lugar sa pamamagitan ng paglalagay ng mga karagdagang lane ng bisikleta sa bagong ugnayan 
ng kalye.  Ang iba pang mga panloob na kalsada ay magiging mga nakabahaging lane ng bisikleta/sasakyan.  Ang lahat ng access 
point ng kalsada sa labas ng mga pampublikong kalsada ay lalagyan ng mga ligtas na tawiran ng mga naglalakad at nagbibisikleta, at 
iuugnay ang mga ito sa panloob na grid ng kalye ng Lugar ng Plano.  Kaugnay ng karakter ng tanawin ng kalye, ang Lugar ng Plano 
ay nilalayong maging nalalakarang komunidad at, dahil dito, mariing isinusulong ang pagkakaroon ng kapantay ng lupa na arkitektura, 
daanan, lugar ng pakikipag-ugnayan, atbp.  Bukod pa sa mga halimbawang nakasaad para sa Patakaran LU-2.2, mas mapapaganda 
pa ng Mga Liwasang Bayan, kainan sa labas, at kiosk/kariton ng pagtitingi ang tanawin ng kalye.  Gagawing tuluy-tuloy, naa-access, 
at hahanayan ng mga puno ang mga bangketa at lalagyan ang mga ito ng mga may palatandaan na tawiran na magkokonekta sa grid 
ng kalye, na makakatulong sa pagsasagawa ng magandang tanawin ng mga kalye, at magiging ligtas at kumportable rin para sa mga 
gumagamit.

Naaayon

Patakaran LU-3.2:  Mga Taas ng Gusali at Mga Ratio ng Setback.  Tinukoy ang mga 
maximum na taas at mga ratio ng setback sa Diagram ng Anyo ng Komunidad (Pigura 
LU-1).  Gaya ng isinasaad sa Pigura, nakalaan ang mas matataas na sukat sa mga 
pangunahing corridor, gateway at node.  Nagtatakda ng mga ratio ng setback upang 
matiyak na makakamit ang gustong kaugnayan ng mga gusali sa kalsada.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Sa Lugar ng Plano, hindi partikular sa parsela ang taas; ang Ispesipikong Plano 
ang tumutukoy sa mga maximum na taas ng bubong at mga maximum na taas ng gusali ayon sa sona.  Sa pangkalahatan, magiging 
mas mataas ang gusali sa silangang bahagi ng N.  Wolfe Road sa May Maraming Gamit na Distritong Pang-opisina/Pangkomersyal 
na naaayon sa patakaran ng pagtutuon ng mas matataas na istruktura malapit sa mga pangunahing kalsada.  Ang mga gusali ay 
karaniwang nasa pagitan ng apat at anim na palapag hanggang 95 talampakan.  Ang karamihan ng mga gusali sa kanlurang bahagi 
ng mas maliit na N.  Wolfe Road ay magiging mas mabababang may maraming gamit na pangkomersyal at pangresidensyal na 
gusali na binubuo ng mga apat na palapag at ilang anim na palapag na gusali hanggang 82 talampakan.  Makakatulong din ang mga 
ipinapanukalang setback, kaayusan ng lupa sa antas ng kalye, at iba't ibang taas ng gusali na makalikha ng interesanteng kaayusan ng 
lupa at mabawasan ang hindi gaanong magandang nakikita mula sa mga kalapit na kapitbahayan at pampublikong kalye.

Ang mga setback sa may harapan ng mga may maraming gamit na gusali kung saan maaaring gamitin ang unang palapag para 
sa pagtitingi ay nagtatakda ng mas malalapad na bangketa upang magbigay-daan sa mas malaking aktibidad ng mga naglalakad, 
pagsasalansan ng mga produkto, at upang magbigay-daan sa paglalagay ng upuan sa labas para sa mga establisimiyentong 
naghahain ng pagkain at inumin.  Ang mga tampok na ito ay nakakatulong na masiguro na tumutugma ang mga gusali sa kalye. 

Naaayon
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
Patakaran LU-3.3:  Disenyo ng Gusali.  Siguraduhin na tugma ang mga layout at 
disenyo ng gusali sa kapaligiran at pagandahin ang tanawin ng kalye at pahusayin ang 
aktibidad ng mga naglalakad.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil, tulad ng nabanggit na, ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ay 
magkakaroon ng isang tradisyonal na layout ng kapitbahayan na pisikal na nag-uugnay sa komunidad (sa loob at labas) sa mga kalyeng 
malalakaran, matatawiran, at madaraanan ng bisikleta sa pamamagitan ng iba't ibang landas, pasyalan, liwasan/plaza, at iba pang mga 
pampublikong lugar.

Nakasaad din sa Ispesipikong Plano na ang arkitektura sa Lugar ng Plano ay dapat na umayon at tumugma sa konteksto ng 
kasalukuyang komunidad at nakapaligid na kapitbahayan.  Ang bukod-tanging pagkakakilanlan ng Lugar ng Plano ay gagawin sa 
pamamagitan ng anino ng magkakatabing burol ng 30 akre na Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan.  Makakatulong din 
ang mga ipinapanukalang setback, kaayusan ng lupa sa antas ng kalye, at iba't ibang taas ng gusali na makalikha ng interesanteng 
kaayusan ng lupa at mabawasan ang hindi gaanong magandang nakikita mula sa mga kalapit na kapitbahayan at pampublikong kalye. 

Naaayon

Istratehiya LU-3.3.1:  Nakakaengganyong Disenyo.  Gawing mas kapansin-pansin ang 
nakakaengganyong disenyo ng gusali at lugar sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin 
sa scale, mass, puwesto, arkitektura at materyales ng gusali, at kaayusan ng lupa, 
pagsasala ng kagamitan, mga lugar ng pagkarga, palatandaan, at iba pang mga 
kunsiderasyon sa disenyo.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro 
ng Bayan at Mga Alituntunin sa Pagpapaganda ng Lupa sa Ispesipikong Plano.  Natutugunan ang lahat ng isyung tinatalakay sa 
istratehiya.

Naaayon

Istratehiya LU-3.3.2:  Mass at Scale.  Siguraduhin na nagtutugma ang scale at mga 
ugnayan ng bago at dating pagpapaunlad.  Dapat pagpangkat-pangkatin ang mga 
gusali upang lumikha ng impresyon ng spatial unity.  

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito dahil mayroon itong mga alituntunin sa paggamit ng lupa, disenyo, at 
kaayusan ng lupa na ginawa nang isinasaalang-alang ang ugnayan at scale ng pagpapaunlad sa Lugar ng Plano kumpara sa 
kasalukuyang pagpapaunlad sa mga kalapit na lugar.  Isinasaalang-alang din ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang 
pagpapangkat-pangkat sa ilang partikular na gusali, gaya ng may maraming gamit na mga gusali para sa Pagtitingi/Pangresidensyal na 
gusali, kung saan ang layunin ay makalikha ng impresyon ng spatial unity sa buong Lugar ng Plano.

Naaayon
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Estratehiya LU-3.3.3:  Mga Paglilipat.  Dapat ay nakadisenyo ang mga gusali nang 
nakakaiwas sa mga biglaang paglipat tungo sa kasalukuyang pagpapaunlad, kung 
nasa katabi o katapat na kalye man ang mga ito.  Isaalang-alang ang pagbabawas sa 
taas, palugit at/o pagpapaganda ng lupa sa paglipat tungo sa residenyal at/o mga hindi 
gaanong malakihang paggamit upang hindi masyadong magkakitaan at mabawasan 
ang epekto sa privacy.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito, dahil kasama rito ang mga alituntunin sa paggamit ng lupa, disenyo at 
pagpapaganda ng lupa, na ginawa nang may ibinibigay na pagsasaalang-alang sa pag-iwas sa mga biglaang paglipat tungo sa 
kasalukuyang pagpapaunlad.

Itinatala ng Ispesipikong Plano na dapat iwasan ang mga biglaang pagbabagong nakatuon sa mga gusali.  Ang isang paunti-unting 
paglipat na may kinalaman sa taas at lapad ay isinasama sa mga pamantayan sa disenyo sa pagitan ng mga bago at kasalukuyang 
gusali.  Halimbawa, tutugunan ng Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar ang kasalukuyang grade sa kahabaan ng 
timog-kanlurang gilid ng lugar ng Plano sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard, nang isinasaalang-alang ang lagay ng mga tahanan 
at privacy ng mga kasalukuyang residente sa labas ng lugar.

Ang mga gusaling may magkakahalong gamit na komersiyal at residensyal ay ilalagay sa kanlurang bahagi ng N.  Wolfe Road.  Ang 
mga magkakahalong gamit na pang-opisina, komersiyal at pangsibiko ay ilalagay sa silangang bahagi ng N.  Wolfe Road.  Ang ayos 
na ito sa paggamit ng lupa, pati na rin ang pagpapaganda ng lupa, ay tutulong na hindi masyadong magkakitaan at mabawasan ang 
anumang mga epekto sa privacy ng pagpapaunlad sa Lugar ng Plano sa residenyal at/o mga hindi gaanong malakihang paggamit.

Nakaayon

Estratehiya LU-3.3.4:  Pagkakatugma.  Tiyakin na ang mga ratio ng floor area ng 
mga pagpapaunlad sa tahanan ng maraming pamilya ay tugma sa mga gusali sa 
nakapaligid na lugar.  Magsama ng magkakahalong uri ng yunit at iwasan ang sobrang 
malalaking yunit.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil ipinapatupad nito ang bisyon tungkol sa pakakaroon ng sentro ng bayan 
na may magkakahalong gamit, na inilalarawan sa Pangkalahatang Plano sa pamamagitan ng pagbibigay ng magkakahalong gamit 
na isinasama sa ayos na pahalang at patayo.  Isasama sa mga paggamit ng lupa ang komersiyal/pagtitingi, residensyal, opisina, 
aliwan at mga parke at bukas na espasyo na nakaayos sa paligid ng Mga Liwasan ng Bayan (Town Squares).  Nagpapahintulot ang 
Pangkalahatang Plano ng hanggang 35 yunit ng tirahan kada akre sa Lugar ng Plano.  Tumatanaw ang Ispesipikong Plano sa isang 
tradisyonal na maliit na bloke, layout ng kapitbahayan sa grid, na may mga gusaling residensyal na may apat hanggang anim na 
palapag, na magkokonekta sa komunidad (sa loob at labas) sa mga kalyeng nalalakaran at angkop sa mga tao at bisikleta hanggang sa 
mga daanan, paseo, liwasan/plaza at iba pang mga pampublikong espasyo.

Nakaayon
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Estratehiya LU-3.3.5:  Lokasyon ng Gusali.  Hikayatin ang lokasyon ng gusali at 
mga bukana na mas malapit sa kalye habang tumutugon sa mga kinakailangan sa 
pagpapaganda ng lupa at pataan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Halimbawa, inirerekomenda ng Ispesipikong Plano na ang mga komersiyal 
na gamit sa unang palapag ay nakaharap sa kalye na may isa o higit pang pampublikong pasukan na direkta mula sa pampublikong 
bangketa.  Ang mga harapan ng tindahan ay nasa kaparehong palapag dapat ng bangketa at sona ng gusali.  Ang pagtatayo ng mga 
pataan sa kahabaan ng mga gusaling may magkakahalong gamit na nagsasama-sama sa mga tindahang tingian sa unang palapag 
ay kailangang magkaroon ng mas malalawak na bangketa para sa aktibidad ng mas maraming tao sa kalye, pagpapakita sa mga 
produkto, at para sa furniture sa kalye (hal., mga bangkuan, lagayan ng bisikleta at tapunan ng basura) at kainan sa labas.  Itinatala rin 
ng Ispesipikong Plano na ilalagay ang mga pasukan at bulwagan ng opisina sa unang palapag upang paigtingin ang aktibong paggamit 
ng mga katabing kalye at Mga Liwasan ng Bayan.

Nakaayon

Estratehiya LU-3.3.6:  Arkitektura at Artikulasyon.  Isulong ang mataas na kalidad 
na arkitektura, naaangkop na artikulasyon ng gusali at paggamit ng espesyal na 
materyales at pagdedetalye sa arkitektura upang pataasin ang biswal na interes.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil naghihikayat ito ng pagbabago-bago at malikhaing artikulasyon ng 
mga harapan ng gusali upang makabuo ng pagkakaiba-iba.  Maaari itong kabilangan ng mga pagbabago sa mga taas ng bubong at 
patayong plane, pati na rin ng mga pagbabago sa materyales ng gusali.  Kasama dapat sa mga harapan ng gusali ang pag-module 
at artikulasyon sa dingding ng kalye.  Maaari itong makamit gamit ang isa o higit pang pagbabago sa materyales, texture o pattern ng 
pagkakaayos ng mga bintana at pinto (fenestration), mga nakatagong bukana at balkon, nakakulong na lugar ng gusali, mga projection, 
maliit na pataan o iba pang mga feature.

Nakaayon

Estratehiya LU-3.3.7:  Hitsura ng Kalye.  Tiyakin na ang pagpapaunlad ay naghihikayat 
ng aktibidad ng mga tao sa kalye sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga aktibong 
gamit sa loob ng mga lugar na may magkakahalong gamit at naaangkop na feature 
sa disenyo sa loob ng mga lugar ng tahanan sa kahabaan ng karamihan ng harapan 
ng gusali na nakaharap sa kalye.  Ang mga pagpapaunlad na may magkakahalong 
gamit ay dapat kabilangan ng mga tindahang tingian, restaurant, kainan sa labas, mga 
pangunahing bukana, atbp.  Dapat kabilangan ang pagpapaunlad na residensyal ng 
mga pangunahing pasukan, bulwagan, mga balkon at portiko sa harapan, bukas na 
espasyo at iba pang mga katulad na feature.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil binibigyang-priyoridad nito ang disenyo ng pagpapaganda ng kalye upang 
dagdagan ang mga bahagi kung saan makakapaglakad at makakapagbisikleta.  Ang komersiyal/pagtitingi, residensyal, opisina, aliwan 
at mga parke at bukas na espasyo ay ilalagay sa paligid ng Mga Liwasan ng Bayan; nang pinagsasama-sama ang mga gamit sa 
ganitong paraan na naghihikayat sa aktibidad ng mga tao sa kalye.  Ang mga uri ng gusali na may magkakahalong gamit na may mga 
tahanan at/o opisina ay sasamahan ng mga tindahang tingian sa unang palapag sa pangkalahatan.  Itinatala rin ng Ispesipikong Plano 
na ilalagay ang mga pasukan at bulwagan ng opisina sa unang palapag upang paigtingin ang aktibong paggamit ng mga katabing kalye 
at Mga Liwasan ng Bayan.  Gaya ng itinala dati, ang unang palapag at ilalim ng gusali ay dapat magkaroon ng mga harapan na akma 
sa aktibidad ng mga tao sa kalye.  Ang mga palapag sa bandang ibaba ng gusali ay dapat samahan ng mga pagbabago sa materyales 
o mga pagbabago sa pagkakaayos ng mga bintana at pinto (fenestration) na akma sa pagbuo ng kumportableng sona para sa mga tao 
sa kalye.  Ang mga pataan sa kahabaan ng harapan ng mga gusaling may magkakahalong gamit na nagsasama ng mga tindahang 
tingian sa unang palapag ay maglalaan ng mas malalawak na bangketa para sa aktibidad ng mas maraming tao sa kalye, pagpapakita 
ng mga produkto, at kainan sa labas.  Itinatala pa ng Ispesipikong Plano na ang mga nakatagong pintuan, talabing, pagkakalantad, 
pagbabago sa kulay o materyales ay hinihikayat upang matukoy at mapaganda ang mga pasukan ng mga tahanan.

Nakaayon
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Estratehiya LU-3.3.8:  Mga Serbisyong Drive-through o Nadadaanan ng Sasakyan.  
Payagan lang ang mga pasilidad sa serbisyong drive-through kapag ang sapat na daloy, 
paradahan, pagkontrol sa ingay, mga feature na pang-arkitektura at pagpapaganda 
ng lupa ay tugma sa mga inaasahan ng Lugar sa Pagpaplao, at kapag may sapat na 
palugit na pangharang sa mga tahanan.  Ipagbawal ang mga serbisyong drive-through 
sa mga lugar kung saan lubos na hinihikayat ang aktibidad at disenyo na nakatuon sa 
mga tao sa kalye, gaya ng Heart of the City, North De Anza Boulevard, Monta Vista 
Village at mga sentro ng kapitbahayan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiya.  Hindi tinutukoy ang mga serbisyong drive-through bilang mga paggamit ng lupa na 
pinahihintulutan o pinahihintulutan ayon sa ilang kondisyon sa Ispesipikong Plano.

Nakaayon

Estratehiya LU-3.3.9:  Mga Ispesipiko at Konseptuwal na Plano.  Panatilihin at 
isapanahon ang mga Ispesipiko/Konseptuwal na plano at alituntunin sa disenyo para 
sa Mga Espesyal na Lugar gaya ng Heart of the City, Crossroads, Homestead Corridor, 
Distrito ng Pamilihan ng Vallco (Vallco Shopping District), mga pasilyo ng North and 
South De Anza at Monta Vista Village.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil nagsisilbi ito bilang ispesipikong plano at mga alituntunin sa disenyo para 
sa Espesyal na Plano na tinutukoy bilang Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco (Vallco Shopping District Special Area).

Nakaayon

Estratehiya LU-3.3.10:  Mga Pasukan.  Sa mga proyektong pangmaramihang pamilya 
kung saan maaaring ilagay sa harap ng mga kalye ang mga tahanan, kinakailangan ang 
mga elementong akma sa mga tao gaya ng mga bukana, balkon o portiko sa kahabaan 
ng kalye.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil hinihikayat ang mga nakatagong pintuan, talabing, pagkakalantad, 
pagbabago sa kulay o materyales upang matukoy at mapaganda ang mga pasukan sa tahanan, at gawing mas akma sa mga tao.

Nakaayon

Patakaran LU-3.4:  Paradahan.  Sa mga lote sa ibaba, nakabatay dapat ang mga 
pag-aayos ng paradahan sa pagiging matagumpay ng pagpapatakbo sa mga gusali; 
gayunpaman, kanais-nais ang pagparada sa gilid o likuran ng mga gusali.  Hindi 
pahihintulutan ang pagkakaroon ng mga nakalantad na garahe sa kahabaan ng 
harapan ng kalye.  Ang mga istrakturang wala sa unang palapag ay wala dapat sa 
kahabaan ng mga harapan ng kalye at nakalinya dapat sa mga aktibong gamit sa 
unang palapag sa mga harapan ng kalye sa loob.  Pinapayagan ang paradahan sa 
subsurface/deck kung sapat itong nakatago mula sa kalye at/o katabing pinapaunlad 
na residensyal.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Binabawasan nito ang paradahan sa ibabaw ng lupa (surface) sa pamamagitan 
ng paggamit ng mga istraktura ng paradahang hindi kapantay ng lupa (subsurface) kung saan maaari.  Hindi makikita ang mga 
limitadong istrakturang wala sa unang palapag dahil tatakpan at tatabingan ang mga ito ng Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang 
Lugar o ikukulong sa loob ng mga gusali.  Ang mga istrakturang wala sa unang palapag ay hindi ilalagay sa kahabaan ng mga 
pangunahing harapan ng kalye at, kung nasa kahabaan ng mga harapan ng kalye sa loob ang mga ito, magtatampok ang mga ito ng 
mga tindahang tingian, bukana at iba pang mga aktibong gamit sa unang palapag.

Hangga't maaari, ilalagay ang mga istraktura ng paradahan malayo sa mga prominenteng lugar ng mga tao na may mga bukana 
at hagdanan na katabi ng mga access point ng mga kalye o plaza.  Ididisenyo ang mga istraktura upang maging tugma sa karakter 
pang-arkitektura ng mga katabing gusali, kasama na ang mga pagsasaalang-alang sa estilo at kulay, at susuporta ang mga ito sa 
pagpapaunlad sa Lugar ng Plano tungo sa isang sentro ng bayan na may mataas na kalidad at magkakahalong gamit.

Kung saan hindi posible ang pagtatayo ng mga istraktura, ang mga lote ng paradahan sa ibabaw ng lupa ay ilalagay sa likod ng mga 
gusali o sa gilid ng mga gusali, na pagagandahin ng mga puno at iba pang mga feature sa pagpapaganda ng lupa upang magsilbing 
panabing.

Nakaayon
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Estratehiya LU-3.3.X:  Mga Gusaling May Maraming Palapag at Mga Distrito ng 
Tahanan.  Payagan ang konstruksiyon ng mga gusaling may maraming palapag kung 
mapag-alaman na ang mga distrito ng tahanan sa malapit ay hindi makakaranas ng 
panghihimasok sa privacy o malulula sa laki ng gusali o pangkat ng mga gusali.

Estratehiya LU-3.3.X:  Mga Gusaling May Maraming Palapag at Mga Distrito ng Tahanan.  Payagan ang konstruksiyon ng mga gusaling 
may maraming palapag kung mapag-alaman na ang mga distrito ng tahanan sa malapit ay hindi makakaranas ng panghihimasok sa 
privacy o malulula sa laki ng gusali o pangkat ng mga gusali.  Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil ang paggamit 
nito ng lupa, mga alituntunin sa disenyo at pagpapaganda ng lupa ay magtitiyak na hindi makakaranas ng panghihimasok sa privacy o 
malulula sa laki ng mga gusali ang mga gusaling may maraming palapag ng Lugar ng Plano.  Dagdag pa rito, itinatala ng Ispesipikong 
Plano na dapat iwasan ang mga biglaang pagbabagong nakatuon sa mga gusali, at dapat makamit ang isang paunti-unting paglipat na 
may kinalaman sa taas at lapat sa pagitan ng mga bago at kasalukuyang gusali.

Ang disenyo ng Lugar ng Plano sa kabuuan ay sumusuporta rin sa estratehiyang ito sa pamamagitan ng paglalagay sa mabababang 
gusaling komersiyal at residensyal na may magkakahalong gamit sa kanlurang bahagi ng N.  Wolfe Road.  Ang mga magkakahalong 
gamit na pang-opisina, komersiyal at pangsibiko ay ilalagay sa silangang bahagi ng N.  Wolfe Road.  Tinitiyak ng disenyong ito na 
ang isang paunti-unting paglipat sa kabuuan ng Lugar ng Plano, pati na rin mula sa Lugar ng Plano patungo sa mga residensyal na 
kapitbahayan sa malapit.

Nakaayon

LAYUNIN LU-4:  Isulong ang natatanging karakter ng Mga Lugar sa Pagpaplano 
at ang mga layunin para sa karakter ng komunidad, pagkakakonekta at mga 
kumpletong kalye sa disenyo ng pagpapaganda ng kalye

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil nagbibigay-priyoridad ito sa disenyo ng pagpapaganda ng kalye upang 
dagdagan ang mga bahagi kung saan makakapaglakad at makakapagbisikleta, na nakakabuo ng koneksiyon sa kabuuan ng Lugar 
ng Plano at nakakasuporta sa pagbuo ng karakter ng komunidad.  Ang unang palapag at ilalim ng gusali ay dapat magkaroon ng 
mga harapan na akma sa aktibidad ng mga tao sa kalye.  Ang mga palapag sa bandang ibaba ng gusali ay dapat samahan ng 
mga pagbabago sa materyales o mga pagbabago sa pagkakaayos ng mga bintana at pinto (fenestration) na akma sa pagbuo ng 
kumportableng sona para sa mga tao sa kalye.  Ang mga pataan sa kahabaan ng harapan ng mga gusaling may magkakahalong gamit 
na nagsasama ng mga tindahang tingian sa unang palapag ay maglalaan ng mas malalawak na bangketa para sa aktibidad ng mas 
maraming tao sa kalye, pagpapakita ng mga produkto, at kainan sa labas.  Ang mga bangketa ay magiging tuloy-tuloy, naa-access at 
lalagyan ng mga puno na may mga tawirang may signal na nagkokonekta sa grid ng kalye, na susuporta sa isang magandang tingnan 
na lugar ng kalye, at magiging ligtas at kumportable rin ang mga ito para sa mga tagagamit.

Nakaayon

Patakaran LU-4.1:  Kalye at Mga Bangketa.  Tiyakin na ang disenyo ng mga kalye, 
bangketa at mga amenidad para sa mga taong naglalakad at nagbibisikleta ay 
nakaayon sa bisyon para sa bawat patakaran sa Lugar sa Pagpaplano at Kumpletong 
Kalye.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito at sa mga patakaran sa Mga Kumpletong Kalye ng Lunsod na tinutukoy sa 
Pangkalahatang Plano dahil ang Lugar ng Plano ay magkakaroon ng sistema sa pagkakadugtong-dugtong at pagkakasunod-sunod ng 
kalye:  Mga Kalye para sa Pagtitingi at Aliwan; Mga Kalye para sa Opisina; Mga Lagusang Kalye; Mga Gilid na Kalye; at Mga Munisipal 
na Kalye.  Ang pag-uuri ay nauugnay sa lokasyon at sa silbi ng sistema ng kalye at ang lahat ay para sa trapiko ng sasakyan, mga 
bangkenta para sa mga taong naglalakad at ruta ng bisikleta.  Nagbibigay ito ng bagong ayos sa pagkakasunod-sunod ng mga kalye, 
boulevard at eskinita sa grid ng kumpletong kalye, na nakatuon sa mga tao sa kalye, kumukonekta sa mga kasalukuyang kalye at 
gumagawa ng mga blokeng nalalakaran para sa mga gusali at bukas na espasyo.

Nakaayon
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Patakaran LU-4.2:  Mga Puno at Pagpapaganda ng Lupa sa Kalye.  Tiyakin na 
ang pagtatanim ng puno at pagpapaganda ng lupa sa kahabaan ng mga kalye ay 
magpapaganda sa hitsura ng kalye at nakaayon sa bisyon para sa bawat Lugar sa 
Pagpaplano (Mga Espesyal na Lugar at Kapitbahayan):
1.  Magtanim ng maraming puno sa kalye hangga't maaari sa kahabaan ng mga 
harapan ng kalyeng nasa pangunahing ruta sa pagitan ng mga gusali at/o loteng 
paradahan.
2.  Maglaan ng higit na pagpapaganda ng lupa sa mga sulok ng lahat ng intersection na 
nasa pangunahing ruta.
3.  Pagandahin ang mga daanang nasa pangunahing ruta at pangkonekta gamit ang 
mga pinagandang lupa sa gitna upang dagdagan ang biswal na karakter ng mga ito at 
magsilbi bilang mga device na nagpapakalma sa trapiko.
4.  Bumuo ng mga plano para sa pare-parehong pagtatanim ng mga puno para sa mga 
daanang nasa pangunahing ruta, pangkonekta at kalye sa kapitbahayan na nakaayon 
sa bisyon para sa Lugar sa Pagpaplano.
5.  Mga lugar sa lunsod kung saan pinapaganda ang lupa na may pormal na pagtatanim
6.  Nagbibigay-daan sa paglipat tungo sa mga lugar sa probinsya o may 
pagkaprobinsya sa lunsod, sa kanluran ng Highway 85 sa pangkalahatan, na may 
di-pormal na pagtatanim.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Pananatilihin ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang karamihan 
ng malulusog na punong kasalukuyang nakatanim sa kahabaan ng 1-280, N.  Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard, sa palugit ng 
pinagandang lupa sa kapitbahayan sa Perimeter Road.  Magtatanim ng mga karagdagang puno.  Ang Plano sa Pagpapaganda ng 
Lupa para sa Lugar ng Plano ay kinabibilangan ng mga plano sa pagpapaganda ng kalye na nagkakategorya sa mga lugar ng proyekto 
batay sa uri ng paggamit ng lupa at ng mga paggamit sa katabi nito.  Ibinibigay ang mga plano para sa residensyal, komersiyal, at mga 
pagpapaganda ng mga gilid na kalye at para sa gilid ng bukas na espasyo na may mga materyal na halaman, pagpapaganda ng lupa 
na gumagamit ng matigas na materyal (hardscape), furniture at ilaw.

Nakaayon

LAYUNIN LU-5:  Tiyakin na ang mga sentro ng pagtatrabaho at mga kapitbahayan 
ay may access sa mga lokal na tindahang tingian at mga serbisyo sa distansiyang 
nalalakaran o nabibisikleta

Ang Lugar ng Plano ay nasa isang Priyoridad na Lugar ng Transportasyon at kinabibilangan ng mga nalalakarang daang nagkokonekta 
sa mga kasalukuyan at nakaplanong oportunidad sa transportasyon.  Ilalagay ang mga daanan ng tao at bisikleta sa kabuuan ng lugar, 
at kokonekta ang mga ito sa mga kasalukuyan at nakaplanong daang pangkonekta sa labas ng Lugar ng Plano.  Sa loob ng Lugar ng 
Plano, maglalaan ng seksyon para sa pagtatrabaho, komersiyal/pagtitingi, aliwan, hotel at libangan.  Ang paglalagay na ito ng mga 
paggamit at disenyo ng mga daang pangkonekta ay maghihikayat ng paglalakad at pagbibisikleta sa kabuuan ng Lugar ng Plano, pati 
na rin sa mga kalapit nitong lugar.  Sa partikular, ang mga empleyado sa Lugar ng Plano at sa mga kapitbahayan sa paligid nito ay 
magkakaroon ng mga nalalakarang access sa mga inaalok na pagtitingi at serbisyo.

Nakaayon

Patakaran LU-5.1:  Mga Sentro ng Kapitbahayan.  Magpanatili at magpahusay ng 
mga lokal na sentro ng pamilihan sa kapitbahayan at pagbutihin ang access ng mga 
taong naglalakad at nagbibisikleta sa mga kapitbahayan upang mapabuti ang access sa 
mga produkto at serbisyo.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano dahil ang Lugar ng Plano ay magbibigay-daan sa Mga Pagtitingi sa Komunidad na naka-target 
sa mga lokal na residente at empleyado.  Maaaring isama sa mga gamit ang mga tindahan ng specialty na pagkain, pagtitingi ng 
kapitbahayan, personal at propesyonal na serbisyo, tindahang tingian, at department store.  Kayang lakarin at/o ibisikleta ng mga 
mamimili ang distansiya ng mga ito.

Nakaayon
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Patakaran LU-5.2:  Mga Village na May Magkakahalong Gamit.  Sa mga lugar na 
pinapayagan ang kabahayan sa kahabaan ng mga pangunahing pasilyo o komersiyal 
na lugar ng kapitbahayan, dapat isulong ng pagpapaunlad ang mga village na may 
magkakahalong gamit na may mga aktibong gamit sa unang palapag at pampublikong 
espasyo.  Ang pagpapaunlad ay dapat makabuo ng nakakahalinang kapaligiran para sa 
mga tao at sentro ng aktibidad para sa mga kalapit na kapitbahayan at negosyo.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil isasama sa pagpapaunlad ang isang halo ng mga gamit na ilalagay sa 
ayos na pahalang at patayo.  Ang Ispesipikong Plano ay magbibigay-daan sa 640,000 kuwadradong talampakan ng mga komersiyal 
na gamit; 389 na yunit ng tirahan; 2 milyong kuwadradong talampakan ng espasyo ng opisina; isang Parkeng Pangkomunidad at 
Makakalikasang Lugar na naa-access ng publiko; isang Mobility Hub na may maraming pamamaraan, at isang Sentro ng Inobasyon 
sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan (High School science and engineering Innovation Center).  Mangangailangan 
ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga yunit ng tirahan na mas marami sa bilang na 
389, na tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Ang komersiyal/
pagtitingi, residensyal, opisina, aliwan at mga parke at bukas na espasyo ay ilalagay sa paligid ng Mga Liwasan ng Bayan; nang 
pinagsasama-sama ang mga gamit sa ganitong paraan na naghihikayat sa aktibidad ng mga tao sa kalye.  Ang mga uri ng gusali 
na may magkakahalong gamit na may mga tahanan at/o opisina ay sasamahan ng mga tindahang tingian sa unang palapag sa 
pangkalahatan.

Kasama sa Lugar ng Plano ang mga daanang pangkonekta na nalalakaran sa mga kasalukuyan at nakaplanong oportunidad sa 
transportasyon.  Ilalagay ang mga daanan ng tao at bisikleta sa kabuuan ng lugar, at magkokonekta ang mga ito sa mga kasalukuyan 
at nakaplanong daanang pangkonekta sa labas sa Lugar ng Plano upang hikayatin ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na negosyo 
at tahanan.  Ang magkakahalong aktibong gamit, na nakaayos sa paligid ng Mga Liwasan ng Bayan at nakakonekta sa lahat ng iba 
pang bahagi ng Lugar ng Plano at sa mga nakapaligid na kapitbahayan, ay tutulong na bumuo ng nakakahalinang kapaligiran para sa 
mga tao.

Nakaayon

Patakaran LU-5.3:  Pagbutihin ang Mga Daanang Pangkonekta.  Humanap ng mga 
pagkakataon upang pagbutihin ang mga daanang pangkonekta para sa mga taong 
naglalakad at nagbibisikleta sa bagong pagpapaunlad o muling pagpapaunlad na 
naa-access ng publiko.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Gaya ng nakatala sa talakayan para sa Patakaran LU 4.1, ang mga pagpapabuti 
sa daanan ng mga tao at bisikleta sa Lugar ng Plano ay itatayo upang ikonekta ito sa kasalukuyan at nakaplanong pasilidad sa labas 
sa hinaharap.  Kasama sa mga pagpapabuting ito ang isang bukana ng trail (trailhead) na kumukonekta sa N.  Wolfe Road; mga 
intersection at pagpapabuti ng intersection para mabigyang-daan ang trapiko ng mga tao at bisikleta nang walang magiging mga 
problema sa sasakyan; at tuloy-tuloy na bangketa.  Sa loob ng Lugar ng Plano, ang paglalagay ng linya para sa bisikleta, mahalamang 
eskinita para sa mga bisikleta (green bike lane), at mga kahon para sa mga bisikleta (bike box) ay magha-highlight sa pagkakaroon ng 
pagkakadugtong-dugtong ng kalye na may maraming pamamaraan.

Nakaayon
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LAYUNIN LU-6:  Ipreserba at protektahan ang mga makasaysayan at 
pangkulturang yaman o resource ng lunsod

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito.  Walang mga makasaysayan o pangkulturang yaman o resource ang Lugar ng Plano 
na nakalista o kuwalipikado para sa paglilista sa ilalim ng Talaan ng California ng Mga Makasaysayang Yaman o Resource (California 
Register of Historic Resources o CRH) o ng Pambansang Talaan ng Mga Makasaysayang Lugar (National Register of Historic Places 
o NRHP).  Gayunpaman, tinutukoy ang Distrito ng Pamilihan ng Vallco sa Pangkalahatang Plano bilang Palatandaan ng Komunidad 
(Community Landmark).  Bukod pa rito, itinatalaga ng Kodigong Munisipal ng Lunsod ang Karatulang Nakatuon sa Freeway ng Vallco 
(Vallco Freeway-Oriented Sign) bilang Karatula ng Palatandaan.  Ang Ispesipikong Plano ay susunod sa Patakaran LU-6.3 hinggil 
sa Mga Palatandaan ng Komunidad (Community Landmark) at sa mga tadhana ng Kodigong Munisipal hinggil sa mga karatula ng 
palatandaan.

Walang mga kilalang yaman o resource na arkeolohikal o paleontolohikal sa Lugar ng Plano.  Nangangailangan ang Ispesipikong Plano 
ng mga pagsubaybay sa arkeolohiya o paleontolohiya sa panahon ng mga aktibidad kung kailan nayuyugyog ang lupa.

Nakaayon

Patakaran LU-6.3:  Mga Makasaysayang Lugar, Commemorative na Lugar at 
Palatandaan ng Komunidad (Community Landmark).  Ang mga proyeko sa Mga 
Makasaysayang Lugar, Commemorative na Lugar at Palatandaan ng Komunidad 
(Community Landmark) ay magkakaloob ng plaque, reader board at/o iba pang mga 
kasangkapan para sa pagtuturo sa lugar upang ipaliwanag ang kahalagahan sa 
kasaysayan ng yaman o resource.  Isasama sa plaque ang seal ng lunsod, pangalan 
ng yaman o resource, petsa kung kailan ito binuo, isang nakasulat na paglalarawan 
at larawan.  Ilalagay ang plaque sa isang lokasyon kung saan makikita ng publiko 
ang impormasyon.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magsasama sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ng isang plaque, 
reader board at/o iba pang mga kasangkapan para sa pagtuturo upang magbigay ng impormasyon hinggil sa Espesyal na Lugar ng 
Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Itinatalaga ang Karatulang Nakatuon sa Freeway ng Vallco (Vallco Freeway-Oriented Sign) bilang Karatula ng Palatandaan (Landmark 
Sign) sa Kodigong Munisipal.  Kasama sa Ispesipikong Plano ang isang Programa sa Paglalagay ng Karatula na nakakasunod sa 
Kodigong Munisipal.

Nakaayon

Patakaran LU-6.4:  Pampublikong Access.  Makipagtulungan sa mga may-ari ng 
ari-arian ng mga lugar na pampubliko at may pagkapampubliko upang bigyang-daan 
ang access ng publiko sa Mga Makasaysayan at Commemorative na Lugar upang 
isulong ang kaalaman at edukasyon ng publiko.  Lubos na hihikayatin ang mga may-ari 
ng pribadong ari-arian, nunit hindi sila aatasan, na magbigay ng access sa publiko sa 
Mga Makasaysayan at Commemorative na Lugar.

Habang isang Palatandaan ng Komunidad (Community Landmark) ang Distrito ng Pamilihan ng Vallco, hindi ito isang Makasaysayan 
o Commemorative na Lugar, at hindi naaangkop ang patakarang ito.  Sa kabila nito, nagbibigay-daan ang Ispesipikong Plano sa 
pagpapakabit ng plaque, reader board, at/o iba pang mga kasangkapan sa pagtuturo upang magbigay ng impormasyon hinggil sa 
kasaysayan ng Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco para sa edukasyon at kasiyahan ng publiko.

Nakaayon

Patakaran LU-6.7:  Mga Pamanang Puno.  Protektahan at panatilihin ang mga 
pamanang puno ng lunsod na may malusog na kalagayan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Walang mga pamanang puno sa loob ng Lugar ng Plano. Nakaayon
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Estratehiya LU-6.7.1:  Listahan ng Pamanang Puno.  Magtaguyod ng at pana-panahong 
baguhin ang isang listahan ng pamanang puno na kinabibilangan ng mga punong 
mahalaga sa komunidad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Ayon sa pagkakalapat nito sa Ispesipikong Plano, walang mga pamanang puno 
sa loob ng Lugar ng Plano.

Nakaayon

Patakaran LU-6.8:  Mga Pangkulturang Yaman o Resource.  Isulong ang 
edukasyong may kinalaman sa kasaysayan ng Lunsod sa pamamagitan ng mga 
pampublikong sining sa mga pampubliko at pribadong pagpapaunlad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil maglalaan ito ng mga lokasyon para sa mga pansamantala at permanenteng 
art installation na maa-access ng publiko.  Ang plaque at/o iba pang mga bahaging pang-edukasyon na isasama para sa pagtuturo 
hinggil sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay ididisenyo upang magkaroon ng kaakit-akit na hitsura at makapag-ambag sa Lugar ng 
Plano bilang bahagi ng pampublikong sining.

Nakaayon

LAYUNIN LU-7:  Magsulong ng sibikong kapaligiran kung saan nagpapahayag 
ang mga sining ng diwa ng inobasyon, pagkakaiba-iba ng kultura at 
nagbibigay-inspirasyon sa paglahok sa komunidad

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito sa dalawang paraan.  Una, magbibigay ito ng permanente at pansamantalang 
pampublikong sining sa kabuuan ng Lugar ng Plano.  Maaaring kasama sa pampublikong sining ang mga iskultura, painting/mural, 
mosaic, o likhang-sining na may silbi, at maaaring nasa Mga Liwasan ng Bayan, harapan ng Stevens Creek Boulevard, at nasa 
Parkeng Pangkomunidad ang mga ito.  Ayon sa Kodigong Munisipal, susuriin ang lahat ng likhang-sining ng Komisyon ng Pinong Sining 
(Fine Arts Commission) ng Lunsod ng Cupertino bilang bahagi ng Pagsusuri ng Arkitektura at Lugar para sa Sentro ng Bayan/Parkeng 
Pangkomunidad at anumang mga bahagi ng Bloke 14 na pinoproseso bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad.  
Pangalawa, ang Sentro ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan ay maglalaan ng espasyong may kakayahang 
magbago-bago at maraming gamit na gagamitin ng mga estudyante ng mataas na paaralan ng distrito upang bumuo ng mga proyekto 
nang sama-sama habang nakikipagtulungan sa mga miyembro ng mas malaking komunidad. 

Nakaayon

Patakaran LU-7.1:  Pampublikong Sining.  Pumukaw ng mga oportunidad para sa 
mga sining sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pakikipagtulungan sa mga ahensiya at 
sa komunidad ng negosyo.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil maglalaan ito ng mga lugar para sa mga sining.  Halimabawa, maglalaan 
ng mga pampublikong espasyo ang Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar na magagamit para sa mga pagtatanghal sa 
publiko at pagdiriwang ng kultura.

Nakaayon

Estratehiya LU-7.1.3:  Lugar sa Paglikha (Workspace) ng Artist.  Hikayatin ang 
pagpapaunlad sa lugar sa paglikha (workspace) ng artist, gaya ng mga yunit na 
matitirhan/mapaglilikhaan (live/work unit), sa naaangkop na lokasyon sa lunsod.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Itinatala ng Ispesipikong Plano na ang mga oportunidad para sa matitirhan at 
mapaglilikhaan sa Lugar ng Plano ay isang benepisyo para sa pagiging pangmatagalan.

Nakaayon

LAYUNIN LU-8:  Magpanatili ng pamahalaan ng lunsod na may tumatagal na 
pananalapi na nagpepreserba at nagpapahusay sa kalidad ng pamumuhay para 
sa mga residente, manggagawa at bisita nito

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil nagbibigay-daan ito sa muling pagpapaunlad sa pamilihang mall na naluluma 
at nalulugi na at may malaking seksyong bakante.  Sa partikular, ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ay kumakatawan sa 
halos 3 bilyong dolyar na pamumuhunan sa komunidad ng Cupertino at sa rehiyon ng Silicon Valley.  Nilalayon nitong makabuo ng 
malalaking netong positibong benepisyo sa ekonomiya at pananalapi sa anyo ng mga bayad sa pagpapaunlad, buwis sa ari-arian at 
buwis sa tingiang pagbebenta sa susunod na maraming dekada.

Nakaayon
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Patakaran LU-8.1:  Kalagayan ng Pananalapi.  Panatilihin at pagbutihin ang 
pangmatagalang kalagayan ng pananalapi ng Lunsod.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil kumakatawan ito sa isang pamumuhunan sa komunidad na nilalayong 
makabuo ng malalaking netong positibong benepisyo sa ekonomiya at pananalapi sa anyo ng mga bayad sa pagpapaunlad, buwis sa 
ari-arian at buwis sa tingiang pagbebenta sa susunod na maraming dekada.  Ang mga pasilidad ng amenidad sa komunidad sa loob 
ng Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar ay kinabibilangan ng ngunit hindi limitado sa gusali ng pangunahing lugar ng 
komunidad (community hub), isang bulwagan para sa pagdiriwang/kaganapan, isang amphitheater sa loob, isang palaruan ng mga 
bata, at hindi liliit sa 3.8 milya ng mga trail para sa mga taong naglalakad na may mga kaugnay na istasyon para sa pangangalaga ng 
katawan (fitness).

Nakaayon

Patakaran LU-8.2:  Paggamit ng Lupa.  Hikayatin ang mga paggamit ng lupa na 
nakakagawa ng mga kita para sa Lunsod.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil naghihikayat ang Ispesipikong Plano ng magkakahalong paggamit ng lupa na 
magbibigay sa Lunsod ng mga bayad sa pagpapaunlad, buwis sa ari-arian at buwis sa tingiang pagbebenta.

Nakaayon

Estratehiya LU-8.2.1:  Mga Epekto sa Pananalapi.  Suriin ang mga epekto sa 
pananalapi kung papalitan ng mga tahanan ang mga opisina/komersiyal na lugar, 
habang tinitiyak na natutugunan ng lunsod ang mga kinakailangan sa pabahay sa 
rehiyon.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil pinahihintulutan ang pagpapaunlad na may magkakahalong gamit na 
pang-opisina, komersiyal at residensyal.  Tinutukoy ang Lugar ng Plano bilang Priyoridad na Lugar ng Elemento ng Pabahay (Site A2) 
sa Elemento ng Pabahay sa Pangkalahatang Plano ng Lunsod.  Mangangailangan ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal 
na Paggamit para sa mga yunit ng tirahan na mas marami sa bilang na 389 na tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na 
Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Estratehiya LU-8.3.1:  Magkakahalong gamit.  Isaalang-alang ang magkakahalong 
gamit (pang-opisina, komersiyal, residensyal) sa ilang partikular na komersiyal na 
lugar upang hikayatin ang muling pamumuhunan at pagpapasigla sa mga gamit na 
nakakabuo ng buwis mula sa pagbebenta, kapag nagsusuri ng mga lugar para sa mga 
kinakailangan sa pabahay sa rehiyon.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil ipapatupad nito ang bisyon ng Lunsod para sa Espesyal na Lugar ng 
Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Isinasaad ng Kabanata 2, Mga Lugar sa Pagpaplano, ng Pangkalahatang Plano na "Tinatanaw ng 
Lunsod ang lugar na ito bilang isang bagong 'sentro ng bayan' na may magkakahalong gamit at gateway para sa Cupertino." Ang halo 
ng pagtitingi, kainan, aliwan, libangan, mga opisina, pabahay, hotel, pag-aaral, sibiko, bukas na espasyo at pampublikong amenidad ay 
kakatawan sa isang pangunahing pamumuhunan sa lugar at makakaipon ng mga kita mula sa buwis para sa Lunsod.

Nakaayon

Estratehiya LU-8.3.2:  Nakabahagi o Binawasang Paradahan.  Isaalang-alang ang 
nakabahagi o binawasang paradahan, kung saan naaangkop, bilang mga insentibo sa 
pagtatayo ng mga bagong pagpapaunlad na komersiyal at may magkakahalong gamit, 
habang dinadagdagan ang mga oportunidad para sa iba pang mga pamamaraan ng 
transportasyon.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito, dahil susunod ito sa Kodigong Munisipal ng Lunsod ng Cupertino na 
kinabibilangan ng lugar na nakalaan para sa nakabahaging paradahan.  Ang mga karagdagang estratehiya sa pagbabawas sa 
paradahan ng Ispesipikong Plano kasama na ang mga estratehiya at tadhana sa pamamahala sa pangangailangan ng trapiko ay 
inilalarawan sa Kabanata 4:  Paggalaw at Pagkakakonekta ng Ispesipikong Plano at kinabibilangan ng pinagsamang nakabahaging 
paradahan at binawasang paradahan nang naglalaan ng dinagdagang lugar na nalalakaran at nabibisikleta.

Nakaayon
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Estratehiya LU-8.3.3:  Mga Pagpapabuti sa Imprastraktura at Kalye.  Isaalang-alang ang 
mga pagpapabuti sa imprastraktura at kalye sa mga lugar, gaya ng Crossroads o lugar 
ng South Vallco upang hikayatin ang muling pagpapaunlad bilang lugar na nakatuon sa 
mga tao sa kalye na nakakatugon sa mga layunin sa disenyo ng komunidad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Ang mga pagpapaganda sa imprastraktura at pagpapabuti sa kalye ay 
kinakailangan at binibigyang-daan sa Ispesipikong Plano.  Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga gamit sa paligid ng Mga Liwasan ng 
Bayan, pagkakakonekta at iba pang mga feature sa disenyo, nagbibigay-daan ang Ispesipikong Plano sa pagpapaunlad sa Lugar ng 
Plano tungo sa isang komunidad na nakatuon sa mga tao sa kalye.

Nakaayon

Estratehiya LU-8.3.4:  Mga Pagtitinging Nakakabuo ng Malalaking Buwis mula sa 
Pagbebenta.  Isaalang-alang ang mga lokasyon para sa pagtitinging nakakabuo ng 
malalaking buwis mula sa pagbebenta (gaya ng mga sentro para sa pang-araw-araw na 
pamumuhay, at pinagsamang produkto at specialty) kung tugma ang pagpapaunlad sa 
nakapaligid na lugar pagdating sa kalagayan ng gusali at trapiko.

Espesyal na Lugar ng Distrito.  Ang Pangkalahatang Plano ng Lunsod ay nanghihingi ng isang ganap na muling pagpapasigla sa Lugar 
ng Plano tungo sa isang "masiglang sentro ng bayan na may magkakahalong gamit" na magiging pangunahing puntahan ng mga 
bisita sa rehiyon at ng komunidad.  Ang Lugar ng Plano ay magiging isang destinasyon para sa pamimili, kainan at aliwan sa Lunsod.  
Ang Lugar ng Plano ay magkakaroon ng pagtatalaga sa paggamit ng lupa sa Pangkalahatang Plano para sa Espesyal na Plano ng 
Sentro ng Bayan ng Vallco.  Nagsasama ang Ispesipikong Plano ng magkakahalong gamit sa lupa kasama na ang ngunit hindi limitado 
sa mga gamit na komersiyal/pagtitingi na nakakabuo ng malalaking buwis mula sa pagbebenta, pati na rin sa mga gamit na residensyal, 
pang-opisina at pang-aliwan.

Nakaayon

Patakaran LU-8.5:  Mahuhusay na Pagpapatakbo.  Iplano ang mga proyekto sa 
paggamit ng pagdisenyo ng lupa upang bigyang-daan ang Lunsod na magpanatili 
ng mahuhusay na pagpapatakbo sa paghahatid ng mga serbisyo kasama na ang 
mga sentro ng komunidad, parke, kalsada at drainage ng tubig-bagyo at iba pang 
imprastraktura.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nangangailangan ang pagpapatupad na ito ng (mga) aplikante ng proyekto 
sa hinaharap upang tiyakin na ang lahat ng imprastraktura, pasilidad at serbisyo (mga pagpapabuti) sa loob at labas ng lugar na 
kinakailangan ng Ispesipikong Plano ay nakakabit, nakatayo at nakumpleto bago ang o kasabay ng kung kailan ito kakailanganin.

Nakaayon

LAYUNIN LU-9:  Magsulong ng malakas na lokal na ekonomiya na nakakaakit at 
nakakapagpanatili ng iba't ibang negosyo

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil ipapatupad nito ang bisyon ng Lunsod para sa muling pagpapasigla ng Espesyal 
na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco tungo sa isang sentro ng bayan na may magkakahalong gamit na nang-aakit ng iba't ibang 
negosyo sa anyo ng pagtitingi, opisina at komersiyal.

Nakaayon

Patakaran LU-9.1:  Pakikipagtulungan sa Komunidad ng Negosyo.  
Makipagtulungan sa komunidad ng negosyo upang magpasimula ng paglago, 
pagpapaunlad at mga pagpapabuti ng imprastraktura na nakakapagbigay-benepisyo sa 
mga residente at negosyo.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Ipinapatupad ng Ispesipikong Plano ang bisyon ng Pangkalahatang Plano ng 
Lunsod para sa ganap na muling pagpapasigla sa Lugar ng Plano tungo sa isang "masiglang sentro ng bayan na may magkakahalong 
gamit" na magiging pangunahing puntahan ng mga bisita sa rehiyon at ng komunidad.

Nakaayon

Estratehiya LU-9.1.2:  Mga Pakikipagsosyo.  Bumuo ng mga pakikipagsosyo sa pagitan 
ng Lunsod at iba pang mga pampubliko, pribado at hindi nagtutubo ng organisasyon 
upang magbigay-daan sa mga pagpapabuti at serbisyo na magbibigay-benepisyo sa 
komunidad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo at pagpapabuti sa publiko na 
kinabibilangan ng ngunit hindi limitado sa Sentro ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan, espasyong nakatalaga 
sa lokal na programa sa pag-aaral ng nasa hustong gulang, at espasyong nakatalaga sa mga lokal na hindi nagtutubo at sibikong 
organisasyon.  Ang iba pang mga gamit na may benepisyo sa komunidad na kasama sa Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang 
Lugar kasama na ang mga palaruan, hindi liliit sa 3.8 milyang trail para sa mga taong naglalakad, at isang palaruan.

Nakaayon
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Estratehiya LU-9.1.3:  Pagpapaunlad sa Ekonomiya at Pagpapanatili ng Negosyo.  
Hikayatin ang mga bagong negosyo at panatilihin ang mga kasalukuyang negosyong 
nagbibigay-daan sa lokal na pamimili at serbisyo, nagdaragdag sa mga kitang 
munisipal, nag-aambag sa kasiglahan ng ekonomiya at nagpapaganda sa pisikal na 
kapaligiran ng Lunsod.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil naghihikayat ito ng mga bagong negosyo sa anyo ng bagong pagtitingi, 
komersiyal at opisina.  Gaya ng nakatala sa Ispesipikong Plano, ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ay kumakatawan sa 
halos 3 bilyong dolyar na pamumuhunan sa komunidad ng Cupertino at sa rehiyon ng Silicon Valley.  Nilalayon nitong makabuo ng 
malalaking netong positibong benepisyo sa ekonomiya at pananalapi sa anyo ng mga bayad sa pagpapaunlad, buwis sa ari-arian at 
buwis sa tingiang pagbebenta sa susunod na maraming dekada.

Nakaayon

Estratehiya LU-9.1.5:  Lugar sa Pagtatrabaho ng Nagsisimulang Negosyo (Incubator 
Work Space).  Hikayatin ang pagpapaunlad ng mga may kakayahang magbago-bago 
at abot-kayang lugar sa pagtatrabaho ng mga nagsisimulang negosyo para sa mga 
start-up at bago at umuusbong na teknolohiya.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil ang isang hindi liliit sa 100,000 kuwadradong talampakan ay ilalaan bilang 
espasyo para sa mga nagsisimula at magkatrabaho at/o espasyong may maraming umuupa para sa mga start-up, kompanyang may 
sapat na laki at/o mga bago at umuusbong na teknolohiya, nang pinapaboran ang mga lokal na kompanya.  Bukod pa rito, ang Sentro 
ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan ay magsisilbi bilang lugar sa pagsisimula (incubator) para sa mga 
imbensyon, plano at ideya ng mga estudyante.

Nakaayon

Patakaran LU-9.2:  Kapaligiran sa Trabaho.  Hikayatin ang disenyo ng mga proyekto 
upang isaalang-alang ang kalagayan at kalusugan ng mga empleyado at ang mabilis na 
nagbabago-bagong kapaligiran sa trabaho.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magbibigay ito ng hanggang 2 milyong kuwadradong talampakan ng espasyo 
ng opisina na maaaring magsilbing lugar sa pagsisimula (incubator) para sa mga start-up, at umuusbong pa lang at matatag nang 
kompanya.  Sa loob ng Lugar ng Plano, ang mga paggamit ng lupa sa Ispesipikong Plano ay kinabibilangan ng magkakahalong gamit 
kasama na ang pagtitingi, kainan, aliwan, libangan, mga opisina, pabahay, hotel, pag-aaral, sibiko, bukas na espasyo at pampublikong 
amenidad, na maghihikayat sa pagkakaroon ng mabuting kalagayan ng mga tao sa pamamagitan ng pagsusulong ng paglalakad at 
diwa ng komunidad.

Nakaayon

Estratehiya LU-9.2.1:  Mga Lokal na Amenidad.  Hikayatin ang pagpapaunlad ng opisina 
upang mailagay sa mga lugar kung saan makakapaglakad o makakapagbisikleta ang 
mga manggagawa tungo sa mga serbisyo gaya ng pamilihan at restaurant, at upang 
maglaan ng mga lugar na nagkokonekta sa paglalakad at pagbibisikleta tungo sa 
mga serbisyo.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Tumatanaw ang Ispesipikong Plano sa isang tradisyonal na layout ng 
kapitbahayan na nagkokonekta sa komunidad (sa loob at sa labas) sa mga kalyeng nalalakaran, at angkop sa mga taong naglalakad at 
nagbibisikleta sa mga daanan, paseo, liwasan/plaza at iba pang mga pampublikong espasyo.  Nagbibigay-daan ang Ispesipikong Plano 
sa magkakahalong gamit na ilalagay sa ayos na pahalang at patayo.  Isasama sa mga paggamit ng lupa ang komersiyal/pagtitingi, 
residensyal, opisina, aliwan at mga parke at bukas na espasyo na nakaayos sa paligid ng Mga Liwasan ng Bayan (Town Squares).  
Ang paglalagay ng mga gamit at disenyo ng mga daanang pangkonekta na ito ay magbibigay-daan at maghihikayat sa mga empleyado 
na maglakad at magbisikleta tungo sa mga tindahang tingian at mga serbisyo sa kabuuan ng Lugar ng Plano, pati na rin sa mga 
kalapit nitong lugar.  Itinatala rin ng Ispesipikong Plano na ilalagay ang mga pasukan at bulwagan ng opisina sa unang palapag upang 
paigtingin ang aktibong paggamit ng mga katabing kalye at Mga Liwasan ng Bayan.

Nakaayon
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Estratehiya LU-9.2.2:  Mga Patakaran sa Lugar na Pinagtatrabahuhan.  Hikayatin ang 
mga pampubliko at pribadong employer na magbigay ng mga patakaran sa lugar na 
pinagtatrabahuhan na magpapaganda at magpapabuti sa kalusugan at kalagayan ng 
kanilang mga empleyado.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiya dahil nagbibigay ito ng mga pasilidad at amenidad sa loob ng Lugar ng Plano na 
magagamit at malalakaran ng mga employer at empleyado.

Nakaayon

LAYUNIN LU-11:  Panatilihin at pahusayin ang access ng komunidad sa mga 
serbisyo ng aklatan at paaralan na ibinibigay ng ibang mga ahensiya

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito.  Halimbawa, ang Lunsod, VTA, mga may-ari ng ari-arian at/o employer ng 
korporasyon sa Lugar ng Plano ay magsososyo upang magpondo ng libreng shuttle sa komunidad para sa mga residente at empleyado 
ng Cupertino upang ikonekta ang mga destinasyon sa loob ng komunidad, gaya ng Aklatan ng Cupertino, Sentro ng Sibiko, Libingan 
(Memorial Park), ng lokal na kolehiyo sa komunidad (community college), isa o higit pang mataas na paaralan, ng mga katabing 
kampus na pangteknolohiya, at iba pa.

Bilang bahagi ng Ispesipikong Plano, itatayo sa Lugar ng Plano ang Sentro ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa Mataas na 
Paaralan.

Nakaayon

Patakaran LU-11.1:  Pagkakakonekta.  Gumawa ng access para sa mga taong 
naglalakad at nagbibisikleta sa pagitan ng mga bagong pagpapaunlad at mga pasilidad 
ng komunidad.  Suriin ang umiiral nang daloy ng kapitbahayan upang pagbutihin ang 
kaligtasan at access para sa mga estudyante sa paglalakad at pagbibisikleta sa mga 
paaralan, parke, at pasilidad ng komunidad gaya ng aklatan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magsasama ito ng sistema ng transportasyon na may maraming 
pamamaraan kasama na ang mga daanan para sa mga taong nagbibisikleta at naglalakad na may maraming gamit sa loob ng Lugar 
ng Plano at mga koneksiyon sa sistema ng transportasyon ng Lunsod, na maghihikayat ng aktibo at malusog na pamumuhay.  Bukod 
pa rito, magsasama sa Lugar ng Plano ng hindi liliit sa 3.8 milya ng mga trail para sa mga taong naglalakad sa kabuuan ng Parkeng 
Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar.

Ang libreng shuttle sa komunidad para sa mga residente at empleyado ay makakapagkonekta sa mga destinasyon ng komunidad 
kasama na ang Aklatan, Sentro ng Sibiko, Libingan (Memorial Park) ng Cupertino, lokal na kolehiyo sa komunidad (community college), 
at isa o higit pang mataas na paaralan.

Nakaayon

Patakaran LU-12.4:  Mga Tanawin ng Mga Paanan ng Burol.  Ang mga paanan ng 
burol ng Montebello sa timog at kanluran na hangganan ng valley floor ay nagbibigay 
ng magandang tanawin, na nakakadagdag sa dating at iba't ibang bagay sa Lunsod.  
Habang hindi posibleng igarantiyang hindi matatakpan ang tanawin ng mga burol mula 
sa bawat anggulo, dapat magsagawa ng pagtatangkang ipreserba ang mga tanawin ng 
mga paanan ng burol.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Ang Lugar ng Plano ay nasa isang napaunlad na lugar na tinatayang 8 milya 
sa timog ng San Francisco Bay sa Santa Clara Valley sa mga halos lapat na sedimento (alluvial deposit) sa valley floor.  Ang mga 
kasalukuyang ibabaw ng lupa ay nakahilig sa pangkalahatan sa direksiyong pahilaga, nang may mga pag-angat sa hanay mula sa 
tinatayang 169 na talampakan sa ibabaw ng mean sea level (msl) hanggang 199 na talampakan sa ibabaw ng msl.  Sa paligid ng Lugar 
ng Plano, limitado ang mga tanawin ng Mga Bundok ng Santa Cruz sa kahabaan ng Stevens Creek Boulevard; hindi mahaharangan 
ng mga paggamit ng lupa sa loob ng Lugar ng Plano ang mga tanawing ito.  An pagpapatupad sa Ispesipikong Plano ay magbibigay ng 
mga tanawin ng Mga Bundok ng Santa Cruz mula sa Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar.

Nakaayon
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Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco 
LAYUNIN LU-19:  Gumawa ng naiiba at hindi malilimutang "sentro ng bayan" na 
may magkakahalong gamit, na siyang destinasyon sa rehiyon at pangunahing 
puntahan sa komunidad.

Gaya ng nakaraang tinugunan, nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil ganap nitong ipinapatupad ang bisyon ng sentro 
ng bayan na may magkakahalong gamit na tinutukoy sa layuning ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magkakahalong gamit na 
isinasama sa ayos na pahalang at patayo, na bumubuo ng pangunahing puntahan para sa komunidad.  Isasama sa mga paggamit ng 
lupa ang komersiyal/pagtitingi, residensyal, opisina, aliwan at mga parke at bukas na espasyo na nakaayos sa paligid ng Mga Liwasan 
ng Bayan; nang pinagsasama-sama ang mga gamit sa ganitong paraan upang hikayatin ang pagkakaroon ng aktibidad ng mga tao sa 
kalye.  Ang mga paggamit ng pasilidad sa komunidad ay bahagi ng Ispesipikong Plano upang pagandahin ang karakter ng sentro ng 
bayan at bigyan ng natatanging pagkakakilanlan ang Cupertino sa Lugar ng Plano.

Tumatanaw ang Ispesipikong Plano sa isang tradisyonal na layout ng kapitbahayan na nagkokonekta sa komunidad (sa loob at sa 
labas) sa mga kalyeng nalalakaran, at angkop sa mga taong naglalakad at nagbibisikleta sa mga daanan, paseo, liwasan/plaza at iba 
pang mga pampublikong espasyo.

Bukod pa rito, ang 30-akre na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar ay magiging feature ng katangi-tanging arkitektura 
at na pangmatagalan na hindi lang magbibigay ng mga benepisyo sa komunidad ngunit tutulong din na maging isang destinasyon sa 
rehiyon ang Lugar ng Plano.

Nakaayon

Patakaran LU-19.1:  Ispesipikong Plano.  Gumawa ng Ispesipikong Plano ng Sentro 
ng Bayan ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco bago ang anumang pagpapaunlad sa lugar 
na nagle-lay out sa mga paggamit ng lupa, pamantayan at alituntunin sa disenyo, at 
mga pagpapaganda sa imprastraktura na kinakailangan.  Ang Ispesipikong Plano ay 
ibabatay sa mga sumusunod na estratehiya:

Ang Ispesipikong Plano ay naihanda at nakakatugon sa lahat ng batas na nakatakda sa patakarang ito.  Binabago ng Inisyastibo ang 
pangalan ng Ispesipikong Plano.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.1:  Punong Tagapagpaunlad.  Para sa muling pagpapaunlad, 
mangangailangan ng isang punong tagapagpaunlad upang maalis ang mga balakid 
sa pagpapaunlad ng isang nagkakaisang distrito na may pinakamatataas na antas ng 
disenyong panlunsod.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Ang (mga) aplikante ng proyekto sa hinaharap ay magpapaunlad sa Lugar ng 
Plano ayon sa bisyon ng Ispesipikong Plano sa ilalim ng pinag-isang pagmamay-ari hangga't maaari.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.2:  Asembleya sa Parsela.  Ang asembleya sa parsela at isang 
plano para sa ganap na muling pagpapaunlad ng lugar ay kinakailangan bago 
magdagdag ng mga tahanan at opisina.  Hindi hinihikayat ang pagpaparsela upang 
mapreserba ang lugar para sa muling pagpapaunlad sa hinaharap, maliban na lang 
kung may kasamang sapat na mga panukalang nagpoprotekta ang pagpaparsela upang 
magkaloob ng mga insentibo at alituntunin para sa pakikipagtulungan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito, gaya ng sinusog sa Inisyatibong ito, dahil ang (mga) aplikante ng proyekto sa 
hinaharap ay magpapaunlad sa Lugar ng Plano ayon sa Ispesipikong Plano sa ilalim ng iisang pagmamay-ari hangga't maaari.

Nakaayon
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Estratehiya LU 19.1.3:  Ganap na Muling Pagpapaunlad.  Ang planong "sentro ng 
bayan" ay nakabatay dapat sa ganap na muling pagpapaunlad ng lugar upang matiyak 
na maaaring iplano ang lugar upang maisakatuparan ang bisyon ng komunidad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil isa itong komprehensibong nagkokontrol na dokumentong nagtataguyod 
sa pagsosona, mga pagtatalaga sa paggamit ng lupa, regulasyon sa pagpapaunlad, at mga alituntunin sa disenyo para sa Lugar ng 
Plano.  Ang mga plano o kasunduan sa pagpapaunlad sa hinaharap, mapa ng lugar o parsela, mga plano ng lugar, o anuman pang 
ibang mga pag-apruba na may kinalaman sa Ispesipikong Plano ay nakaayon dapat sa Mga Alituntunin sa Disenyo ng Sentro ng Bayan 
ng Ispesipikong Plano.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.4:  Paggamit ng Lupa.  Upang isakatuparan ang bisyon ng 
Lunsod para sa isang masiglang "sentro ng bayan" na may magkakahalong gamit, ang 
Ispesipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco ay mangangailangan ng halo ng mga 
sumusunod na gamit sa lugar Pinapayagan ang mga sumusunod na gamit sa lugar 
(tingnan ang Pigura LU-1 para sa mga density ng at pamatayan sa tahanan):
1.  Pagtitingi:  Mabebentang tindahang tingian, restaurant at aliwan.  Magpanatili 
ng hindi liliit sa 600,000 kuwadradong talampakan ng mga tindahang tingian na 
nagkakaloob ng magandang pagkukunan ng buwis mula sa pagbebenta para sa 
Lunsod.  Maaaring magsama ng mga aliwan ngunit mayroon dapat ng hindi hihigit sa 
30 porsiyento ng mga tindahang tingian.
2.  Hotel:  Maghikayat Maglaan ng hotel na business class na may sentrong 
pangkumperensiya (conference center) at mga aktibong gamit kasama na ang mga 
pangunahing pasukan, bulwagan, tindahang tingian at restaurant sa unang palapag.  
3.  Residensyal:  Payagan Panatilihin ang mga tahanan sa mga palapag sa bandang 
itaas habang may mga tindahang tingian at aktibong gamit sa unang palapag.  
Maghikayat ng magkakahalong yunit para sa mga batang propesyonal, mag-asawa/
magkasintahan at aktibong nakatatanda na gustong manirahan sa isang aktibong 
kapaligiran ng "sentro ng bayan".  Ang bahaging residensyal ng proyekto ay 
magtatalaga sa mas malaki sa 80 yunit, o 20% ng kabuuang yunit, bilang pabahay sa 
nakatatanda (nang nakakasunod sa batas ng estado at na pederal).
4.  Opisina:  Maghikayat Magpanatili ng espasyo ng opisina na may mataas na 
kalidad na nakaayos sa isang grid ng kalye na nakatuon sa mga tao sa kalye na 
may mga aktibong gamit sa unang palapag, kalyeng naa-access ng publiko at plaza/
makakalikasang espasyo (green space).  Hang hindi liliit sa 100,000 kuwadradong 
talampakan ang ilalaan para sa espasyo para sa mga nagsisimula (incubator), 
magkatrabaho at/o espasyong maraming umuupa para sa mga start-up, kompanyang 
may sapat na laki at/o bago at umuusbong na teknolohiya, nang pinapaboran ang mga 
lokal na kompanya.
5.  Mga Pampubliko, May Pagkapampubliko, Bukas na Espasyo at Parke:  Atasan ang 
(mga) may-ari ng Ari-arian na maglaan ng malalaking bahagi ng mga parke at bukas 
na espasyo, pasilidad para sa pag-aaral, espasyo kung saan nagtitipon-tipon ang 
komunidad, espasyo para sa sibiko, pampublikong sining at kaganapan sa komunidad.

Bukod pa rito, pinapayagan ang mga sumusunod na paggamit sa lugar, bagama’t hindi 
kinakailangan:
Mga Amenidad:  Pinahihintulutan din ang mga amenidad na komplementaryo o ikalawa 
lang sa alinman sa mga pinahihintulutang paggamit, gaya ng, ngunit hindi limitado sa, 
mga kapiterya, pasilyo, bulwagan ng komunidad, o espasyo sa pagpupulong.  

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito, gaya ng sinusog ng Inisyatibo, dahil magbibigay-daan ito sa 640,000 
kuwadradong talampakan ng mga komersiyal na gamit (na may kasamang 600,000 kuwadradong talampakan para sa pagtitingi 
at 40,000 kuwadradong talampakan para sa fitness); 389 na yunit ng tirahan; 2 milyong kuwadradong talampakan ng espasyo ng 
opisina; 30-akre na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar; isang Mobility Hub na may maraming pamamaraan, at isang 
Sentro ng Inobasyon sa agham at inhinyeriya sa Mataas na Paaralan (High School science and engineering Innovation Center).  
Mangangailangan ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga yunit ng tirahan na mas marami 
sa bilang na 389 na tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Tumatanaw 
ang Ispesipikong Plano sa isang tradisyonal na layout ng kapitbahayan na nagkokonekta sa komunidad (sa loob at sa labas) sa mga 
kalyeng nalalakaran, at angkop sa mga taong naglalakad at nagbibisikleta sa mga daanan, paseo, liwasan/plaza at iba pang mga 
pampublikong espasyo.  Ilalagay ang mga pasukan at bulwagan ng opisina sa unang palapag upang paigtingin ang aktibong paggamit 
ng mga katabing kalye at Mga Liwasan ng Bayan.

Naaprubahan ng Lunsod ang tuloy-tuloy na ari-arian ng Bloke 13 para sa pagpapaunlad ng hotel.  Natukoy ang Bloke 14 bilang 
posibleng lokasyon para sa pagpapaunlad sa hinaharap sa isang hotel; gayunpaman, walang mga aplikasyon ng proyekto ang 
naisumite at walang pagpapaunlad ang iminumungkahi para sa ari-arian sa ngayon.

Nakaayon
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Nakaayon?
Estratehiya LU-19.1.5:  Layout ng "Sentro ng Bayan".  Gumawa ng mga kalye at bloke 
na naka-lay out gamit ang "transect planning" (mga naaangkop na uri ng kalye at gusali 
para sa bawat lugar), na kinabibilangan ng madaling tukuying sentro at mga gilid, 
pampublikong nasasakupang lugar na may mataas na kalidad, at mga paggamit ng lupa 
na naaangkop sa uri ng kalye at gusali.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil naidisenyo ang proyekto upang ipatupad ang bisyon ng sentro ng bayan 
na may magkakahalong gamit gaya ng inilalarawan sa Layunin LU-19.  Nagbibigay-daan ang Ispesipikong Plano sa isang tradisyonal 
na layout ng kapitbahayan na nagkokonekta sa komunidad (sa loob at sa labas) sa mga kalyeng nalalakaran, at angkop sa mga 
taong naglalakad at nagbibisikleta sa iba't ibang daanan, paseo, liwasan/plaza at iba pang mga pampublikong espasyo, na nakaayos 
alinsunod sa mga prinsipyo ng transect planning.  Ang dalawang Liwasan ng Bayan, kung saan isesentro ang mga aktibong gamit, 
ay bubuo ng mga sentro ng aktibidad sa Lugar ng Plano.  Ang pagkakadugtong-dugtong ng mga kalye sa grid ay magpapatupad sa 
pinakamahuhusay na kasanayan sa isang masiglang sentro para sa mga tao na may mga paggamit ng lupa na naaangkop sa uri 
ng kalye at gusali habang ibinibigay ang density at nag-o-overlap na pagpoprograma na karaniwang nakikita sa matatagumpay na 
proyekto ng sentro ng bayan.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.6:  Pagkakakone-konekta.  Magbigay ng bagong ayos ng 
pagkakasunod-sunod ng grid ng kumpletong kalye ng mga kalye, boulevard at eskinita 
na nakatuon sa mga tao sa kalye, na kumokonekta sa mga kasalukuyang kalye, at 
gumagawa ng mga malalakarang bloke sa lunsod para sa mga gusali at bukas na 
espasyo.  Kasama rin dapat dito ang mga pasilidad ng transportasyon, nagbibigay rin 
dapat ito ng mga koneksyon sa iba pang mga pamamaraan ng transportasyon at dapat 
itong makipag-ugnayan sa potensyal na pagpapalawak ng tulay sa Wolfe Road sa itaas 
ng Interstate 280 upang maipagpatuloy ang konsepto ng boulevard na nalalakaran at 
nabibisikleta sa kahabaan ng Wolfe Road.  Ang proyekto ay dapat ding mag-ambag 
mag-aambag din tungo sa pag-aaral at mga pagpapabuti sa isang potensyal na 
daanang Interstate 280 sa kahabaan ng drainage channel sa timog ng freeway at 
magbibigay ng mga koneksiyon para sa mga taong naglalakad at nagbibisikleta mula sa 
mga lugar ng proyekto patungo sa daanan.  Ang anumang proyektong ganap na muling 
nagpapaunlad sa kasalukuyang mall sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco ay magpopondo 
rin sa transportasyon at imprastraktura ng transportasyon na nagbibigay ng mabibisang 
solusyon sa trapiko kasama na ang pagbibigay ng tinatayang $30 milyon tungo sa 
mga nakaplanong pagpapabuti sa transportasyon sa I-2800 at Wolfe Road interchange 
at iba pang mga seksyon ng I-280, nang nakikipagsosyo sa mga lokal na employer 
at ahensiya ng transportasyon upang magbigay ng libreng shuttle sa komunidad, 
nagbibigay ng sentro ng transportasyon at/o mobility hub sa lugar, at nagpapatupad ng 
plano sa pamamahala ng pangangailangan sa transportasyon na may pangkalahatang 
layon ng pagbawas sa mga pagbihaye sa abalang oras mula Lunes hanggang Biyernes 
na dulot ng pag-oopisina nang mas mababa nang 30 porsiyento sa mga naaangkop 
na antas sa pagbuo ng pagbiyaheng may kinalaman sa pag-oopisina ng institusyon ng 
Mga Inhinyero/Inhinyera ng Transportasyon.  Hindi ilalapat sa anumang proyekto ng 
hotel ang obligasyong ito sa pagpopondo sa transportasyon at sasakyan.  

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito, ayon sa pagsusog ng Inisyatibo.  Nasa isang Priyoridad na Lugar ng 
Transportasyon ang Lugar ng Plano.  Upang makatulong na pangasiwaan ang alternatibong transportasyon at pagkakakonekta sa 
ibang mga lugar ng Lunsod, ilalaan ang isang Mobility Hub na may maraming pamamaraan para sa lokal na transportasyon at BRT 
sa hinaharap.

Ang Lugar ng Plano ay magkakaroon ng sistema sa pagkakadugtong-dugtong at pagkakasunod-sunod ng kalye:  Mga Kalye para sa 
Pagtitingi at Aliwan; Mga Kalye para sa Opisina; Mga Lagusang Kalye; Mga Gilid na Kalye; at Mga Munisipal na Kalye.  Ang pag-uuri ay 
nauugnay sa lokasyon at sa silbi ng sistema ng kalye at ang lahat ay para sa trapiko ng sasakyan, mga bangkenta para sa mga taong 
naglalakad at ruta ng bisikleta.  Magbibigay ito ng bagong ayos at kumpletong grid ng pagkakasunud-sunod ng mga kalye, boulevard 
at eskinita na nakalaan sa mga taong naglalakad at nagbibisikleta, na kumokonekta sa mga kasalukuyang kalye, at gumagawa ng mga 
malalakarang bloke para sa mga gusali at bukas na espasyo.

Magbibigay ito ng mga daanang may maraming pamamaraan upang bigyan ng access ang mga taong naglalakad at nagbibisikleta 
sa loob ng Lugar ng Plano at mga daanang pangkonekta sa mga kasalukuyan at nakaplanong daanan sa lugar.  Bukod pa sa mga 
daanang may maraming gamit na tumatawid sa Lugar ng Plano, ang ibang mga halimbawa ng pagkakakonekta ay kinabibilangan ng 
mga pagpapabuti sa mga kasalukuyang bangketa sa mga hilaga, silangan at kanlurang gilid ng Lugar ng Plano upang gumawa ng 
daanang wala sa kalye na may magkahalong gamit (pagbibisikleta at paglalakad).  

Nakaayon
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Nakaayon?
Estratehiya LU-19.1.7:  Mga umiiral nang kalye.Pahusayin ang Stevens Creek 
Boulevard at Wolfe Road upang maging mas mainam para sa mga taong nagbibisikleta 
at naglalakad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga eskinita para sa bisikleta, 
malalawak na bangketa, puno sa kalsada, pinahusay na intersection sa mga taong 
naglalakad upang bigyang-daan ang maayos na pagkakakonekta sa Rosebowl at 
Main Street.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil ididisenyo ang mga intersection para sa trapiko ng sasakyan, taong 
naglalakad at nagbibisikleta sa mga pangunahing lokasyon.  Halimbawa, ang isang bagong intersection sa N.  Wolfe Road at 2nd 
Street ay magbibigay ng mga daan para sa pagbibisikleta sa magkabilang direksiyon sa silangan at kanluran sa kahabaan ng timog na 
gilid na magbibigay-daan sa mga taong nagbibisikleta at naglalakad na tumawid nang walang magiging problema sa mga sasakyang 
papuntang timog na kumakaliwa mula sa N.  Wolfe Road hanggang 2nd Street at mga sasakyang papuntang kanluran na kumakanan 
mula sa 2nd Street hanggang N.  Wolfe Road.  Malinaw na mamarkahan ang mga tawiran upang ikonekta ang nakabahaging daanan sa 
grid ng kalye sa loob.  Pananatilihin ang karamihan ng malulusog na punong kasalukuyang nakatanim sa kahabaan ng N.  Wolfe Road.

Bilang bahagi ng Ispesipikong Plano, ang hilagang bahagi ng Stevens Creek Boulevard ay magkakaroon ng bagong daanan para 
sa mga taong naglalakad; pananatilihin ang karamihan ng malulusog na punong kasalukuyang nakatanim.  Hindi magbabago ang 
kasalukuyang paglilinya ng kalsada.

Tumutukoy ang Rosebowl sa isang kasalukuyang pagpapaunlad sa mga tahanan ng maraming pamilya sa timog-silangang sulok ng 
intersection ng N.  Wolfe Road sa Vallco Parkway.  Mayroong mga kasalukuyang daanan ng bisikleta sa parehong N.  Wolfe Road at 
Vallco Parkway.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.8:  Bukas na espasyo.  Ang bukas na espasyo sa anyo ng isang 
liwasan sa gitna ng bayan sa mga kanluran at silangang bahagi ng distrito kung saan 
maraming nakakalat na mga plaza at lugar na maraming halaman na gumagawa ng 
mga espasyo para sa pagtitipon ng komunidad, lokasyon para sa pampublikong sining, 
at espasyo para sa mga kaganapan sa komunidad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil magkakaroon ng dalawang Liwasan ng Bayan na naa-access ng publiko, 
na matatagpuan sa bawat bahagi ng N.  Wolfe Road.  Ang Kanlurang Liwasan ng Bayan (Town Square West) ay magsisilbi bilang 
plaza na siyang magiging pangunahing puntahan para sa mga kaganapan sa komunidad at isang espasyo para sa pagtitipon-tipon 
na pangsuporta sa mga nakapaligid na tindahang tingian, aliwan at tahanan.  Ang Silangang Liwasan ng Bayan (Town Square 
East) ay magsisilbing simpleng paradahan na siyang magiging amenidad para sa mga katabing opisina at komersiyal na lugar.  
Kabibilangan din ang Lugar ng Plano ng marami pang ibang bukas na espasyo, kasama na ang 30-akre na Parkeng Pangkomunidad 
at Makakalikasang Lugar.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.9:  Anyo ng gusali.  Ang mga gusali ay dapat may de-kalidad na 
arkitektura, at pagtuon sa estetika, sukat at impormasyong naaayon sa tao, at lumikha 
ng pakiramdam ng pagkakabilang sa lugar.  Ang mas matataas na gusali ay dapat 
maglaan ng mga naaangkop na pagbabago upang umakma sa nakapaligid na lugar.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Gagawin ang natatanging pagkakakilanlan ng Lugar ng Plano sa pamamagitan 
ng anino ng mga bulubundukin ng 30-akre na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar.  Ang Parkeng Pangkomunidad 
at Makakalikasang Lugar ay magiging natatanging feature na pang-arkitektura at pangmatagalan na hindi lang magbibigay ng mga 
benepisyo sa komunidad, ngunit makakatulong din na gawing destinasyon sa rehiyon ang Lugar ng Plano.

Ang mga ipinapanukalang pataan, pagpapaganda ng lupa sa antas ng kalye, at iba’t ibang taas ng gusali ay makakatulong din sa 
paggawa ng interesanteng landscape at pagbabawas ng biswal na epekto sa mga kalapit na kapitbahayan at mga pampublikong kalye.

Tumutukoy ang Ispesipikong Plano ng mga maximum na taas ng bubong at maximum na taas ng gusali ayon sa sona, at sa 
pangkalahatan, magiging mas mataas ang mga gusali sa silangang bahagi ng N.  Wolfe Road sa Distritong Pang-opisina/Komersiyal 
na May Magkakahalong Gamit (karaniwang nasa apat hanggang anim na palapag na hanggang 95 talampakan ang taas), habang 
ang karamihan ng mga gusali sa kanlurang bahagi ng N.  Wolfe road ay magiging mga mababang komersiyal na gusaling may 
magkakahalong gamit, na binubuo ng mga gusaling may apat na palapag at ilang gusaling may anim na palapag (hanggang 82 
talampakan sa pinakamataas na punto).  Kumakatawan ang mga feature na ito ng disenyo sa de-kalidad na disenyo ng arkitektura 
na makakatulong sa pagkakaisa ng 30-akre na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar at pagtiyak na magkakaroon ng 
kapitbahayang naaangkop sa sukat at impormasyong naaayon sa tao na walang mga biglaang pagbabago upang umangkop sa mga 
nakapaligid na lugar.

Ang mga ipinapanukalang pataan, pagpapaganda ng lupa sa antas ng kalye, at iba’t ibang taas ng gusali ay makakatulong din sa 
paggawa ng interesanteng landscape at pagbabawas ng biswal na epekto sa mga kalapit na kapitbahayan at mga pampublikong kalye.
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Nakaayon?
Estratehiya LU-19.1.10:  Karakter ng bukana (gateway).  Mga gusaling may mataas 
na kalidad na may arkitektura at materyales na akma para sa karakter ng gateway ng 
lugar.  Dapat magbigay ang proyekto ng karatula at magandang dating sa gateway.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil magbibigay ito ng arkitektura at konstruksiyon na may mataas na kalidad 
na susuporta sa karkater ng gateway ng Lugar ng Plano.  Halimbawa, bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad, 
ang isang lugar na taniman ng oak ay tataniman ng malalaking punong pangsilong upang makabuo ng espasyo ng gateway na may 
dating o iconic, at magsisilbi itong biswal na palugit sa katabing pribadong residensyal na kapitbahayan.  Ang 30-akre na Parkeng 
Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar ay magsisilbi rin bilang natatanging halimbawa ng arkitekturang may mataas na kalidad.

Maglalagay ng mga nakatayong karatula ng pagkakakilanlan sa mga bukana sa Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na 
nakaharap sa mga kalyeng nasa pangunahing ruta na nasa harapan ng ari-arian.  Ang mga karatulang ito ay maaaring ang mga 
karatula ng pagkakakilanlan ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad o maaari ding kabilangan ang mga ito ng mga pangalan ng 
mga pangunahing nangungupahan, na bubuo ng pinag-isang diwa ng lugar na naaangkop sa karakter ng gateway ng lugar.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.11:  Plano sa paggawa ng mga yugto.  Ang isang plano sa 
paggawa ng mga yugto na nagle-lay out sa pag-ooras ng mga pagpapabuti sa 
imprastraktura, bukas na espasyo at paggamit ng lupa na nagtitiyak na ang mga 
elementong ninanais ng komunidad ay kasama sa mga unang yugto.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil kinabibilangan ito ng isang plano sa pagkakasunod-sunod na 
nagbibigay-daan sa maagang konstruksiyon ng mga elementong ninanais ng komunidad kasama na ang mga pagtitingi at aliwan.  
Bagama’t ang Ispesipikong Plano ay ipapatupad sa paglipas ng maraming taon, isinasaad ng plano sa pagkakasunod-sunod na ang 
mga lugar na hindi pa napapaunlad para sa pagpapaunlad sa hinaharap ay pagagandahin (ila-landscape) upang maisama ang iba pang 
mga kaakit-akit na pagpapaganda na hindi gaanong minementina, at upang ma-secure at mapanatili.

Tinutukoy rin ng Ispesipikong Plano ang mga pagpapaunlad sa loob at labas ng lugar, ang pag-ooras para sa mga pagpapabuting ito, at 
isang paglalarawan ng mga pinapayagang paraan ng pagtustos.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.12:  Paradahan.  Ilalagay sa gilid o likuran ng mga gusali ang 
paradahan sa ibabaw ng mga lote.  Mas pinapaboran ang underground na paradahan 
sa ilalim ng mga gusali.  Ang mga istrakturang wala sa unang palapag ay hindi ilalagay 
sa kahabaan ng mga harapan ng kalye.  Sa mga sitwasyon, kung saan ang mga 
istrakturang wala sa unang palapag ay pinapayagan sa kahabaan ng mga pangunahing 
harapan ng kalye sa loob, ililinya ang mga ito sa mga tindahang tingian, bukana at 
aktibong gamit sa unang palapag.  Nakadisenyo dapat ang lahat ng istraktura ng 
paradahan sa paraang tugma ang arkitektura nito sa isang kapaligiran ng "sentro ng 
bayan" na may mataas na kalidad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Binabawasan nito ang paradahan sa ibabaw ng lupa (surface) sa pamamagitian 
ng paggamit ng mga istraktura ng paradahang hindi kapantay ng lupa (subsurface) kung saan maaari.  Hindi makikita ang mga 
limitadong istrakturang wala sa unang palapag dahil tatakpan at tatabingan ang mga ito ng Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang 
Lugar o ikukulong sa loob ng mga gusali.  Ang mga istrakturang wala sa unang palapag ay hindi ilalagay sa kahabaan ng mga 
pangunahing harapan ng kalye at, kung nasa kahabaan ng mga harapan ng kalye sa loob ang mga ito, magtatampok ang mga ito ng 
mga tindahang tingian, bukana at iba pang mga aktibong gamit sa unang palapag.  Hangga't maaari, ilalagay ang mga istraktura ng 
paradahan malayo sa mga prominenteng lugar ng mga tao na may mga bukana at hagdanan na katabi ng mga access point ng mga 
kalye o plaza.  Ididisenyo ang mga istraktura upang maging tugma sa karakter pang-arkitektura ng mga katabing gusali, kasama na 
ang mga pagsasaalang-alang sa estilo at kulay, at susuporta ang mga ito sa pagpapaunlad sa Lugar ng Plano tungo sa isang sentro ng 
bayan na may mataas na kalidad at magkakahalong gamit.

Kung saan hindi posible ang pagtatayo ng mga istraktura, ang mga lote ng paradahan sa ibabaw ng lupa ay pangunahing ilalagay sa 
likod ng mga gusali o sa gilid ng mga gusali, at pagagandahin ng mga punong magsisilbing panabing.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.13:  Mga Puno.  Panatilihin ang mga puno sa kahabaan ng 
Interstate 280, Wolfe Road at Stevens Creek Boulevard hangga't maaari, kapag 
nagmungkahi ng bagong pagpapaunlad.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil sa tinatayang 895 puno na nauugnay sa ari-arian ng Mall, pananatilihin 
ang karamihan ng malulusog na puno gaya ng tinatalakay sa Kabanata 2:  Mga Pamantayan sa Paggamit at Pagpapaunlad ng Lupa 
at Kabanata 7:  Pagpapaganda ng Lupa at ang Pampublikong Nasasakupan ng Ispesipikong Plano.  Sa partikular, ang pagpapanatili 
ng matatanda nang puno na kasalukuyang nakatanim ay isang priyoridad at mahalagang bahagi ng paglalagay ng tabing sa 
pagpapaganda ng lupa sa pagitan ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad at ng katabing residensyal na kapitbahayan.  
Bilang bahagi ng Ispesipikong Plano, magtatanim ng mga karagdagang puno na magreresulta sa isang netong pagdami ng mga puno.  
Tinutukoy ng Ispesipikong Plano ang mga kasalukuyan at konseptuwal na iminumungkahing lokasyon para sa mga puno kasama na 
ang sa kahabaan ng mga harapan ng kalye at sa mga gitna ng kalsada.

Nakaayon
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Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Nakaayon?
Estratehiya LU-19.1.14:  Mga palugit sa kapitbahayan.  Isaalang-alang ang mga palugit 
gaya ng mga pataan, pagpapaganda ng lupa at/o paglipat ng gusali upang lagyan ng 
palugit ang magkakatabing lugar ng tahanan ng isang pamilya para hindi gaanong 
magkakitaan at magkarinigan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Halimbawa, pananatilihin ang malulusog na punong kasalukuyang nakatanim 
sa kahabaan ng Perimeter Road na nagsisilbing palugit sa pagpapaganda ng lupa sa kapitbahayan.  Magtatanim ng mga karagdagang 
puno.  Ang isang lugar na taniman ng oak ay tataniman ng malalaking punong pangsilong upang makabuo ng espasyo ng gateway na 
may dating o iconic, at magsisilbi itong biswal na palugit sa katabing pribadong residensyal na kapitbahayan.  Dagdag pa rito, gaya 
ng tinatalakay sa itaas, ang silhouette ng mga burol ng 30-akre na Parkeng Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar ay tutulong 
na bumuo ng mga naaangkop na paglipat sa mga nakapaligid na kapitbahayan.  Ang mga iminumungkahing pataan, pagpapaganda 
ng lupa sa antas ng kalye at nagbabago-bagong taas ng gusali ng Ispesipikong Plano ay tutulong din na makabuo ng kawili-wiling 
pagpapaganda ng lupa at na hindi gaanong magkakitaan ang mga magkakatabing kapitbahayan at pampublikong kalsada.

Nakaayon

Estratehiya LU-19.1.15:  Green Roof at Ni-recycle na Tubig.  Upang lalong pahusayin 
at suportahan ang mga kinakailangan sa bukas na espasyo na nakatakda sa 
estratehiya LU-19.1.8 at upang magbigay ng katangi-tanging benepisyo sa komunidad, 
kinakailangan ang isang green roof na naa-access ng publiko para sa bahagi ng 
proyekto na ganap na muling nagpapaunlad sa kasalukuyang mall sa loob ng Distrito 
ng Pamilihan ng Vallco.  Hindi bababa sa 30 akre ang sukat ng green roof na may 
hindi liliit sa 3.8 milya ng mga trail na naa-access ng publiko.  Upang mabawasan ang 
pangangailangan sa tubig na nauugnay sa isang green roof, gagamitin ang ni-recycle 
na tubig at pagpapaganda ng lupa gamit ang mga katutubong halamang sanay 
sa tagtuyot na nabubuhay sa kaunti o kahit walang tubig.  Upang matugunan ang 
obligasyong ito, palalawakin ng tagapagpaunlad ang serbisyo ng nire-recycle na tubig 
sa hinaharap hanggang sa Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Hindi ilalapat sa anumang 
proyekto ng hotel ang mga kinakailangang ito.

Ibinibigay ng Inisyatibo ang estratehiyang ito na sumusuporta sa iba pang mga estratehiya ng Pangkalahatang Plano para sa 
konserbasyon ng tubig.  Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil nagbibigay ito ng 30-akre na Parkeng 
Pangkomunidad at Makakalikasang Lugar, na gagamit ng ni-recycle na tubig at pagpapaganda ng lupa gamit ang mga katutubong 
halamang sanay sa tagtuyot, at nagbibigay-daan din ito sa pagpapalawak ng serbisyo ng nire-recycle na tubig hanggang sa Lugar 
ng Plano.

Nakaayon

LAYUNIN HE-1:  Isang sapat na panustos ng mga yunit ng tirahan para sa lahat ng 
katayuan sa ekonomiya

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng 389 na yunit ng tirahan "ayon sa karapatan" 
("by right").  Sa 389 na yunit, ang mas malaki sa 80 yunit, o 20% ng kabuuang yunit, ay magsisilbing apartment sa antas ng merkado 
para sa nakatatanda (nang nakakasunod sa batas ng Estado at na pederal).  Susunod ang mga residensyal na apartment sa Programa 
sa Pabahay na Mas Mababa sa Antas ng Merkado (Below Market Rate o BMR) ng Lunsod ng Cupertino.  Lubos na hinihikayat ang 
Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangangasiwa sa Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng 
ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.  Mangangailangan ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para 
sa mga yunit ng tirahan na mas marami sa bilang na 389 na tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito 
ng Pamilihan ng Vallco.

Nakaayon

Patakaran HE-1.1:  Probisyon ng Sapat na Kapasidad para sa Pangangailangan 
ng Bagong Konstruksiyon.  Magtalaga ng sapat na lupa sa mga naaangkop na 
density upang mapaglaanan ang Pagtatalaga ng Mga Pangangailangan sa Pabahay sa 
Rehiyon (Regional Housing Needs Allocation) ng Cupertino, ng 1,064 na yunit para sa 
panahon ng projection sa 2014-2022.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil tinutukoy ang Lugar ng Plano bilang Priyoridad na Lugar ng Elemento ng 
Pabahay (Priority Housing Element Site o Site A2) sa Elemento ng Pabahay sa Pangkalahatang Plano ng Lunsod na nagtatalaga ng 
389 na yunit sa Lugar ng Plano "ayon sa karapatan" ("by right").  Mangangailangan ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal 
na Paggamit para sa mga yunit ng tirahan na mas marami sa bilang na 389 na tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na 
Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Nakaayon
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Patakaran HE-1.2:  Mga Density ng Pabahay.  Magbigay ng kumpletong hanay ng 
mga density para sa pagmamay-ari at pinaparentang pabahay.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagbibigay-daan ito sa isang hanay ng mga density hanggang 35 yunit ng 
tirahan kada akre.

Nakaayon

Patakaran HE-1.3:  Pagpapaunlad na May Magkakahalong Gamit. 
Hikayatin ang pagpapaunlad na may magkakahalong gamit malapit sa mga pasilidad ng 
transportasyon at sentro ng pagtatrabaho.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ibinibigay ang mga residensyal, pagtatrabaho, pagtitingi/komersiyal, libangan 
at aliwan sa loob ng Lugar ng Plano.  Nasa isang Priyoridad na Lugar ng Transportasyon ang Lugar ng Plano.  Upang makatulong na 
pangasiwaan ang alternatibong transportasyon gaya ng paghihiraman ng kotse at bisikleta at pagkakakonekta sa ibang mga lugar ng 
Lunsod, ilalaan ang isang Mobility Hub na may maraming pamamaraan para sa lokal na transportasyon at BRT sa hinaharap.

Nakaayon

Estratehiya 1:  Patakaran sa Paggamit ng Lupa at Mga Tadhana sa Pagsosona.  Upang 
mapaglaanan ang Pagtatalaga ng Mga Pangangailangan sa Pabahay sa Rehiyon 
(Regional Housing Needs Allocation o RHNA), magpapatuloy ang Lunsod na:

• Magbigay ng sapat na kapasidad sa pamamagitan ng Ordinansa sa Elemento 
ng Paggamit ng Lupa at Pagsosona upang mapaglaanan ang RHNA ng 
1,064 na yunit habang nagpapanatili ng plano sa balanseng paggamit ng lupa 
na nag-aalok ng mga oportunidad para sa pagdami ng mga trabaho, aktibidad, 
serbisyo at amenidad na komersiyal/tingian.

• Subaybayan ang mga pamantayan sa pagpapaunlad upang tiyakin na sapat 
at naaangkop ang mga ito sa pangangasiwa ng isang hanay ng pabahay sa 
komunidad

• Subaybayan ang imbentaryo ng mga lugar at gawin itong available sa website 
ng Lunsod.

• Subaybayan ang aktibidad sa pagpapaunlad sa Mga Lugar ng Oportunidad 
sa Pabahay upang tiyakin na nakakapagpanatili ang Lunsod ng sapat na lupa 
upang mapaglaanan ang RHNA sa panahon ng pagpaplano.  Sa sitwasyon 
na ang isang lugar ng pabahay na nakalista sa imbentaryo ng mga lugar 
sa Elemento ng Pabahay ay muling pinapaunlad na may gamit na hindi 
residensyal o sa isang mas mababang density kaysa sa ipinapakita sa 
imbentaryo ng mga lugar sa Elemento ng Pabahay, tiyakin na may sapat na 
kapasidad ang Lunsod upang matugunan ang RHNA sa pamamagitan ng 
paggawa sa mga resultang kinakailangan ng Seksyon 65863 ng Kodigo ng 
Pamahalaan at pagtukoy ng (mga) alternatibong lugar sa loob ng Lunsod 
kung kailangan.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito.  Gaya ng naitala dati, ang Lugar ng Plano ay tinutukoy bilang Priyoridad na 
Lugar sa Elemento ng Pabahay (Priority Housing Element Site o Site A2) sa Elemento ng Pabahay sa Pangkalahatang Plano ng 
Lunsod na nagtatalaga sa 389 na yunit sa Lugar ng Plano "ayon sa karapatan" ("by right").  Mangangailangan ang Ispesipikong Plano 
ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga yunit ng tirahan na mas marami sa bilang na 389 na tinutukoy sa Elemento ng 
Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Nakaayon
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 ■ Mga Priyoridad na Lugar ng Pabahay:  Bilang bahagi ng pagsasapanahon 

sa Elemento ng Pabahay, tumukoy ang Lunsod ng limang priyoridad na 
lugar sa ilalim ng Sitwasyon A (tingnan ang Talahanayan HE-5) para sa 
pagpapaunlad na residensyal sa susunod na walong taon.  Pinapayagan ng 
mga pagtatalaga sa Pangkalahatang Plano at pagsosona ang mga density 
na ipinapakita sa Talahanayan HE-5 para sa lahat ng lugar maliban sa lugar 
ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco (Site A2).  Kakailanganin ng masusing 
pagpaplano at opinyon mula sa komunidad para sa muling pagpapaunlad 
ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Mangangailangan ng ispesipikong 
plano upang makapagpatupad ng komprehensibong estratehiya para sa 
pagpapaunlad na may magkakahalong gamit na may kinalaman sa pagtitingi/
opisina/residensyal.  Aatasan ang aplikante ng proyekto na makipagtulungan 
nang mabuti sa komunidad at sa Lunsod upang maghain ng ispesipikong 
planong nakakatugon sa mga pangangailangan ng komunidad, at magaganap 
ang inaasahang pagpapatibay at muling pagsosona sa loob ng tatlong taon 
matapos ang pagpapatibay sa 2014-2022 na Elemento ng Pabahay (sa Mayo 
31, 2018).  Pahihintulutan ng ispesipikong plano ang pagtatayo ng 389 na yunit 
ayon sa karapatan sa density na 20 yunit kada akre sa pinakamaliit.

Kung hindi pagtitibayin ang ispesipikong plano at muling pagsosona sa loob ng 
tatlong taon matapos ang pagpapatibay sa Elemento ng Pabahay (sa Mayo 31, 
2018), mag-iiskedyul ang Lunsod ng mga pagdinig na nakaayon sa Seksyon 65863 
ng Kodigo ng Pamahalaan upang isaalang-alang ang pag-aalis sa Vallco bilang 
priyoridad na lugar ng pabahay sa ilalim ng Sitwasyon A, na papalitan ng mga lugar 
na tinutukoy sa Sitwasyon B (tingnan ang nakadetalyeng talakayan at listahan ng 
mga lugar ng "Sitwasyon B" sa Apendise B na Teknikal na Apendise sa Elemento ng 
Pabahay).  Bilang bahagi ng pagpapatibay ng Sitwasyon B, ang Lunsod ay naglalayong 
magdagdag ng dalawa pang lugar sa imbentaryo:  ang Glenbrook Apartments at 
Homestead Lanes, kasama ng mas malaking bilang ng mga pinahihintulutang yunit 
sa lugar ng The Hamptons at The Oaks.  Mayroong mga naaangkop na pagsosona 
para sa Glenbrook Apartments; gayunpaman, kakailanganing muling isona ang mga 
lugar sa Homestead Lanes sa panahong iyon upang pahintulutan ang pagtatayo ng 
mga tahanan.  Magbibigay-daan ang anumang kinakailangang muling pagsosona sa 
pagtatayo ng mga tahanan ayon sa karapatan sa density na 20 yunit kada akre sa 
pinakamaliit.

Nakaayon

Estratehiya 2:  Mga Pangalawang Yunit ng Tirahan.  Patuloy na ipapatupad ng Lunsod 
ang Ordinansa sa Pangalawang Yunit ng Tirahan at hihikayatin ang produksyon ng mga 
pangalawang yunit

Hindi pipigilan ng Ispesipikong Plano ang Lunsod mula sa pagpapatupad sa estratehiyang ito. Nakaayon
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Estratehiya 3:  Pagsasama-sama ng Lote.  Upang masimulan ang mga pagpapaunlad 
na residensyal at may magkakahalong gamit, magpapatuloy ang Lunsod na:

 ■ Hikayatin ang pagsasama-sama ng lote kapag muling pauunlarin ang mga 
tuloy-tuloy, mas maliit at hindi gaanong ginagamit na parsela

 ■ Hikayatin ang mga pangunahing plano para sa mga nasabing lugar na may 
maayos na access at pagdaloy

 ■ Magbigay ng teknikal na tulong sa mga may-ari ng ari-arian ng mga katabing 
parsela upang masimulan ang maayos na muling pagpapaunlad kung saan 
naaangkop

 ■ Hikayatin ang kooperasyon sa loob ng iisang ahensiya at sa pagitan ng 
maraming ahensiya sa pakikipagtulungan sa mga aplikante nang walang 
bayad bago ang pagsusumite ng aplikasyon para sa paghingi ng tulong sa 
paunang pagsusuri ng plano.

Ang (mga) aplikante ng proyekto sa hinaharap ay magpapaunlad sa Lugar ng Plano ayon sa bisyon ng Ispesipikong Plano sa ilalim ng 
pinag-isang pagmamay-ari hangga't maaari.

Nakaayon

Estratehiya 4:  Mga Pamantayan sa Pagpapaunlad na May Kakayahang 
Magbago-bago.  Kinikilala ng Lunsod ang pangangailangang maghikayat ng hanay ng 
opsyon sa pabahay sa komunidad.  Magpapatuloy ang Lunsod na:

 ■ Mag-alok ng mga pamantayan sa pagpapaunlad na residensyal na may 
kakayahang magbago-bago sa mga nakaplanong distrito ng pagsosonang 
residensyal, gaya ng maliliit na sukat ng lote, lapad ng lote, ratio ng floor area 
at pataan, partikular na sa mas malaking density at mga pagpapaunlad sa 
magkakadikit na pabahay

 ■ Isaalang-alang ang paggagawad ng mga pagbabawas sa paradahang wala sa 
kalye depende sa sitwasyon para sa pabahay sa nakatatanda.

Itinataguyod ng Ispesipikong Plano ang mga pamantayan sa pagpapaunlad para sa Lugar ng Plano.  Maglalaan ang Sentro ng Bayan/
Parkeng Pangkomunidad ng 389 na yunit ng tirahan "ayon sa karapatan" ("by right"), kasama na ang mas malaki sa 80 yunit, o 
20% ng kabuuang yunit, bilang pabahay sa nakatatanda (nang nakakasunod sa batas ng Estado at na pederal).  Mangangailangan 
ang Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga yunit ng tirahan na mas marami sa bilang na 389, na 
tinutukoy sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.

Nakaayon
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LAYUNIN HE-2:  Pabahay na abot-kaya para sa iba't ibang sambahayan sa 
Cupertino

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa sa Pabahay na 
BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangangasiwa sa 
Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.

Nakaayon

Patakaran HE-4:  Pangangasiwa sa Pabahay.  Tiyakin na ang lahat ng bagong 
pagpapaunlad-kasama na ang mga pagpapaunlad na residensyal sa antas ng 
merkado-ay nakakatulong na mabawasan ang epektong may kinalaman sa proyekto sa 
mga pangangailangan sa abot-kayang pabahay.

Gaya ng nakatala sa Layunin HE-2, nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa 
hinaharap sa Programa ng Pabahay na BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na 
sumunod sa Programa ng Pangangasiwa sa Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.

Nakaayon

Patakaran HE-5:  Hanay ng Mga Uri ng Pabahay.  Hikayatin ang pagpapaunlad ng 
iba't ibang stock ng pabahay na nagbibigay ng hanay ng mga uri ng pabahay (kasama 
na ang pabahay na mas maliliit at hindi gaanong magastos) at mga antas ng pagiging 
abot-kaya.  Bigyang-diin ang paglalaan ng pabahay para sa mga sambahayang 
may mababa at sapat na kita kasama na ang mga sumasahod na nagbibigay ng 
mahahalagang serbisyong pampubliko (hal., mga empleyado ng distrito ng paaralan, 
mga empleyadong nangangasiwa sa kaligtasang munisipal at pampubliko, atbp.)

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa ng Pabahay na 
BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangangasiwa sa 
Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.

Nakaayon

Patakaran HE-6:  Pagtatayo ng abot-kayang pabahay at pabahay para sa mga 
taong may mga espesyal na pangangailangan.  Magpanatili at/o magpatibay ng 
mga regulasyon sa naaangkop na paggamit ng lupa at iba pang mga kagamitan sa 
pagpapatayo upang hikayatin ang pagtatayo ng abot-kayang pabahay.  Gawin ang lahat 
ng makakaya hangga’t makatwiran upang makapaglagay ng mga yunit sa kabuuan ng 
komunidad ngunit nang hindi naaapektuhan ang pangunahing layunin ng pagbibigay ng 
mga abot-kayang yunit.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa sa Pabahay na 
BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangagasiwa sa 
Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.

Estratehiya 6:  Programa ng Pangangasiwa sa Opisina at Industriyal na Pabahay.  
Patuloy na ipapatupad ng Lunsod ang Programa ng Pangangasiwa sa Opisina at 
Industriyal na Pabahay.  Iniaatas ng programang ito na ang mga tagapagpaunlad 
ng opisina, komersiyal at industriyal na espasyo ay magbabayad ng singil sa 
pangangasiwa, na gagamiting pangsuporta sa abot-kayang pabahay sa Lunsod ng 
Cupertino.  Kinokolekta at dinedeposito ang mga bayad sa pangangasiwa sa Pondo 
ng Abot-kayang Pabahay na Mas Mababa sa Antas ng Merkado (Below Market-Rate 
Affordable Housing Fund o BMR AHF) ng Lunsod.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa ng Pabahay na 
BMR ng Lunsod, na maaaring kabilangan ng paglalaan ng mga abot-kayang yunit sa loob ng Lugar ng Plano.

Nakaayon

Estratehiya 7:  Programa ng Pangangasiwa sa Residensyal na Pabahay.  Patuloy na 
ipapatupad ng Lunsod ang Programa ng Pangangasiwa sa Residensyal na Pabahay 
upang mabawasan ang pangangailangan para sa abot-kayang pabahay na dulot 
ng bagong pagpapaunlad na residensyal sa antas ng merkado.  Naaangkop ang 
programang ito sa bagong pagpapaunlad na residensyal.  Kasama sa pangangasiwa 
ang alinman sa pagbabayad sa singil sa "Pangangasiwa sa Pabahay" o sa paglalaan 
ng yunit o mga yunit na Mas Mababa sa Antas ng Merkado (Below Market-Rate o 
BMR).  Ang mga proyekto ng pito o higit pang ibinebentang yunit ay dapat magbigay 
ng mga yunit na BMR sa lugar.  Ang mga proyekto ng anim na yunit o mas kaunting 
ibinebentang yunit ay maaaring bumuo ng isang yunit na BMR o magbayad sa singil 
sa Pangangasiwa sa Pabahay.  Ang mga tagapagpaunlad ng mga pinaparentang yunit 
sa antas ng merkado, kung saan hindi maibebenta ang mga yunit nang paisa-isa, ay 
dapat magbayad ng singil sa Pangangasiwa sa Pabahay sa BMR AHF.  Tinutukoy ng 
programang BMR ang mga sumusunod:
a.  Priyoridad.  Sa sukdulang pinahihintulutan ng batas, ang priyoridad para sa 
pag-ookupa ay ibinibigay sa mga residente ng Cupertino, full-time na empleyado ng 
Cupertino at empleyadong nagbibigay ng serbisyong pampubliko sa Cupertino gaya ng 
tinutukoy sa Manual ng Pangangasiwa sa Residensyal na Pabahay ng Cupertino.

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa ng Pabahay 
na BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangangasiwa 
sa Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.  Ang panghuling kalkulasyon ng mga bayad na 
ito ay aalamin para sa mga indibidwal na proyekto ng pagpapaunlad na itinatayo alinsunod sa Ispesipikong Plano.

Nakaayon
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b.  Mga Ibinebentang Pagpapaunlad na Residensyal.  Mag-atas ng 15% ibinebentang 
yunit na BMR sa lahat ng pagpapaunlad na residensyal kung saan maibebenta 
ang mga yunit nang paisa-isa (kasama na ang mga tahanan ng isang pamilya, 
pagpapaunlad ayon sa karaniwang interes, at pag-convert ng condominium, o payagan 
ang mga pinaparentang yunit na BMR gaya ng kung paano ito pinapayagan sa (d) 
sa ibaba).
c.  Mga Pinaparentang Pagpapaunlad na Residensyal:  Sa sukdulang pinahihintulutan 
ng batas, mag-atas ng 15% pinaparentang yunit na BMR para sa may napakababa at 
mababang kita sa lahat ng pinaparentang pagpapaunlad na residensyal.  Kung hindi 
pinahihintulutan ang Lunsod ng batas na mag-atas ng mga yunit na BMR sa mga 
pinaparentang pagpapaunlad na residensyal, mag-atas ng pagbabayad ng Singil sa 
Pangangasiwa ng Pabahay:
d.  Alternatibo sa Pagpaparenta.  Payagan ang mga pinaparentang yunit na BMR sa 
mga ibinebentang pagpapaunlad na residensyal, at payagan ang mga tagapagpaunlad 
ng mga pinaparentang pagpapaunlad sa antas ng merkado na magbigay ng mga 
pinaparentang yunit na BMR sa lugar, kung ang tagapagpaunlad ay:  1) pumapasok sa 
isang kasunduang naglilimita sa mga pagpaparenta kapalit ng ambag sa pananalapi 
o isang uri ng tulong na tinutukoy sa batas sa bonus sa density (na kinabibilangan ng 
iba't ibang konsuwelong nagkokontrol); at 2) nagbibigay ng mga pinaparentang yunit na 
BMR para sa may napakababang kita o mababang kita.
e.  Mga Abot-kayang Presyo at Pagpaparenta.  Magtaguyod ng mga alituntunin para 
sa mga abot-kayang presyo ng pagbebenta at abot-kayang pagpaparenta para sa mga 
bagong abot-kayang pabahay at isapanahon ang mga alituntunin bawat taon habang 
nakakatanggap ng mga bagong alituntunin sa kita;
f.  Pagpapaunlad ng Mga Yunit na BMR na Wala sa Lugar.  Payagan ang mga 
tagapagpaunlad na tugunan ang lahat o ilang bahagi ng kanilang kinakailangan sa BMR 
o bayad sa Pangangasiwa sa Pabahay sa pamamagitan ng paggawang available sa 
lupa para sa Lunsod o sa isang hindi nagtutubong tagapagpaunlad ng pabahay upang 
magtayo ng abot-kayang pabahay, o payagan ang mga tagapagpaunlad na itayo ang 
mga kinakailangang yunit na BMR na wala sa lugar, sa pakikipagtulungan sa isang hindi 
nagtutubong organisasyon.  Ang pamantayan para sa pag-donate ng lupa o mga yunit 
na BMR na wala sa lugar (o kombinasyon ng dalawang opsyon) ay tutukuyin sa Manual 
ng Pangangasiwa sa Residensyal na Pabahay.
g.  Termino ng BMR.  Atasan ang mga yunit na BMR na manatiling abot-kaya sa loob ng 
hindi iikli sa 99 na taon; at ipatupad ang unang karapatan sa pagtanggi sa mga yunit na 
BMR ng Lunsod at iba pang mga paraan upang tiyakin na mananatiling abot-kaya ang 
mga yunit na BMR.  

Nakaayon
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Estratehiya 8:  Pondo ng Abot-kayang Pabahay (Affordable Housing Fund o AHF) 
na Mas Mababa sa Antas ng Merkado (Below Market-Rate o BMR).  Ang BMR AHF 
ng Lunsod ay patuloy na susuporta sa mga proyekto, estratehiya at serbisyo ng 
abot-kayang pabahay, kasama na ang ngunit hindi limitado sa:

 ■ Pangangasiwa ng Programang BMR
 ■ Sapat na rehabilitasyon
 ■ Pagkuha ng lupa
 ■ Pagkuha ng mga gusali para sa permanenteng pagiging abot-kaya, nang 

mayroon o walang rehabilitasyon
 ■ Bagong konstruksiyon
 ■ Pagpepreserba sa mga yunit na BMR na "nasa peligro" ("at-risk")
 ■ Mga panustos sa pagpapatakbo ng pagpaparenta
 ■ Tulong sa paunang bayad (downpayment)
 ■ Mga pagpapababa sa halaga (write-down) ng lupa
 ■ Direktang pagtustos sa gap (Direct gap financing)
 ■ Patas na pabahay

Magta-target ang Lunsod ng bahagi ng BMR AHF upang bigyang-benepisyo ang 
mga sambahayan na may sobrang mababang kita at mga taong may mga espesyal 
na pangangailangan (gaya ng mga nakatatanda, biktima ng karahasan sa bahay 
o domestic violence, at ng may kapansanan, kasama na ang mga taong may mga 
kapansanang pumipigil sa kanilang pag-unlad), sa sukdulan na ang mga target na 
populasyong ito ay mapag-alamang nakaayon sa mga pangangailangang tinutukoy 
sa nexus na pag-aaral na inihahanda ng Lunsod upang matukoy ang kaugnayan, o 
"nexus" sa pagitan ng mga bagong pagpapaunlad at sa pangangailangan para sa 
abot-kayang pabahay.  

Upang matiyak na ang mga bayad sa pangangasiwa ay patuloy na magiging sapat 
upang bawasan ang mga epekto ng bagong pagpapaunlad sa mga pangangailangan sa 
abot-kayang pabahay, isasapanahon ng Lunsod ang Nexus na Pag-aaral nito para sa 
Plano sa Pangangasiwa sa Pabahay sa dulo ng 2015. 

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa ng Pabahay 
na BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangangasiwa 
sa Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.  Ang mga bayad para sa mga proyekto ng 
indibidwal na pagpapaunlad na itinatayo alinsunod sa Ispesipikong Plano ay magagamit ng Lunsod upang patuloy na masuportahan at 
maipatupad ang abot-kayang pabahay.

Nakaayon
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Estratehiya 10:  Mga Sobrang Ari-arian para sa Pabahay.  Maggagalugad ang Lunsod 
ng mga oportunidad sa mga sobrang ari-arian gaya ng sumusunod:

 ■ Makipagtulungan sa mga lokal na pampublikong ahensiya, distrito ng paaralan 
at simbahan, upang matukoy ang mga sobrang ari-arian o ari-ariang hindi 
gaanong nagagamit na may potensyal para sa pagpapaunlad na residensyal.

 ■ Hikayatin ang mga pangmatagalang pagpapaupa ng lupa ng mga ari-arian 
mula sa mga simbahan, distrito ng paaralan at korporasyon ng mga 
abot-kayang yunit.

 ■ Suriin ang posibilidad ng pagpapaunlad ng espesyal na pabahay para sa mga 
guro o iba pang mga pangkat ng empleyado sa mga sobrang ari-arian.

 ■ Magsaliksik ng mga programa sa pabahay ng ibang mga hurisdiksiyon para sa 
mga guro para sa kanilang potensyal na pagiging angkop sa Cupertino.  
 

Nakaayon ang Ispesipikong Plano sa estratehiyang ito dahil dapat sumunod ang mga proyekto sa hinaharap sa Programa ng Pabahay 
na BMR ng Lunsod.  Lubos na hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa ng Pangangasiwa 
sa Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng ibinibigay na abot-kayang pabahay sa lugar.  Ang mga bayad para sa mga proyekto ng 
indibidwal na pagpapaunlad na itinatayo alinsunod sa Ispesipikong Plano ay magagamit ng Lunsod upang patuloy na masuportahan at 
maipatupad ang abot-kayang pabahay.

Nakaayon
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Istratehiya 11:  Mga Insentibo para sa Pagpapaunlad ng Abot-kayang Pabahay.  Patuloy 
na mag-aalok ang Lunsod ng iba't ibang insentibo upang mapabilis ang pagpapaunlad 
ng abot-kayang pabahay.  Kabilang sa mga ito ang:

• Tulong-pinansiyal sa pamamagitan ng Pondo para sa Abot-kayang Pabahay 
na May Presyo na Mas Mura sa Nakatakda sa Merkado (BMR AHF) ng Lunsod 
at mga pondo mula sa CDBG.

• Pakikipagsosyo sa CDBG at/o pagsuporta sa aplikasyon para sa pagpopondo 
ng mga kuwalipikadong tagapagpaunlad ng abot-kayang pabahay para sa mga 
pangrehiyon, pang-estado, at pederal na pondo para sa abot-kayang pabahay, 
kabilang ang mga pondo ng HOME, Mga Kredit sa Buwis ng Bahay para sa 
May Maliit na Kita (LIHTC), at mga bono ng kita sa pautang sa bahay.

• Mga insentibo para sa bonus sa pagkasiksik (basahin ang Istratehiya 12).
• Mga naiaangkop na pamantayan sa pagpapaunlad.
• Teknikal na tulong.
• Pag-uurong ng mga bayarin sa paglalaan para sa parke at buwis sa 

konstruksiyon.
• Mga pag-uurong ng ordinansa sa pagpaparada.
• Pinabilis na pagpoproseso ng permiso.

Sumali ang Lunsod sa Kasunduan sa HOME ng County ng Santa Clara upang 
magkaroon ng mga pondo ng HOME para sa mga kuwalipikadong proyekto ng 
abot-kayang pabahay sa Lunsod ng Cupertino simula sa pederal na taon ng 
pananalapi na 2015.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito dahil dapat sumunod ang mga isasagawang proyekto sa hinaharap sa Programang 
BMR na Pabahay ng Lunsod.  Mariing hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa sa Pagpapagaan 
ng Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa lugar.  Ang mga bayarin para sa mga proyekto ng 
pagpapaunlad ng indibiduwal na pabahay na ginawa nang alinsunod sa Ispesipikong Plano ay maaaring gamitin ng Lunsod upang patuloy na 
suportahan at ipatupad ang abot-kayang pabahay.

Naaayon
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Istratehiya 12:  Ordinansa para sa Bonus sa Pagkasiksik.  Isusulong ng Lunsod ang 
paggamit ng mga bonus at insentibo sa pagkasiksik, kung naaangkop, para sa mga 
pagpapaunlad ng pabahay na kinabibilangan ng isa sa mga sumusunod:

 ■ Limitado ang hindi bababa sa 5 porsiyento ng mga yunit ng pabahay sa mga 
residenteng may sobrang liit na kita.

 ■ Limitado ang hindi bababa sa 10 porsiyento ng mga yunit ng pabahay sa mga 
residenteng may maliit na kita.

 ■ Limitado ang hindi bababa sa 10 porsiyento ng mga yunit ng pabahay sa isang 
ibinebentang pagpapaunlad na may panlahatang pasilidad sa mga residenteng 
may katamtamang kita.

 ■ Nagkakaloob ang proyekto ng hindi liliit sa isang akre ng lupa para sa lunsod 
o county na sapat upang mapagtayuan ng 40 yunit para sa mga residenteng 
may sobrang liit na kita; ang lupa ay may naaangkop na pagtatalaga, 
pagsosona, mga permiso, mga pag-apruba, at access sa mga pampublikong 
pasilidad na kinakailangan para sa ganoong pabahay ayon sa pangkalahatang 
plano; alam na kung saan manggagaling ang mga pondo; at natutugunan ang 
iba pang mga kinakailangan.

Dapat maggawad ng bonus sa pagkasiksik na hanggang 20 porsiyento sa mga 
proyekto na mayroon ng isa sa mga sumusunod:

 ■ Ang proyekto ay isang pagpapaunlad ng pabahay para sa mga nakatatandang 
mamamayan (hindi kinakailangan ng mga abot-kayang yunit)

 ■ Ang proyekto ay isang parke para sa mobile home na limitado sa mga 
nakatatandang mamamayan (hindi kinakailangan ng mga abot-kayang yunit)

Para sa mga proyektong may abot-kayang pabahay sa lugar, maaaring humiling ang 
mga tagapagpaunlad ng isa hanggang tatlong konsesyon para sa pangangasiwa, na 
dapat magresulta sa mga natutukoy na pagbabawas sa gastos at kinakailangan dapat 
upang gawing abot-kaya ang pabahay.
Isasapanahon ng Lunsod ang ordinansa para sa bonus sa pagkasiksik kung 
kinakailangan upang matugunan ang mga isasagawang pagbabago sa hinaharap 
sa batas ng Estado.

Sa Ispesipikong Plano, mayroong nakalaan na hindi bababa sa 80 yunit, o 20% ng mga kabuuang yunit, bilang mga apartment para sa mga 
nakatatanda (alinsunod sa batas ng Estado at pederal na batas); maaaring magmungkahi ng mga karagdagang yunit sa mga presyong mas 
mura sa nakatakda sa merkado alinsunod sa Programang BMR ng Lunsod.  Hindi sasalungat ang pagpapaunlad alinsunod sa Ispesipikong 
Plano sa Ordinansa para sa Bonus sa Pagkasiksik ng Lunsod.

Naaayon
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Istratehiya 13:  Pabahay para sa May Napakaliit na Kita at Pabahay para sa 
Mga Taong may Mga Espesyal na Pangangailangan.  Patuloy na isusulong ng 
Lunsod ang pagpapaunlad ng sapat na pabahay upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga sambahayang may napakaliit na kita at mga taong 
may mga espesyal na pangangailangan (tulad ng mga nakatatanda, biktima ng 
karahasan sa tahanan, at may kapansanan, kabilang ang mga taong may mga 
kapansanan sa pag-unlad).  Partikular dito, isasaalang-alang ng Lunsod ang mga 
sumusunod na insentibo:

 ■ Pagbibigay ng tulong-pinansiyal gamit ang Pondo para sa Abot-kayang 
Pabahay na May Presyo na Mas Mura sa Nakatakda sa Merkado (BMR AHF) 
at Block ng Pagpapaunlad ng Komunidad.  Paggawad ng mga pondo (CDBG).

 ■ Pagpapahintulot sa mga pangresidensyal na pagpapaunlad na lumampas 
sa mga nakaplanong pinakamalaking bilang para sa pagkasiksik kung 
magbibigay ang mga ito ng pabahay para sa mga taong may mga espesyal 
na pangangailangan at kung hindi magiging siksikan ang mga kalye ng 
kapitbahayan o makakasama sa karakter ng kapitbahayan ang higit na 
pagkasiksik.

 ■ Mga pagbabawas sa gawad para sa paradahan sa labas ng kalye, depende 
sa kaso.

 ■ Pakikipagsosyo at/o pagsuporta sa aplikasyon para sa pagpopondo ng mga 
kuwalipikadong tagapagpaunlad ng abot-kayang pabahay para sa mga 
pangrehiyon, pang-estado, at pederal na pondo para sa abot-kayang pabahay, 
kabilang ang mga pondo ng HOME, Mga Kredit sa Buwis ng Bahay para sa 
May Maliit na Kita (LIHTC), at mga bono ng kita sa pautang sa bahay.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito dahil dapat sumunod ang mga isasagawang proyekto sa hinaharap sa Programang 
BMR na Pabahay ng Lunsod.  Mariing hinihikayat ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad na sumunod sa Programa sa Pagpapagaan 
ng Pabahay ng Lunsod sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa lugar.  Ang mga bayarin para sa mga proyekto ng 
pagpapaunlad ng indibiduwal na pabahay na ginawa nang alinsunod sa Ispesipikong Plano ay maaaring gamitin ng Lunsod upang patuloy na 
suportahan at ipatupad ang abot-kayang pabahay.

Naaayon

LAYUNING HE-4:  Konserbasyon ng enerhiya at tubig. Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga panukala at mekanismo para sa enerhiya, tubig, at 
pagbabawas ng basura (basahin ang Patakarang HE-10 sa ibaba).

Naaayon
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Patakarang HE-10:  Konserbasyon ng Enerhiya at Tubig.  Isulong ang 
konserbasyon ng enerhiya at tubig sa lahat ng kasalukuyan at bagong 
pangresidensyal na pagpapaunlad.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Makakamit ang pagtitipid ng enerhiya at konserbasyon ng tubig sa pamamagitan ng mga 
salik na kinabibilangan ng Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan na nagpapahusay sa pagtitipid sa paggamit ng enerhiya ng mga 
gusali sa pamamagitan ng natural na bentilasyon at ilaw mula sa araw; paggamit ng alternatibong enerhiya mula sa photovoltaics, mga fuel 
cell, at iba pang mga teknolohiya; pagbibigay ng termal na pagpapainit at pagpapalamig sa pamamagitan ng isang sentralisadong sistema na 
gumagamit ng magkakasabay na pagpapainit at pagpapalamig at mga sentralisadong boiler, chiller at/o cooling tower; at pagbuo ng disenyo 
(hal., sun control hanggang mga shade window; paggamit ng natural na ilaw; at ilaw na matipid sa enerhiya).  Itinatampok sa Ispesipikong 
Plano na bawasan ang paggamit ng tubig na ligtas inumin pati na ang paggamit ng pambayang na-recycle na tubig at nasa lugar na nilinis na 
greywater para sa irigasyon, kabilang ang Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan; pangongolekta at muling paggamit ng tubig-bagyo at 
tubig-ulan; at paggamit ng mga likas na materyales para sa kaayusan ng lupa na hindi tinatablan ng tagtuyot.

Naaayon

Istratehiya 21:  Mga Kasanayan sa Pagpapanatili.  Patuloy na ipatutupad ng 
Lunsod ang Ordinansa sa Kaayusan ng Lupa para sa konserbasyon ng tubig 
at ang Ordinansa sa Luntiang Gusali (pinagtibay noong 2013) na pangunahing 
nalalapat sa bagong pangresidensyal at hindi pangresidensyal na pagpapaunlad, 
mga karagdagan, mga pagsasaayos, at mga pagpapahusay para sa 
nangungupahan sa sampu o mas marami pang yunit.

Upang itaguyod ang mga layunin ng Ordinansa sa Luntiang Gusali, susuriin ng 
Lunsod ang potensyal na makapagbigay ng mga insentibo, tulad ng pag-uurong 
o pagbabawas ng mga bayarin, para sa mga pagpapahusay sa konserbasyon ng 
enerhiya sa mga proyekto ng abot-kayang pabahay (kasalukuyan o bago) na wala 
pang sampung yunit upang mahigitan ang mga pinakamababang kinakailangan 
ng Kodigo sa Luntiang Gusali ng California.  Ipatutupad din ng Lunsod na ito 
ang mga patakaran sa plano ng aksiyon para sa klima nito upang mabawasan 
ang paglalabas ng greenhouse gas mula sa mga tirahan at maitaguyod ang mga 
layuning ito sa konserbasyon ng enerhiya at tubig ng komunidad.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito dahil mayroon itong mga istratehiya para sa pagpapanatili at mga alituntunin para sa 
disenyo ng imprastraktura na ginawa upang masiguro ang konserbasyon ng enerhiya at tubig hangga't maaari.  Ang layunin ng disenyo para sa 
pagpapanatili ay makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang nagbibigay ng sertipikasyon sa pagpapanatili 
ng kapaligiran na kinikilala sa buong mundo, tulad ng Platinum na sertipikasyon ng LEED o katumbas nito, na mayroong kinakailangan na 
na-recycle na tubig para sa mga bagay na tulad ng irigasyon, pagpa-flush ng inodoro, at mga sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, bukod 
sa iba pang mga bagay.  Ang mga halimbawa ng ilan sa mga panukala sa konserbasyon na nakasaad sa Ispesipikong Plano ay kinabibilangan 
ng, ngunit hindi limitado sa, Parkeng Pangkomunidad at Lugar ng Kalikasan; paggamit ng na-recycle na tubig para sa irigasyon, mga sentrong 
cooling tower ng planta, at pagpa-flush ng inodoro; pangongolekta at paglilinis sa pinakamababang antas ng tubig-ulan upang mabawasan 
ang pagkonsumo ng tubig; muling paggamit ng greywater hangga't maaari; pagbabawas sa pagkonsumo ng tubig sa pamamagitan ng 
pagtitipid sa paggamit ng enerhiya ng gusali; paggamit ng mga likas na materyales para sa kaayusan ng lupa na hindi tinatablan ng tagtuyot; at 
pagpepreserba sa mga nakatayong malusog na puno hangga't maaari.

Naaayon

LAYUNING HE-7:  Pakikipagkoordina sa mga pangrehiyong organisasyon at lokal 
na distrito ng paaralan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito.  Bukod pa sa pagbabayad sa pinakamalalaking bayarin sa paaralan na inaatas ng Estado, 
may nakatakda sa Ispesipikong Plano na mga bukod-tanging benepisyong pang-edukasyon na para sa mga lokal na paaralan, kabilang ang 
Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont ("FUHSD") at Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino ("CUSD").  Bagama't dapat 
tukuyin kung ano talaga ang mga benepisyo sa pamamagitan ng pakikipagkoordina at pakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan, nakasaad 
sa Ispesipikong Plano na kabilang sa mga pangkomunidad na benepisyo para sa mga lokal na paaralan ang malaking pondo taun-taon para sa 
Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont.  Bukod pa sa pagbabayad sa pinakamalalaking bayarin sa paaralan na inuutos ng estado, 
mag-aatas ang Inisyatibo ng pagpapaunlad sa Ispesipikong Plano upang makapagbigay ng mga karagdagang benepisyo sa mga paaralan na 
tinatayang $40 milyon upang mapahusay ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral sa magagandang paaralan ng Cupertino.  Kung 
sasang-ayon ang mga distrito ng paaralan sa mga benepisyong ito, mariing isinusulong ng Ispesipikong Plano ang mga benepisyo kabilang ang 
pagtatayo ng isang Sentro ng Inobasyon sa agham at pag-iinhinyero sa Mataas na Paaralan sa Lugar ng Plano, na magsisilbing espasyo na 
magagamit sa iba't iba at maraming paraan ng mga mag-aaral ng lokal na pampublikong mataas na paaralan upang gumawa ng mga proyekto 
nang magkakasama habang nakikipagtulungan sa mga miyembro ng mas malaking komunidad.

Naaayon
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Patakarang HE-13:  Pakikipagkoordina sa Mga Lokal na Distrito ng Paaralan.  
Lubhang pinahahalagahan ng komunidad ng Cupertino ang magandang 
kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng tatlong distrito ng pampublikong 
paaralan na nagbibigay ng serbisyo sa mga residente.  Upang masiguro 
ang pangmatagalang pagiging napapanatili ng mga paaralan kasabay ng 
pagpepreserba at pagpapaunlad ng masisiglang pangresidensyal na lugar, patuloy 
na makikipagkoordina ang Lunsod sa Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino 
(CUSD), Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont (FUHSD), at Pinag-
isang Distrito ng Paaralan ng Santa Clara (SCUSD).

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito tulad ng nakasaad sa tugon para sa Layuning HE-7.  Hindi nagbibigay ng serbisyo ang 
Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Santa Clara sa Lugar ng Plano.

Naaayon

Patakarang HE-15:  Mga Pampublikong-Pribadong Sosyohan.  Magsulong 
ng mga pampublikong-pribadong sosyohan upang matugunan ang mga 
pangangailangan sa pabahay sa komunidad, lalo na ang pabahay para sa lakas-
paggawa.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil mayroon itong 389 na pangresidensyal na yunit "ayon sa karapatan".  Mag-aatas ang 
Ispesipikong Plano ng Permiso sa Kondisyonal na Paggamit para sa mga pangresidensyal na yunit na lalampas sa 389 na bilang na nakasaad 
sa Elemento ng Pabahay para sa Espesyal na Lugar ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  Kasama sa pagpapatupad ng Ispesipikong Plano ang 
pribadong pagpapaunlad sa mga yunit na ito.

Naaayon

Elemento ng Mobilidad
Patakarang M-1.2:  Pagsusuri sa Epekto ng Transportasyon.  Lumahok sa 
pagpapaunlad ng mga bagong paraan ng maraming moda na pagsusuri at mga 
hangganan ng epekto tulad ng inaatas ng Panukalang-batas ng Senado na 
743.  Gayunpaman, hangga't hindi pa nabubuo ang mga naturang hangganan 
ng epekto, patuloy na lubos na pahusayin ang mobilidad para sa lahat ng moda 
ng transportasyon habang pinagsisikapang panatilihin ang mga sumusunod na 
Antas ng Serbisyo (LOS) sa panulukan sa mga oras sa a.m.  at p.m.  kung kailan 
maraming sasakyan:

 ■ Mga pangunahing panulukan-LOS D;
 ■ Stevens Creek Boulevard at De Anza Boulevard-LOS E+;
 ■ Stevens Creek Boulevard at Stelling Road-LOS E+
 ■ De Anza Boulevard at Bollinger Road-LOS E+.

Tinutukoy sa Elemento ng Mobilidad (Pigura M-2) ang lahat o bahagi ng mga sumusunod na kalsada bilang Mga Pangunahing Tagapangolekta:  
Foothill Blvd., Bubb Rd., Stelling Rd., Bollinger Rd., Miller Ave., at Tantau Ave.  (hindi saklaw ng lugar ng pag-aaral sa trapiko ang Foothill Blvd.  
at Buff Rd.).  Ang mga panulukan sa Miller Ave.  na saklaw ng lugar ng pag-aaral sa trapiko ay hindi maaapektuhan ng Ispesipikong Plano.

Sa Ispesipikong Plano, may Mga Tampok sa Disenyong Pangkapaligiran na makakatugon sa magiging trapiko dahil sa pagpapatupad sa 
Ispesipikong Plano sa mga sumusunod na lokasyon:

 ■ De Anza Blvd.  sa Homestead Rd.
 ■ De Anza Blvd.  sa Stevens Creek.
 ■ De Anza Blvd.  sa McClellan Rd.
 ■ De Anza Blvd.  sa Bollinger Rd.
 ■ Wolfe Rd.  sa Stevens Creek Blvd.
 ■ Mga Ramp sa Stevens Creek Blvd./Calvert Dr./I-280
 ■ Lawrence Expressway sa Saratoga Ave.
 ■ Lawrence Expressway sa Homestead Rd.
 ■ Lawrence Expressway sa Pruneridge Ave.
 ■ Lawrence Expressway sa Prospect Rd.

Naaayon
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Patakarang M-1.3:  Pagpapaunlad ng Pangrehiyong Landas.  Patuloy na 
magplano at magtakda para sa isang kumprehensibong sistema ng mga landas at 
daanan na naaayon sa mga sistema ng rehiyon, kabilang ang Bay Trail, Stevens 
Creek Corridor, at Ridge Trail.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Popondohan ng Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ang imprastraktura para sa 
transportasyon at pampublikong sasakyan, kabilang ang kontribusiyon para sa isang pag-aaral at mga pagpapahusay sa potensyal na landas sa 
I-280 sa may daanan ng daluyan na nasa timog ng freeway, at pagbibigay ng mga koneksyong lalakaran at pagbibisikletahan mula sa Lugar ng 
Plano patungo sa landas.

Naaayon

LAYUNING M-2:  Isulong ang mga pagpapahusay sa mga kalye ng lunsod kung 
saan ligtas na dumaan ang lahat ng moda ng transportasyon at taong may mga 
kapansanan, anuman ang uri ng kanilang kapansanan

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil makakadaan sa mga kalye sa Lugar ng Plano ang mga serbisyo ng sasakyan, bisikleta, at 
pampublikong sasakyan.  Nagbibigay ng tulong ang VTA para sa mga espesyal na pangangailangan ng mga pasahero nito.  Ang pagpapatupad 
sa Ispesipikong Plano ay alinsunod sa lahat ng may kaugnayang batas sa kapansanan at accessibility.

Naaayon

Patakarang M-2.1:  Disenyo ng Kalye.  Gumamit at magpanatili ng mga 
pamantayan sa disenyo ng kalye upang lubos na mapahusay ang mobilidad para 
sa lahat ng moda ng transportasyon kabilang ang mga sasakyan, paglalakad, 
pagbibisikleta, at pampublikong sasakyan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng herarkiya ng ugnayan ng mga kalye nito para sa mga pampubliko 
at pribadong kalye:  Mga Kalye ng Pagtitingi at Aliwan; Mga Kalye ng Opisina; Makikitid na Kalye; Mga Paikot na Kalye; at Mga Kalye ng 
Bayan.  Nauugnay ang pag-uuri sa lokasyon at sa papel ng sistema ng kalye, at magbibigay-daan ang lahat sa trapiko ng mga sasakyan at 
pampublikong sasakyan, mga bangketang malalakaran, at mga ruta ng bisikleta.

Naaayon

Patakarang M-2.2:  Paggamit ng Kalapit na Lupa.  Magdisenyo ng mga 
paghahanay ng kalsada, lapad ng linya, median, linya ng paradahan at bisikleta, 
tawiran, at bangketa upang humusto sa mga paggamit ng kalapit na lupa ayon 
sa pananaw para sa Lugar ng Plano.  Pagsikapang mabawasan hangga't 
maaari ang masasamang epekto at palawakin ang mga opsyon sa alternatibong 
transportasyon para sa lahat ng Lugar ng Plano (mga Espesyal na Lugar at 
Kapitbahayan).  Dapat ding isaalang-alang sa mga pamantayan sa pagpapahusay 
ang mga kapaligirang panlunsod, panlabas ng lunsod, at pangnayon na 
matatagpuan sa lunsod.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nagtatakda ang Plano ng herarkiya ng kalye at naglalaan ito ng mga cross section na 
tumutukoy sa mga katangian para sa uri ng kalye na naaangkop para sa mga paggamit ng kalapit na lupa.  Ang nakatakda sa Ispesipikong Plano 
ay isang tradisyonal na layout ng kapitbahayan na nag-uugnay sa komunidad (sa loob at labas) sa mga kalyeng malalakaran, matatawiran, at 
madaraanan ng bisikleta sa pamamagitan ng mga landas, pasyalan, liwasan/plaza, at iba pang mga pampublikong lugar, na nakaayos alinsunod 
sa mga alituntunin ng pagpaplano ng transect.  Ang dalawang Liwasang Bayan ang magiging sentro ng aktibidad sa Lugar ng Plano.

Naaayon

Istratehiya M-2.2.3:  Mga Pamantayan sa Pagpapahusay ng Kalsada ng Lunsod.  
Bumuo ng mga pamantayan sa pagpapahusay ng lunsod para sa malalaking 
kalsada tulad ng Stevens Creek Boulevard at De Anza Boulevard.  Sa mga lugar 
na ito, maaaring kasama sa mga pamantayan ang malalapad na bangketa, tree 
well, upuan, salansanan ng bisikleta, at naaangkop na muwebles sa kalye.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Tulad ng nalalapat sa Lugar ng Plano, malalaking kalsada ang Stevens Creek Boulevard 
at N.  Wolfe Road.  Bilang bahagi ng Ispesipikong Plano, magkakaroon ang hilagang bahagi ng Stevens Creek Boulevard ng bagong 
nilalakarang landas; pananatilihin ang karamihan sa mga nakatayong malusog na puno.  Hindi magbabago ang kasalukuyang pagkakahanay 
ng kalsada.  Sa saklaw ng Lugar ng Plano, babaguhin ang pagkakahanay ng N.  Wolfe Road upang mabigyang-daan ang nakalaang linya ng 
bisikleta at magkahilerang paradahan sa bawat gilid ng kalsada.  Ilalagay ang mga bangketa sa magkabilang gilid ng N.  Wolfe Road; mag-iiba-
iba ang lapad upang mabawasan hangga't maaari ang pag-aalis ng mga nakatayong malusog na puno.

Naaayon

Patakarang M-2.3:  Pagkakakonekta.  Isulong ang mga pagpapahusay sa 
nilalakaran at pinagbibisikletahan na nagpapahusay sa pagkakakonekta ng mga 
lugar ng plano, kapitbahayan, at serbisyo, at nagpaparamdam ng pagkakaroon ng 
komunidad

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Kabilang sa mga halimbawa ng pagkakakonekta ang mga landas na magagamit sa 
maraming paraan na dumaraan sa Lugar ng Plano na may mga koneksyon sa mga kasalukuyan at nakaplanong landas sa labas; mga 
pagpapahusay sa kasalukuyang bangketa na bumabaybay sa may mga hilaga, silangan, at kanlurang perimeter ng Lugar ng Plano upang 
gumawa ng magkabahaging paggamit (nagbibisikleta at naglalakad) sa landas sa labas ng kalye.  Ayon sa Ispesipikong Plano, iuugnay ang 
mga pagpapahusay sa nilalakaran at pinagbibisikletahang landas sa mga kasalukuyan at isasagawang nakaplanong pasilidad, at may isinasaad 
ito na kontribusiyon sa pagpopondo para sa isang isasagawang nakaplanong landas sa may timog na bahagi ng I-280 sa pagitan ng De Anza 
Boulevard at N.  Wolfe Road.  Gagawing tuluy-tuloy, naa-access, at hahanayan ng mga puno ang mga bangketa at lalagyan ang mga ito ng 
mga may senyales na tawiran na magkokonekta sa grid ng kalye, na makakatulong sa pagsasagawa ng magandang tanawin ng mga kalye, at 
magiging ligtas at kumportable rin para sa mga gumagamit.

Naaayon



PANUKALA NG INISYASTIBO NA DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE

D-42

Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagkakaayon Naaayon ba?
Patakarang M-2.4:  Mga Epekto sa Komunidad.  Bawasan ang mga epekto ng 
trapiko at suportahan ang mga alternatibong moda ng transportasyon sa halip na 
magtayo ng mga hadlang sa mobilidad.  Huwag isara ang mga kalye maliban na 
lang kung may nakikitang problema sa kaligtasan o napakalaking problema sa 
trapiko at walang katanggap-tanggap na alternatibo dahil malilipat sa ibang kalye 
ang problema kung isasara ang mga kalye.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Ang Lugar ng Plano ay isang Espesyal na Lugar na matatagpuan sa isang Lugar ng 
Prayoridad para sa Pampublikong Sasakyan at may mga alternatibong moda ng transportasyon sa loob nito at mga koneksyon sa mga landas 
ng pampublikong sasakyan at nilalakaran/pinagbibisikletahang landas na wala sa lugar.  Upang makatulong na pangasiwaan ang alternatibong 
transportasyon, tulad ng pagbabahagi ng sasakyan at pagbabahagi ng bisikleta, at ang pagkakakonekta sa iba pang mga lugar ng Lunsod, 
magbibigay-daan ang isang maraming moda na Hub ng Mobilidad sa lokal na pampublikong sasakyan at isasagawang BRT sa hinaharap.  
Walang nakaplanong pagsasara ng kalye.

Naaayon

Patakarang M-2.5:  Pagkakaroon ng Access ng Publiko.  Siguraduhin na 
naa-access ng publiko ang lahat ng bagong pampubliko at pribadong kalye 
upang mapahusay ang malalakaran at mabawasan ang mga epekto sa mga 
kasalukuyang kalye.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil maa-access ng publiko ang lahat ng pampubliko at pribadong kalye na saklaw ng Lugar 
ng Plano.

Naaayon

LAYUNING M-3:  Suportahan ang pagkakaroon ng ligtas na ugnayan ng mga 
kalyeng nilalakaran at pinagbibisikletahan para sa mga tao, anuman ang edad at 
kakayahan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito dahil nagbibigay ito ng access para sa mga naglalakad at nagbibisikleta sa buong Lugar ng 
Plano, pati na rin ng mga kasalukuyan at nakaplanong koneksyon na hindi saklaw ng Lugar ng Plano.  Ang pagpapatupad sa Ispesipikong Plano 
ay alinsunod sa lahat ng may kaugnayang batas sa kapansanan at accessibility.

Naaayon

Patakarang M-3.2:  Pagpapaunlad.  Mag-atas ng bagong pagpapaunlad at muling 
pagpapaunlad upang madagdagan ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng 
mga direkta at ligtas na koneksyong malalakaran patungo sa mga pampublikong 
pasilidad, kapitbahayan, pamilihan, at pinagtatrabahuhan sa buong lunsod.

Tulad ng nabanggit na, naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magbibigay ito ng mga nilalakarang landas sa buong Lugar 
ng Plano at mga kasalukuyan at nakaplanong koneksyon na hindi saklaw ng Lugar ng Plano.  Halimbawa, magsososyo ang Lunsod, VTA, 
mga may-ari ng ari-arian, at/o mga korporasyong employer na saklaw ng Lugar ng Plano upang magpondo ng libreng pangkomunidad na 
shuttle para sa mga residente at empleyado ng Cupertino upang pag-ugnay-ugnayin ang mga destinasyon sa komunidad, tulad ng Aklatan ng 
Cupertino, Sentrong Pambayan, Memorial Park, lokal na kolehiyong pangkomunidad, isa o mas marami pang mataas na paaralan, mga kalapit 
na panteknolohiyang campus, at marami pang iba.

Naaayon

Patakarang M-3.3:  Mga Tawiran ng Naglalakad at Nagbibisikleta.  Pahusayin 
ang mga tawiran at daanan ng mga naglalakad at nagbibisikleta sa mga 
pangunahing lokasyon sa iba't ibang pisikal na hadlang tulad ng mga sapa, 
highway, at hadlang sa kalsada.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ididisenyo ang mga panulukan upang magbigay-daan sa trapiko ng mga sasakyan, 
naglalakad, at nagbibisikleta sa mga pangunahing lokasyon.  Halimbawa, sa isang bagong panulukan sa N.  Wolfe Road at Ika-2 Kalye, 
maglalagay ng mga linya ng bisikleta na madaraanan papunta sa dalawang direksyon pasilangan at pakanluran upang makatawid ang mga 
nagbibisikleta at naglalakad nang hindi nagkakaproblema sa mga dumaraang sasakyan.  Sa may Perimeter Road, malinaw na mamarkahan ang 
mga tawiran upang iugnay ang nakabahaging landas sa panloob na grid ng kalye.

Naaayon
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Patakarang M-3.4:  Mga Lapad ng Kalye.  Ipreserba at pahusayin ang 
pagkakakonekta ng mga nilalakaran at pinagbibisikletahang landas sa buong 
lunsod sa pamamagitan ng paglilimita sa pagpapalawak ng kalye na para lang sa 
mga sasakyan bilang paraan ng pagpapaluwag sa daloy ng trapiko.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil idinisenyo ang panloob na ugnayan ng mga kalye ng Lugar ng Plano upang magbigay-
daan sa paggalaw ng mga sasakyan, pampublikong sasakyan, naglalakad, at nagbibisikleta.  Sa pagpapatupad sa Ispesipikong Plano, hindi 
magsasagawa ng anumang pagpapalawak ng kalye na para lang sa mga sasakyan.

Naaayon

Patakarang M-3.6:  Mga Ligtas na Espasyo para sa Mga Naglalakad.  Iatas 
na maglagay sa mga paradahan ng mga landas na may malinaw na marka para 
sa mga naglalakad upang makapagbigay ng ligtas na daanan patungo sa mga 
pasukan ng gusali.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ilalagay ang mga pasukan at hagdan para sa mga paradahan malapit sa mga kalye o 
pasukan ng plaza.  Dapat gawing madaling makita ang mga pasukan para sa paradahan, at dapat ay mukha itong ligtas.  Maglalagay sa mga 
paradahan sa garahe at sa labas ng mga malinaw na minarkahang pasukan na may palatandaan para sa paghahanap ng daan bilang bahagi ng 
Programa ng Pangunahing Palatandaan.  Tinutukoy rin sa Ispesipikong Plano na dapat makatulong ang ilaw sa Lugar ng Plano na makagawa 
ng ligtas na kapaligiran para sa mga naglalakad at sasakyan (hal., ilaw sa kalye, ilaw sa paradahan sa labas at sa garahe).

Naaayon

Patakarang M-3.8:  Paradahan ng Bisikleta.  Mag-atas ng bagong pagpapaunlad 
at muling pagpapaunlad upang makapagbigay ng pampubliko at pribadong 
paradahan ng bisikleta.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pampubliko at pribadong paradahan ng bisikleta.  Maaari 
ding maglagay sa maraming moda na Hub ng Mobilidad ng bilihan at imbakan ng bisikleta.

Naaayon

Patakarang M-4.3:  Pag-uugnay ng Mga Espesyal na Lugar.  Tumukoy at 
magpatupad ng mga bago o pinahusay na serbisyo ng pampublikong sasakyan 
upang mapag-ugnay-ugnay ang lahat ng Espesyal na Lugar tulad ng nakasaad sa 
Pigura PA-1 (Kabanata 2:  Mga Lugar ng Plano).

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Ang Lugar ng Plano ay isang Espesyal na Lugar na matatagpuan sa isang Lugar ng 
Prayoridad para sa Pampublikong Sasakyan at may mga alternatibong moda ng transportasyon sa loob nito at mga koneksyon sa mga landas 
ng pampublikong sasakyan at nilalakaran/pinagbibisikletahang landas na wala sa lugar.  Upang makatulong na pangasiwaan ang alternatibong 
transportasyon, tulad ng pagbabahagi ng sasakyan at pagbabahagi ng bisikleta, at ang pagkakakonekta sa iba pang mga lugar ng Lunsod (hal., 
Mga Espesyal na Lugar), magbibigay-daan ang isang maraming moda na Hub ng Mobilidad sa lokal na pampublikong sasakyan at isasagawang 
BRT.  Walang nakaplanong pagsasara ng kalye.

Naaayon

Patakarang M-4.4:  Mga Pasilidad ng Pampublikong Sasakyan na may 
Bagong Pagpapaunlad.  Makipagtulungan sa VTA at/o mga pangunahing 
pagpapaunlad upang masiguro na may mga pasilidad ang lahat ng bagong 
proyekto ng pagpapaunlad upang masuportahan ang pampublikong sasakyan, 
kasama na ang mga silungan sa himpilan ng bus, espasyo para sa mga 
pampublikong sasakyan kung naaangkop, at magagandang pasilidad tulad ng 
basurahan, palatandaan, upuan, at ilaw.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakaran dahil magbibigay ito ng serbisyo at mga pasilidad ng pampublikong sasakyan.  Halimbawa, 
sa Lugar ng Plano, magbibigay ng serbisyo ang maraming moda na Hub ng Mobilidad sa mga nagbibisikleta, sumasakay sa pampublikong 
sasakyan, at mga taong gustong gumamit ng mga alternatibong anyo ng transportasyon.  Magsisilbi itong kiosk ng impormasyon at hintayan 
para sa mga bus, o kaya ay isang lugar kung saan maaaring magpareserba/magpasundo sa nakabahaging sasakyan.  Halimbawa, magsososyo 
ang Lunsod, VTA, mga may-ari ng ari-arian, at/o mga korporasyong employer na saklaw ng Lugar ng Plano upang magpondo ng libreng 
pangkomunidad na shuttle para sa mga residente at empleyado ng Cupertino upang pag-ugnay-ugnayin ang mga destinasyon sa komunidad, 
tulad ng Aklatan ng Cupertino, Sentrong Pambayan, Memorial Park, lokal na kolehiyong pangkomunidad, isa o mas marami pang mataas na 
paaralan, mga kalapit na panteknolohiyang campus, at marami pang iba.

Naaayon

Patakarang M-4.5:  Access sa Mga Serbisyo ng Pampublikong Sasakyan.  
Suportahan ang disenyo ng karapatan sa daan at mga pasilidad nang naaayon 
sa mga layunin ng lokal na pampublikong sasakyan upang mapahusay ang 
pampublikong sasakyan bilang praktikal na alternatibo sa pagmamaneho.

Matatagpuan ang Lugar ng Plano sa isang Lugar ng Prayoridad para sa Pampublikong Sasakyan at mayroong itong mga malalakarang 
koneksyon patungo sa mga kasalukuyan at nakaplanong pampublikong sasakyan.  Maglalagay ng mga nilalakaran at pinagbibisikletahang 
landas sa buong lugar at iuugnay ang mga ito sa mga kasalukuyan at nakaplanong koneksyon sa labas ng Lugar ng Plano.

Naaayon

Patakarang M-4.6:  Mga Programa ng Bus at Shuttle.  Makipagtulungan sa 
malalaking employer at mga pribadong programa ng pampasaherong bus/shuttle 
sa rehiyon upang makapagbigay ng ligtas na sunduan, babaan, at paradahan at 
sakayan upang mabawasan ang mga pagbiyahe ng sasakyan na isa lang ang 
sakay.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil magsososyo ang Lunsod, VTA, mga may-ari ng ari-arian, at/o mga korporasyong 
employer na saklaw ng Lugar ng Plano upang magpondo ng libreng pangkomunidad na shuttle para sa mga residente at empleyado ng 
Cupertino upang pag-ugnay-ugnayin ang mga destinasyon sa komunidad, tulad ng Aklatan ng Cupertino, Sentrong Pambayan, Memorial Park, 
lokal na kolehiyong pangkomunidad, isa o mas marami pang mataas na paaralan, mga kalapit na panteknolohiyang campus, at marami  
pang iba.

Naaayon
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LAYUNING M-5:  Siguraduhing ligtas at madaling makakapunta ang mga 
naglalakad at nagbibisikleta sa mga paaralan habang pinagsisikapang 
mabawasan ang pagsikip ng trapiko na nauugnay sa pagpasok sa paaralan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito.  Tulad ng nabanggit na, magsososyo ang Lunsod, VTA, mga may-ari ng ari-arian, at/o 
mga korporasyong employer na saklaw ng Lugar ng Plano upang magpondo ng libreng pangkomunidad na shuttle para sa mga residente at 
empleyado ng Cupertino upang pag-ugnay-ugnayin ang mga destinasyon sa komunidad, tulad ng Aklatan ng Cupertino, Sentrong Pambayan, 
Memorial Park, lokal na kolehiyong pangkomunidad, isa o mas marami pang mataas na paaralan, mga kalapit na panteknolohiyang campus, 
at marami pang iba.  Matatagpuan ang Lugar ng Plano sa isang Lugar ng Prayoridad para sa Pampublikong Sasakyan at mayroon itong 
mga malalakarang koneksyon patungo sa mga kasalukuyan at nakaplanong pampublikong sasakyan.  Maglalagay ng mga nilalakaran at 
pinagbibisikletahang landas sa buong lugar at iuugnay ito sa mga kasalukuyan at nakaplanong koneksyon sa labas ng Lugar ng Plano.

Naaayon

Patakarang M-5.1:  Mga Ligtas na Ruta patungo sa Mga Paaralan.  Magsulong 
ng mga programa ng Mga Ligtas na Ruta patungo sa Mga Paaralan para sa lahat 
ng paaralan na nagbibigay ng serbisyo sa lunsod.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pangkomunidad na shuttle, at mga nilalakaran at 
pinagbibisikletahang landas.

Naaayon

Istratehiya M-5.1.1:  Pakikipagkoordina sa Mga Distrito ng Paaralan.  
Makipagkoordina sa Mga Distrito ng Paaralan upang bumuo ng mga plano at 
programa na nagsusulong ng carpooling/van-pooling, nagtatakda ng iba't ibang 
oras ng pasok sa mga kalapit na paaralan, nagtatalaga ng mga babaan, at 
nagsusulong ng paglalakad at pagbibisikleta patungo sa paaralan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Sa Ispesipikong Plano, mayroong libreng pangkomunidad na shuttle, at mga nilalakaran at 
pinagbibisikletahang landas sa Lugar ng Plano at mga koneksyon sa mga kasalukuyan at nakaplanong landas na wala sa lugar, kasama na ang 
mga paaralan.

Naaayon

Patakarang M-5.2:  Pagsasaprayoridad ng Mga Proyekto.  Siguraduhin na sa 
mga pagpapahusay para sa kaligtasan ng mga nagbibisikleta at naglalakad, may 
mga proyekto upang gawing mas ligtas ang pagpunta sa mga paaralan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Maglalagay sa Lugar ng Plano ng mga protektadong Klase I na pinagbibisikletahang 
landas, Klase II na linya ng bisikleta, at Klase III na daanan ng bisikleta (linya ng nakabahaging bisikleta/sasakyan).

Naaayon

Patakarang M-5.3:  Mga Koneksyon sa Mga Landas.  Iugnay ang mga paaralan 
sa sistema ng landas na pambuong lunsod.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil iuugnay ang mga landas na saklaw ng Lugar ng Plano sa mga kasalukuyan at 
nakaplanong landas na wala sa lugar.

Naaayon

LAYUNING M-6:  Magsulong ng mga inobatibong istratehiya upang makapagbigay 
ng mainam at sapat na paradahan ng sasakyan

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito.  Ang isa sa mga layunin ng Ispesipikong Plano ay makapagbigay ng sapat na paradahan at 
access para sa mga sasakyan, na naaayon sa isang de-kalidad na kapaligiran ng "sentro ng bayan", na nakakatugon sa mga pangangailangan 
ng mga magiging bisita, empleyado, at residente sa hinaharap, habang isinusulong ang paggamit ng pampublikong sasakyan, bisikleta, at iba 
pang mga alternatibong moda ng transportasyon.  Bahagi ng Ispesipikong Plano ang mga landas para sa pampublikong sasakyan, bisikleta, at 
naglalakad, at ang isang libreng pangkomunidad na shuttle.

Naaayon

Patakarang M-6.2:  Paradahan sa Labas ng Kalye.  Siguraduhing maayos ang 
disenyo at mabisa ang paggamit sa bagong paradahan sa labas ng kalye.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito.  Maglalagay sa Lugar ng Plano ng paradahan na mas mababa sa kalye, mas mataas sa 
kalye, at kapantay ng kalye.  Ilalagay ang karamihan sa mga paradahan sa Lugar ng Plano sa mga istrukturang pamparadahan sa ilalim ng lupa.  
Nagtatakda ang Sentro ng Bayan/Parkeng Pangkomunidad ng herarkiya ng kalye na mabisang magdidirekta ng mga sasakyan patungo sa mga 
garaheng paradahan, at magbabawas sa mga problema sa mga naglalakad at nagbibisikleta sa ugnayan ng magkakapantay na kalye.  Kabilang 
dito ang pagbibigay-daan sa trapikong mula sa I-280 na may direktang access sa mga garaheng paradahan mula sa N.  Wolfe Road, kung 
aaprubahan ng Kagawaran ng Transportasyon ng California (Caltrans) ang pagpapahusay.  Tinutugunan ng Ispesipikong Plano ang pagbibigay 
ng palatandaan para sa paghahanap ng daan para sa access sa at sa loob ng mga garaheng paradahan.

Naaayon
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LAYUNING M-7:  Magsulong ng mga patakaran upang makatulong na makamit 
ang mga target para sa kalidad ng hangin at pagbabawas ng paglalabas ng 
greenhouse gas ng Estado, rehiyon, at lokal na pamahalaan.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa layuning ito.  Naaayon ang Ispesipikong Plano sa Plano ng Aksiyon para sa Klima ng Cupertino (CAP).  Sa 
Ispesipikong Plano, may mga nakasaad na istratehiya at direktiba upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya at tubig; upang mabawasan 
ang pagtatapon ng basura sa mga landfill; at upang maglagay ng mga aspeto ng luntiang gusali.  Halimbawa, isinusulong ng Ispesipikong Plano 
ang pagbabawas sa mga milyang itinakbo ng sasakyan (VMT) sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang libreng pangkomunidad na shuttle, 
mga pinagbibisikletahan at nilalakarang landas, at pampublikong sasakyan sa isang pagpapaunlad na magagamit sa iba't ibang paraan na may 
horizontal at vertical integration na magbabawas sa problema sa kalidad ng hangin at mga paglalabas ng GHG.

Naaayon

Patakarang M-7.1:  Pagsusuri sa Epekto ng Maraming Moda na 
Transportasyon.  Sundin ang mga alituntunin na itinakda ng VTA na nauugnay sa 
mga pagsusuri sa epekto ng transportasyon, habang sumusunod sa mga layunin 
ng Estado para sa mga target sa pagganap ng maraming moda.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa istratehiyang ito.  Inihanda ang pagsusuri sa trapiko at transportasyon alinsunod sa mga kinakailangan ng 
Lunsod ng Cupertino at VTA ng Santa Clara.

Naaayon

Patakarang M-8.1:  Mga Paglalabas ng Greenhouse Gas.  Magsulong ng mga 
patakaran sa transportasyon na makakatulong sa pagbabawas ng mga paglalabas 
ng greenhouse gas.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil nakatakda sa Ispesipikong Plano ang pagkakaroon ng malalakaran at madaraanan ng 
bisikleta na komunidad na magagamit sa iba't ibang paraan at mayroon itong mga alternatibo sa paggamit ng sariling sasakyan.

Naaayon

Patakarang M-8.2:  Paggamit ng Lupa.  Suportahan ang mga pagpapahusay 
sa pagpapaunlad at transportasyon na makakatulong sa pagbabawas ng mga 
paglalabas ng greenhouse gas sa pamamagitan ng pagbabawas sa Mga Milyang 
Itinakbo ng Sasakyan (VMT) bawat tao, na makakabawas sa mga epekto sa 
ugnayang pantransportasyon ng Lunsod at magpapanatili ng mga kanais-nais na 
antas ng serbisyo para sa lahat ng moda ng transportasyon.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil ang siksik na pagpapaunlad sa mga hindi nagagamit na lupa, gaya ng nakasaad sa 
Ispesipikong Plano, ay maaaring makabawas sa paggamit ng enerhiya kumpara sa hindi siksik na pagpapaunlad sa luntiang lupa (pinagkunan:  
Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Pabahay at Lunsod ng U.S.  [HUD]).  Dahil dito, ang mga pangresidensyal na gusali para sa maraming pamilya 
na itinayo alinsunod sa Ispesipikong Plano ay kokonsumo ng mas kaunting enerhiya kumpara sa parehong bilang ng mga yunit na itinayo sa 
magkakahiwalay na pabahay.  Bukod pa rito, may gustong matupad ang Ispesipikong Plano na mga panukala sa pagtitipid ng enerhiya na 
makakabawas sa pangangailangan sa enerhiya, makakadagdag sa natitipid na enerhiya, at makakabuo ng renewable na enerhiya sa lugar.  
Ang layunin ng disenyo para sa pagpapanatili ay makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang nagbibigay 
ng sertipikasyon sa pagpapanatili ng kapaligiran na kinikilala sa buong mundo, tulad ng Platinum na sertipikasyon ng LEED o katumbas nito, 
na mayroong kinakailangan na na-recycle na tubig para sa mga bagay na tulad ng irigasyon, pagpa-flush ng inodoro, at mga sistema ng 
pagpapainit at pagpapalamig, bukod sa iba pang mga bagay.  Kabanata 5:  Tinutukoy at kinakategorya ng Mga Istratehiya para sa Pagpapanatili 
at Matalinong Lunsod ng Ispesipikong Plano ang mga istratehiyang ito sa limang pangkat:  Luntiang Espasyo, Pagtitipid ng Mapagkukunan, 
Disenyo ng Sentro ng Bayan, Komunidad, at Teknolohiya.

Bukod pa rito, tulad ng nabanggit na, isinusulong ng Ispesipikong Plano ang pagbabawas sa VMT sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang 
libreng pangkomunidad na shuttle, mga pinagbibisikletahan at nilalakarang landas, at pampublikong sasakyan sa isang pagpapaunlad na 
magagamit sa iba't ibang paraan na may horizontal at vertical integration na magbabawas sa problema sa kalidad ng hangin at mga paglalabas 
ng GHG.

Naaayon

Patakarang M-8.3:  Mga Programa para sa Pamamahala ng Sistemang 
Pantransportasyon (TSM).  Gumamit ng mga istratehiya sa TSM upang gawing 
mas mahusay ang imprastrakturang pantransportasyon, kabilang ang mga 
madiskarteng pagpapahusay sa karapatan sa daan, matatalinong sistemang 
pantransportasyon, at lubos na pagpapahusay sa timing ng palatandaan upang 
maisaayos ang daloy ng trapiko.

Naaayon ang Ispesipikong Plano sa patakarang ito dahil mayroon itong mga istratehiya sa TSM, kabilang ang mga pagpapahusay sa timing ng 
palatandaan.

Naaayon
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Patakaran M-8.4:  Mga Programa ng Pamamahala sa Pangangailangan sa 
Transportasyon (TDM).  Atasan ang malalaking employer, kabilang ang mga 
kolehiyo at paaralan, na magpaunlad at magpanatili ng mga programa ng TDM upang 
mabawasan ang mga pagbiyahe ng sasakyang ginagamit ng kanilang mga empleyado 
at mag-aaral at bumuo ng pamamaraan sa pagsubaybay upang masubaybayan ang 
mga resulta.

Kabilang sa Espisipkong Plano ang maraming itinatampok at diskarte ng TDM.  Ang Plano ng TDM ay magkakaroon ng pangkalahatang target 
ng pagbabawas ng mga pagbiyahe sa mga oras ng paglabas at pagpasok ng mga tao mula Lunes hanggang Biyernes ng Espisipikong Plano ng 
30 porsyentong mababa sa mga naaangkop na presyo ng pagbiyahe ng Institusyon ng Mga Inhinyero ng Transportasyon (ITE).  Kabilang sa mga 
maaaring ipatupad na diskarte sa transportasyon ang:  
Ang mga diskarte sa transportasyon na maipapatupad bilang bahagi ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ay:  

• Valet na paradahan ng mga bisikleta
• Mga vending machine para sa panustos ng bisikleta (mga ilaw, baterya, lock, tube, patch, maliliit na kagamitan, atbp.)
• Mekaniko ng bisikleta sa lugar
• Mga hiraman ng bisikleta/programa ng bisikleta ng komunidad
• Serbisyo ng tuwalya at labahan para sa mga paliguan sa lugar
• Mga karagdagang programa (bisikleta, helmet, lock, ilaw, atbp.)
• Programang nahihikayat na gumamit ng Bisikleta papasok ng Paaralan at mga benepisyo
• Mga advanced na serbisyo sa pagsakay ng ibang tao, gaya ng pagkakapareho ng destinasyon
• Mga insentibong pinansyal para sa mga carpooler, hal., mga gas card
• Mga tinutustusang vanpool
• Mga panustos para sa mabebentang serbisyo sa pakikisakay
• Mga pribadong shuttle para sa sapat na layo o malayuang pagbiyahe
• Mga garantisadong serbisyo sa pagpapahatid sa bahay

Sumusunod

Patakaran M-8.5:  Disenyo ng Mga Bagong Pagpapatayo.  Hinihimok ang mga 
bagong pangkomersyong pagpapatayo upang magbigay ng mga panglahatang 
pasilidad sa opisina, mga kapiterya, mga pasilidad sa daycare, mga kainan, mga 
paliguan, paradahan ng bisikleta, mga opisina sa bahay, mga shuttle bus papunta sa 
mga pasilidad ng pampublikong sakayan at iba pang amenity na nanghihikayat sa 
paggamit ng pampublikong sakayan, pagbibisikleta o paglalakad bilang paraan ng 
pagpasok sa trabaho.  Magbigay ng mga daanan para sa mga naglalakad at idikit ang 
mga gusali sa kalsada upang makahikayat ng aktibidad para sa mga naglalakad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil halos lahat ng nakasaad na bagay sa patakarang ito ay bahagi ng Espisipikong Plano 
o pinapahintulutan ng Espisipikong Plano.  Halimbawa, batay sa lokasyon ng mga ito sa Lugar ng Plano, pinapahintulutan o pinapahintulutan nang 
may kapalit ang mga pasilidad sa daycare sa mga paggamit ng lupa.  Kabilang sa patayo at pahalang na pagpapatayo sa Sentro ng Bayan/Parke ng 
Komunidad ang halu-halong paggamit kung saan nabibilang ang tingian, kainan, libangan, pampalipas-oras, mga opisina, pabahay, hotel, edukasyon, 
civic, bakanteng lugar at mga pampublikong amenity na matatagpuan sa loob ng komunidad na may mga daanan ng mga naglalakad at bisikleta at may 
libreng shuttle para sa komunidad.

Sumusunod

Patakaran M-8.6:  Mga Alternatibong Gasolinahan.  Bumuo ng panlunsod na diskarte 
upang mahikayat ang pagpapatayo ng mga pampubliko at pribadong alternatibong 
gasolinahan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang sasagutin ng Lugar ng Plano ang pagsingil sa elektronikong sasakyan. Sumusunod
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LAYUNIN M-9:  Maglunsad ng mabisa at mahusay na paggamit ng lugar at mga 
serbisyo ng transportasyon ng Lunsod.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil umuugnay ito sa isang programa sa maraming paraan ng transportasyon kasama ang mga 
pagpapaganda ng kalye; pampublikong sakayan; at mga daanan ng mga naglalakad at bisikleta sa kahabaan ng Lugar ng Plano at mga koneksyon sa 
labas ng lugar papunta sa mga umiiral at nakaplanong daanan.

Sumusunod

Patakaran M-9.1:  Mahusay na Imprastraktura para sa Automobile.  Sinisikap 
na palawakin ang kahusayan ng umiiral na imprastraktura sa pamamagitan ng 
paghahanap ng mga naaangkop na paggamit ng lupa sa mga riles at pagsasaayos ng 
mga kalsada upang magamit para sa lahat ng paraan ng transportasyon

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ipapatupad nito ang adhikain ng Lunsod upang makabuo ang Lugar ng Plano ng sentro ng 
bayan na may maraming gamit.  Sa loob ng Lugar ng Plano at batay sa pagkakauri ng kalsada, ang mga kalye ay magkakaroon ng lugar para sa mga 
sasakyan, pampublikong sakayan at lane para sa bisikleta.  Magkakaroon ng bangketa ang lahat ng kalsada.

Sumusunod

Patakaran M-9.2:  Bawasan ang Pangangailangan sa Pagbiyahe.  Naglulunsad ng 
mabibisang programa ng TDM para sa umiiral at bagong pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil may kasama itong Plano ng TDM na tumutukoy sa maraming diskarte ng TDM.  Tingnan ang 
tugon sa Patakaran M-8.4

Sumusunod

Patakaran M-9.3:  Lapad ng Kalsada.  Maliban kung iniaatas ng pagsusuri sa 
kapaligiran para sa mga bagong pagpapatayo, nililimitahan ang paglalawak ng mga 
kalsada bilang paraan ng pagpapahusay ng trapiko at sa halip, magtuon sa mga 
pagpapahusay na panatilihin ang dating ng komunidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Inihanda ang pagsusuri sa trapiko at tinukoy ng Espsipikong Plano na magkakaiba-iba ang lapad 
at itsura ng mga kalsada batay sa mga kinakailangang daloy sa lugar.

Sumusunod

Diskarte M-9.3.1.  Overcrossing sa Wolfe Road.  Magsaalang-alang ng mga 
alternatibong disenyo para sa Wolfe Road/I-280 Interchange (ibig sabihin, mula 
sa partial cloverleaf na disenyo magiging diamond na disenyo) kapag sinusuri ang 
pangangailangang palawakin ang freeway overcrossing.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil pamumunuan ng mag-ari ng ari-arian ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang 
pagkikipagtulungan sa mga nauugnay na ahensiya upang mapag-aralan, maidisenyo at matukoy ang pagpopondo para sa pagpapalawak ng N.  Wolfe 
Road/I-280 interchange at iba pang mga bahagi ng I-280.  Ang mga pagpapahusay na ito ay magpapalawak sa overpass, mag-aayos sa mga on-ramp at 
off-ramp at pagagandahin ang mga koneksyon ng mga naglalakad at nagbibisikleta.

Bilang bahagi ng mga pagpapahusay ng interchange, maaaring magpatayo ang (mga) magiging aplikante ng proyekto ng mga nakalaang off-ramp at/o 
on-ramp mula sa I-280 papunta sa at palabas ng Lugar ng Plano sa pagdaan ng Block 13 (at maaari ring sa Block 14).  Ang layunin ay ang pagaanin 
ang bagong trapiko na ginawa ng proyekto mula sa pagpasok sa mga kalsada ng Lunsod.  Sasailalim ang mga karagdagang rampa sa freeway sa mga 
pag-apruba ng Caltrans at iba pang hurisdiksiyon.

Sumusunod

Diskarte M-9.3.2.  Disenyo ng Streetscape.  Kapag sinusuri ang pagpapalawak ng 
isang umiiral na kalsada, isaalang-alang ang mga pagpapaganda at amenidad upang 
mapahusay ang ligtas na paggalaw ng mga naglalakad at nagbibiskleta at nakikita nila 
nang maayos ang Lugar ng Pinaplano.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Alinsunod sa dating ng streetscape, nakalaang ang Lugar ng Plano na maging isang komunidad 
na maaaring lakaran kaya naman binibigyang-diin ang mga daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta.  Ang mga pagpapahusay ng daanan ng 
mga naglalakad at bisikleta ay ikokonekta sa mga umiiral at pinaplanong pasilidad.  Ang mga sidewalk ay magiging diretso, madaraanan at nalilinyahan 
ng puno na may mga tawirang may palatandaan na nakakonekta sa street grid.  Ang mga umiiral na daanan sa N.  Wolfe Road, Vallco Parkway at 
Stevens Creek Boulevard ay magpapatuloy hanggang sa lugar na may mga karagdagang lane para sa bisikleta sa panloob na lugar ng kalsada.  
Ang ibang mga panloob na kalsada ay magiging lane para sa bisikleta/sasakyan.  Ang lahat ng lagusan sa kalsada ng mga pampublikong kalye ay 
maglalagay ng mga ligtas na tawiran para sa mga naglalakad at nagbibisikleta, at ikokonekta sa panloob na street grid ng Lugar ng Plano.

Sumusunod
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LAYUNIN M-10:  Tiyaking napapanatili nang maigi ang imprastraktura ng 
transpotasyon ng Lunsod para sa lahat ng paraan ng transportasyon at na inuuna 
ang mga proyektong iyon sa kanilang makakaya upang matugunan ang mga 
layunin sa daan ng lunsod

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagpapahusay na nasa lugar at sa labas ng lugar sa 
imprastraktura ng transportasyon.  Kabilang sa mga pagpapahusay ang pagpapatupad ng kumpletong sistema sa daanan ng kalsada gamit ang Lugar ng 
plano; ang N.  Wolfe Road/I-280 Interchange, na napapailalim sa pag-apruba ng Caltrans; N.  Wolfe Road kabilang ang bagong tawiran; Vallco Parkway; 
at Stevens Creek Boulevard.

Sumusunod

Patakaran M-10.2:  Bayad sa Epekto ng Transportasyon.  Tiyakin ang mga 
mapapanatiling antas ng pagpopondo para sa Plano sa Pagpapahusay ng 
Transportasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng bayad sa epekto ng 
transportasyon para sa bagong pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Aatasan ang mga gagawing proyekto sa loob ng Espisipikong Plano na magbayad ng bayad sa 
epekto ng transportasyon sa Lunsod ng Cupertino.

Sumusunod

Patakaran M-10.3:  Mga Pagpapahusay sa Maraming Paraan.  Pagtibayin 
pinapagtibay ang pagpopondo, disenyo at pagpapagawa ng mga pasilidad para sa 
mga naglalakad at nakabisikleta gamit ang mga proyekto sa kalsada.  Gumawa ng 
mga pagpapahusay sa daanan ng mga naglalakad at nagbibisikleta para sa daloy ng 
sasakyan upang magawa ng mga bumabiyahe na lumipat mula sa isang paraan ng 
transportasyon papunta sa isa pa, hal.  bisikleta papuntang bus.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng pagpapatibay na ito ng plano sa maraming paraan sa kalsada at plano sa 
labas ng kalsada upang kasalukuyang matugunan ang paggalaw ng sasakyan, pampublikong sakayan, bisikleta at mga naglalakad.

Sumusunod

Patakaran M-2.X:  Pagbabawas ng Trapiko.  Isaalang-alang ang pagpapatupad ng 
mahuhusay na kasanayan sa mga kalsada upang mabawasan ang bilis at gawin ang 
mga ito na alternatibong paraan ng transportasyon, kabilang ang mga naglalakad at 
nagbibisikleta.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Inaatasan ang (mga) Aplikante ng Proyekto ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad na 
pondohan ang mga pag-aaral sa pagsusubaybay ng trapiko sa kapitbahayan at magbigay ng mga bayad upang maipatupad ang mga potensyal na 
pagpapahusay sa pagpapagaan ng trapiko upang mabawasan ang trapiko sa kapitbahayan kung kinakailangan.  Bago ang pag-iisyu ng anumang mga 
pahintulot sa pamamalagi, dapat magbigay ang (mga) Aplikante ng Proyekto ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ng hanggang $300,000 para sa 
Lunsod ng Cupertino para sa mga potensyal na pagpapahusay ng trapiko sa kapitbahayan.

Sumusunod

Patakaran M-4.X:  Istasyon ng Paglipat ng Distrito ng Pamilihan ng Vallco.  
Makipagtulungan sa VTA at/o sa iba pang mga organisasyon ng serbisyo sa 
transportasyon upang mapag-aralan at maipatayo ang isang istasyon sa paglipat ng 
pampublikong sakayan na umuugnay sa lugar para sa mga alternatibong serbisyo sa 
transportasyon gaya ng, pagbabahagi ng kotse, pagbabahagi ng bisikleta at/o iba pang 
mga serbisyo.

Gaya ng kamakailangang ipinahayag, nagmumungkahi ang Espisipikong Plano ng Mobility Hub na maraming paraan upang pangasiwaan at himukin ang 
mga alternatibong serbisyo sa transportasyon gaya ng pagbabahagi ng kotse at pagbabahagi ng bisikleta.

Sumusunod

Mga Mapagkukunan sa Kapaligiran at Elemento ng Pangmatagalang Enerhiya
LAYUNIN ES-1 Magtiyak ng pangmatagalang kinabukasan para sa Lunsod ng 
Cupertino

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil nagbibigay ito ng pangmatagalang disenyo at mga teknolohiya.  Ipinapahayag sa ibaba ang 
mga halimbawa bilang tugon sa mga naaangkop na patakaran.

Sumusunod
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Diskarte ES-1.1.1:  Plano sa Pagkilos tungkol sa Lagay ng Panahon (CAP).  
Magkaroon, magpatupad at magpanatili ng Plano sa Pagkilos tungkol sa Lagay ng 
Panahon upang makamit ang mga target sa greenhouse gas emission na sumusunod 
sa batas ng estado at mga iniaatas ng rehiyon.  Ang kwalipikadong planong ito sa 
pagbabawas ng mga greenhouse gas emission, ayon sa pagpapakahulugan ng 
BAAQMD, ay magpapahintulot sa magiging streamlining ng proyekto ng CEQA at 
aalamin ang mga hakbang upang:

 ■ Mabawasan ang paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng konserbasyon at 
pagtitipid;

 ■ Mabawasan ang paggamit ng fossil fuel sa pamamagitan ng maraming paraan 
at alternatibong transportasyon;

 ■ Mapalawak ang paggamit ng at, kung saan naaangkop, maglagay ng mga 
mapagkukunan ng mga renewable energy;

 ■ Madagdagan ang konserbasyon ng tubig sa buong lunsod at paggamit ng 
na-recycle na tubig;

 ■ Mapabilis ang Pagbawi ng Mga Mapagkukunan sa pamamagitan ng pinalawak 
na pagre-recycle, pagko-compost, pinalawak na pananagutan ng prodyuser at 
mga kasanayan ng pagpapanatili; at

 ■ Mailunsad at mabiyayaan ang mga hakbang na iyon upang madagdagan ang 
pakikilahok ng komunidad at ang mga epekto;

 ■ Mapagtibay ang maraming benepisyo ng makakalikasang imprastraktura gamit 
ang pagiging matibay at pag-angkop sa pagbabago ng lagay ng panahon.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil sumusunod ito sa CAP ng Lunsod.  Gaya ng nakasaad, kabilang sa Espisipikong Plano ang 
mga probisyon para sa transportasyong hindi pansasakyan, muling paggamit ng tubig, pagre-recycle at pagbabawas ng enerhiya.

Sumusunod
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Patakaran ES-2.1:  Konserbasyon at Matipid na Paggamit ng Mga Mapagkukunan 
ng Enerhiya.  Himukin ang konserbasyon sa abot ng makakaya at matipid na paggamit 
ng mga mapagkukunan ng kuryente at natural gas para sa mga bago at dati nang 
paggamit ng mga residente, mga negosyo, industriya at publiko.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga kasanayan at disenyo sa pagtitipid ng enerhiya.  
Ang compact infill development, gaya ng redevelopment sa ilalim ng Espisipikong Plano, ay makakabawas ng paggamit ng enerhiya kumpara sa 
low-density, greenfield development.  Ang mga gusali na may maraming pamilyang naninirahan na itinayo sa Lugar ng Plano ay gagamit ng mas 
kaunting enerhiya kaysa sa parehong bilang ng mga unit na itinayo sa hiwalay na pabahay.  Gaya nito, ang muling paggamit ng lahat ng parsela sa 
loob ng Lugar ng Plano, gayundin ang muling paggamit ng parsela para sa iminumungkahing paaralang ipapatayo bilang bahagi ng isang hiwalay na 
kasunduan, ay makakabawas sa pangkalahatang paggamit ng enerhiya kumpara sa isang kaparehong pagpapatayo sa isang makakalikasang lugar.

Dagdag pa rito, malawakang tina-traget ng Espisipikong Plano ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya na makakabawas sa pangangailangan ng 
enerhiya, makakadagdag sa pagtitipid ng enerhiya at magagawa ng renewable energy sa lugar.  Ang layunin ng disenyo sa pagpapanatili ay makamit 
ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang kinikilala sa buong mundo sa sertipikasyon ng pagpapanatili ng kapaligiran, 
gaya ng LEED Platinum certification o mga katumbas nito, kung saan magsasama ng kinakailangan para sa na-recycle na tubig para sa mga nasabing 
layunin gaya ng irigasyon, toilet flushing at sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, at iba pa.  Inilalarawan ng Kabanata 5:  Pagiging Pangmatagalan at 
Matatalinong Diskarte ng Lunsod ng Espisipikong Plano ang mga diskarteng ito.

Sumusunod

Diskarte ES-2.1.4:  Programa sa Incentive.  Isaalang-alang ang mga programa ng 
incentive para sa mga proyekto na lumalampas sa mga mandatoryong kinakailangan at 
maglunsad ng mga incentive mula sa pamahalaan ng estado, ng county at ng pederal 
para sa lalong pagiging matipid sa enerhiya at pagpapalawak ng mga paglalagay ng 
renewable energy.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng nakasaad, malawakang tina-traget ng Espisipikong Plano ang mga hakbang sa pagtitipid 
ng enerhiya na makakabawas sa pangangailangan ng enerhiya, makakadagdag sa pagtitipid ng enerhiya at magagawa ng renewable energy sa lugar.  
Ang layunin ng disenyo sa pagpapanatili ay makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang kinikilala sa buong mundo 
sa sertipikasyon ng pagpapanatili ng kapaligiran, gaya ng LEED Platinum certification o mga katumbas nito, kung saan magsasama ng kinakailangan 
para sa na-recycle na tubig para sa mga nasabing layunin gaya ng irigasyon, toilet flushing at sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, at iba pa.  
Inilalarawan ng Kabanata 5:  Pagiging Pangmatagalan at Matatalinong Diskarte ng Lunsod ng Espisipikong Plano ang mga diskarte ng ito.  Kabilang 
sa mga potensyal na diskarte ang ngunit hindi nalilimitahan sa paggamit ng mga photovoltaics, fuel cell o iba pang teknolohiya; paggamit ng likas na 
bentilasyon sa mga gusali; at pagbibigay ng thermal heating at cooling sa pamamagitan ng sentral na sistema.

Sumusunod

Diskarte ES-2.1.5:  Urban na Gubat.  Himukin ang paglalagay ng mga karagdagang 
puno na nagbibigay ng lilim, vegetated stormwater treatment at landscaping upang 
mabawasan ang "heat island effect" sa mga proyektong ipinapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng nabanggit, kasama sa Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang 30 akre na Parke ng 
Komunidad at Lugar na Makakalikasan.  Makakamit ang pagtitipid ng enerhiya at konserbasyon ng tubig sa pamamagitan ng mga salik kabilang ang 
Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan sa mga gusali na makakapagpahusay sa pagtitipid sa enerhiya ng mga gusali.  Kasama sa mga tampok 
ng Espisipikong Plano upang makabawas sa paggamit ng naiinom na tubig ang irigasyon, kabilang ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan, 
na may munisipal na na-recycle na tubig, treated grey water sa site, storm water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga 
materyales na naaangkop sa tagtuyot at native landscape.  Magreresulta ang pagpapatupad ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad sa pagtaas ng 
neto sa bilang ng mga puno sa ari-arian, kabilang ang mga bagong puno na itatanim upang magbigay ng lilim at landscape para sa Parke ng Komunidad 
at Lugar na Makakalikasan.

Sumusunod
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Diskarte ES-2.1.6:  Mga Alternatibong Mapagkukunan ng Enerhiya.  Isulong at 
dagdagan ang paggamit ng mga alternatibong mapagkukunan at mapagkukunan 
ng renewable energy para sa buong komunidad sa pamamagitan ng mga mabisang 
patakaran, programa at incentive.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng nakasaad, tinutukoy ng Espisipikong Plano ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya 
na makakabawas sa pangangailangan ng enerhiya, makakadagdag sa pagtitipid ng enerhiya at magagawa ng renewable energy sa lugar.  Kabilang 
sa mga potensyal na diskarte ang ngunit hindi nalilimitahan sa paggamit ng mga photovoltaics, fuel cell o iba pang teknolohiya; paggamit ng likas na 
bentilasyon sa mga gusali; at pagbibigay ng thermal heating at cooling sa pamamagitan ng sentral na sistema.  Ang layunin ng disenyo sa pagpapanatili 
ay makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang kinikilala sa buong mundo sa sertipikasyon ng pagpapanatili ng 
kapaligiran, gaya ng LEED Platinum certification o mga katumbas nito, kung saan magsasama ng kinakailangan para sa na-recycle na tubig para sa mga 
nasabing layunin gaya ng irigasyon, toilet flushing at sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, at iba pa. 

Sumusunod

Diskarte ES-2.1.7:  Mga Energy Cogeneration System.  Hikayatin ang paggamit ng 
mga energy cogeneration system sa pamamagitan ng probisyon ng isang programa 
sa pagbibigay-alam na tuma-target sa mas malalaking komersyal at industriyal na 
gumagamit at mga pampublikong pasilidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Itatayo ang isang sentral na planta sa loob ng Lugar ng Plano na nagbibigay ng sentralisadong 
pampainit at pampalamig para sa halos lahat ng gusali.  Magkakaroon din ang bawat isang block ng mga lugar para suportang mekanikal sa pagitan ng 
mga gusali at Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.

Sumusunod

Diskarte ES-2.1.9:  Mga Paraan ng Transportasyon na Matipid sa Enerhiya.  Patuloy na 
hikayatin ang mga paraan ng transportasyon na matipid sa gas gaya ng mga sasakyang 
gumagamit ng alternatibong gas, mga sasakyang walang nagmamaneho, pampublikong 
sakayan, kotse at van-pooling, mga sistema ng shuttle ng komunidad at rehiyon, mga 
programa para sa pagbabahagi ng kotse at bisikleta, mga ligtas na daan sa mga 
paaralan, mga benepisyo ng mga sumasakay at mga daanan ng mga naglalakad at 
nagbibisikleta sa pamamagitan ng investment sa imprastraktura, mga incentive sa 
pagpapatayo at edukasyon ng komunidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Nagmumungkahi ang Espisipikong Plano ng Mobility Hub na maraming paraan upang magsama 
ng libreng shuttle para sa mga sumasakay, mga lokal at express na bus ng VTA, BRT sa hinaharap, mga shuttle ng korporado at pagbabahagi ng mga 
murang serbisyo ng transportasyon upang pangasiwaan at himukin ang mga alternatibong serbisyo sa transportasyon gaya ng pagbabahagi ng kotse at 
pagbabahagi ng bisikleta.  Makikita ang mga daanan ng bisikleta at mga naglalakad sa kahabaan ng Lugar ng Plano at ikokonekta ang mga ito sa mga 
umiiral at pinlanong daanan sa labas ng lugar.

Sumusunod

LAYUNIN ES-3:  Pahusayin ang pagtitipid ng gusali at konserbasyon ng enerhiya Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga prinsipyo sa pagtitipid at konserbasyon ng enerhiya sa 
disenyo at mga kasanayan ng gusali.

Sumusunod
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Patakaran ES-3.1:  Disenyo ng Makakalikasang Gusali.  Magtakda ng mga 
pamantayan para sa disenyo at pagpapatayo ng gusali na nagkokonserba/nagtitipid ng 
enerhiya at mapagkukunan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil malawakan nitong tina-target ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya na makakabawas 
sa pangangailangan ng enerhiya, makakadagdag sa pagtitipid ng enerhiya at makakagawa ng renewable energy sa lugar.  Ang layunin ng disenyo 
sa pagpapanatili ay makamit ang pinakamataas na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang kinikilala sa buong mundo sa sertipikasyon ng 
pagpapanatili ng kapaligiran, gaya ng LEED Platinum certification o mga katumbas nito, kung saan magsasama ng kinakailangan para sa na-recycle na 
tubig para sa mga nasabing layunin gaya ng irigasyon, toilet flushing at sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, at iba pa.  Inilalarawan ng Kabanata 5:  
Pagiging Pangmatagalan at Matatalinong Diskarte ng Lunsod ng Espisipikong Plano ang mga diskarteng ito.

Sumusunod

LAYUNIN ES-4:  Magpanatili ng malulusog na antas ng kalidad ng hangin Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Kabilang sa Plano para sa Malinis na Hangin ng Bay Area Air Quality Management District’s 
(BAAQMD) 2010 ang hakbang sa pagkontrol ng polusyon sa hangin sa Bay Area.  Bilang karagdagan sa mga hakbang sa mapagkukunan sa istasyon 
(na ipinahayag sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng BAAQMD), pinagpangkat-pangkat ang mga hakbang ayon sa Mobile Source, Transportasyon, 
Paggamit ng Lupa at Lokal na Epekto at mga hakbang sa Enerhiya at Klima.  Sumusunod ang Espisipikong Plano sa mga naaangkop na hakbang ng 
Mobile Source dahil tumutugon ang lahat ng ito sa probisyon ng pagsingil sa mga istasyon para sa mga elektrikong sasakyan at hinihikayat ang paggamit 
ng pampublikong sakayan.  Sumusunod ang Espisipikong Plano sa naaangkop na Mga Hakbang sa Pagkontrol ng Transportasyon dahil sa bigat at 
halong paggamit ng lupa, gayundin ang mga probisyon nito ng mga pasilidad para sa bisikleta at mga naglalakad at Mobility Hub na maraming paraan 
upang pangasiwaan at himukin ang mga alternatibong serbisyo sa transportasyon gaya ng pagbabahagi ng kotse at pagbabahagi ng bisikleta.  Idinisenyo 
ang mga hakbang ng Paggamit ng Lupa at Mga Lokal na Epekto upang mailunsad ang halong paggamit na compact development upang mabawasan 
ang VMT at mga nauugnay na emission, gayundin upang maprotektahan ang mga tao mula sa mga pinanggagalingan ng emission sa istasyon at mobile; 
hindi sumasalungat ang Espisipikong Plano sa mga hakbang na ito.  Idinisenyo ang mga hakbang ng Enerhiya at Klima upang mabawasan ang mga 
ambient concentration ng mga pamantayan ng mga nagsusulot ng polusyon sa hangin sa pamamagitan ng paglulunsad ng konserbasyon ng enerhiya, 
renewable energy, binawasang "urban heat island" effect at pagtatanim ng mga puno.  Natukoy na kamakailan ang mga hakbang upang matugunan ang 
pagtitipid ng enerhiya.

Sumusunod

Patakaran ES-4.1:  Bagong Pagpapatayo.  Bawasan ang mga epekto sa kalidad ng 
hangin ng mga bagong proyekto ng pagpapatayo at epekto sa kalidad ng hangin na 
nakakaapekto sa bagong pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Kabilang sa Espisipikong Plano ang mga hakbang upang mabawasan ang mga epekto sa 
kalidad ng hangin na nauugnay sa pagpapatayo at operasyon na nauugnay sa Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad na magiging angkop din sa 
pagpapatayo sa hinaharap sa loob ng Lugar ng Plano.

Sumusunod

Diskarte ES-4.1.1:  Mga Pamparumi ng Nakalalasong Hangin.  Patuloy na suriin ang 
mga proyekto para sa potensyal na pagsasanhi ng mga nagpaparumi ng nakakalasong 
hangin hanggang sa maaprubahan at makipag-usap sa Bay Area Air Quality 
Management District sa mga pagkontrol na kinakailangan kung hindi pa natutukoy ang 
mga epekto.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Sa pagpapatupad ng mga Environmental Design Feature, mas mababawasan ang mga epekto sa 
banta sa kalusugan ng pagpapatayo at operasyon.  

Sumusunod
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Diskarte ES-4.1.2:  Pagkontrol sa Alikabok.  Patuloy na iatas ang paglalagay ng tubig sa 
mga hakbang sa pagkontrol ng mga alikabok na hindi nagdadala ng polusyon habang 
isinasagawa ang demolisyon at habang isinasagawa ang pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Kasama sa Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang mga Environmental Design Feature para 
sa mabisang pagkontrol sa alikabok na sumusunod sa BAAQMD, kabilang Plano sa Pagbabawas ng mga Emission, at iniaatas ang pagbabayad ng mga 
bayarin sa emission offset.

Sumusunod

Diskarte ES-4.1.3:  Pagpaplano.  Tiyaking sinusuportahan ng mga plano sa paggamit 
ng lupa at transportasyon ang mga layunin sa kalidad ng hangin

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil magbibigay-daan ito para sa horizontally-at vertically-integrated mixed use na Lugar ng Plano 
na may kasamang mga tampok ng maraming paraan ng transportasyon.

Sumusunod

Diskarte ES-4.2.3:  Pagtatanim ng Puno sa Pribadong Pagpapatayo.  Suriin at 
pagandahin ang programa sa pagtatanim ng puno at landscaping ng Lunsod at mga 
kinakailangan para sa pribadong pagpapatayo upang mabawasan ang mga antas ng 
polusyon sa hangin (Pg.  ES-21)

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Sa tinatayang 895 punong nauugnay sa ari-arian ng Mall at mga puno sa kalye, ang Espisipikong 
Plano ay nagbibigay ng pagpapanatili ng karamihan sa mga puno gaya ng inilarawan sa Kabanata 2:  Mga Pamantayan sa Paggamit ng Lupa at 
Pagpapatayo at Kabanata 7:  Landscaping at Pampublikong Lugar ng Espisipikong Plano.  Ang pagpapanatili ng mga umiiral na magugulang na puno ay 
ang prayoridad at mahalagang bahagi ng pagsusuri ng landscape sa pagitan ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad at ng katapat na kapitbahayan ng 
mga residente.  Bilang bahagi ng Espisipikong Plano, itatanim ang mga karagdagang puno na magreresulta sa pagtaas ng neto ng mga puno.  Tinutukoy 
ng Espisipikong Plano ang umiiral at iminumungkahing ideya ng mga lokasyon para sa mga punong ilalagay sa kahabaan ng mga harapan at gitna ng 
kalye.

Sumusunod

Patakaran ES-4.3:  Paggamit ng Open Fire at Fireplace.
Iniiwasan ang paggamit ng fireplace na nagdudulot ng matinding polusyon.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga open fire pit at fireplace na nagdudulot ng matinding 
polusyon.

Sumusunod

Diskarte ES-4.3.2:  Mga Fireplace.  Patuloy na ipagbawal ang mga bagong fireplace 
na gumagamit ng panggatong, maliban sa mga wood stove na EPA certified gaya ng 
pinapayagan ng Kodigo ng Gusali

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito; ipagbabawal ang mga fireplace na gumagamit ng panggatong sa Lugar ng Plano. Sumusunod

LAYUNIN ES-5:  Protektahan ang Mga Urban at Rural Ecosystem ng Lunsod Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil nauugnay ito sa 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan sa Lugar ng 
Plano, at dahil sa mga nakasaad sa ibaba.

Sumusunod

Patakaran ES-5.1:  Urban Ecosystem.  Pamahalaan ang pampubliko at pribadong 
pagpapatayo upang matiyak ang proteksyon at pagpapahusay ng urban ecosystem nito

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Isang halimbawa ang pagkakaroon ng 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar na 
Makakalikasan.

Sumusunod
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Diskarte ES-5.1.1:  Landscaping.  Tiyakin na ang mga patakaran sa pagtatanim ng 
puno, landscaping at open space ng Lunsod ay nakakatulong sa urban ecosystem 
sa pamamagitan ng paghihikayat ng mga median, tawiran ng mga naglalakad at 
pagtatanim sa mag kurba na likas, nakakalampas sa tagtuyot, napoproseso ang tubig 
galing sa bagyo at napapahusay ang mga pinagkukunan ng halaman, laman-dagat at 
hayop sa urban sa pribado at pampublikong pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Gaya ng naunang ipinahayag, itinatampok ng Espisipikong Plano ang makabawas ng paggamit ng 
naiinom na tubig kabilang ang irigasyon, kabilang ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan, na may munisipal na na-recycle na tubig, treated 
grey water sa site, storm water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot at native 
landscape.  Ang pagpapatupad ng Espisipikong Plano ay magreresulta sa pagpapalit ng primarily impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad at 
Lugar na Makakalikasan at iba pang mga lugar ng landscape.  Lilinisin ang tubig-ulan, at sa abot ng makakaya, kokolektahin at muling gagamitin sa loob 
ng Lugar ng Plano para sa irigasyon.  Ipoproseso at muling gagamit ang tubig-ulan sa bahagi ng podium at Perimeter Road sa pamamagitan ng mga 
flow-through planter, bioretention planter at rainwater harvesting kung saan naaangkop.

Sumusunod

Diskarte ES-5.1.2:  Naitayong Kapaligiran.  Tiyakin na ang disenyo ng pangmatagalang 
landscaping ay nauugnay sa pagpapatayo ng mga pasilidad, parke at pribadong 
proyekto ng Lunsod kasama ang mga hakbang gaya ng proteksyon sa puno, 
stormwater treatment at pagtatanim ng likas, landscaping na matibay sa tagtuyot na 
makakatulong sa kapaligiran

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Sa tinatayang 895 punong nauugnay sa ari-arian ng Mall at mga puno sa kalye, ang Espisipikong 
Plano ay nagbibigay ng pagpapanatili ng karamihan sa mga puno gaya ng inilarawan sa Kabanata 2:  Mga Pamantayan sa Paggamit ng Lupa at 
Pagpapatayo at Kabanata 7:  Landscaping at Pampublikong Lugar ng Espisipikong Plano.  Ang pagpapanatili ng mga umiiral na magugulang na puno ay 
ang prayoridad at mahalagang bahagi ng pagsusuri ng landscape sa pagitan ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad at ng katapat na kapitbahayan 
ng mga residente.  Magreresulta ang pagpapatupad ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad sa pagtaas ng neto sa bilang ng mga puno sa ari-arian, 
kabilang ang mga bagong puno na itatanim upang magbigay ng lilim at landscape para sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.

Sumusunod

LAYUNIN ES-7:  Tiyakin ang proteksyon at matipid na paggamit ng lahat ng 
mapagkukunan ng tubig

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Gaya ng nauna nang naisaad, kasama sa mga tampok ng Espisipikong Plano upang mabawasan 
ang paggamit ng naiinom na tubig ang irigasyon, kabilang ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan, na may munisipal na na-recycle na 
tubig, treated grey water sa site, storm water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot 
at native landscape.

Sumusunod

Patakaran ES-7.1:  Mga Likas na Yamang Tubig at Sistema ng Drainage.  Sa 
pampubliko at pribadong pagpapatayo, gamitin ang mga prinsipyo ng Low Impact 
Development (LID) upang pamahalaan ang stormwater sa pamamagitan ng paggaya 
sa natural hydrology, pagbabawas ng grading at pagpoprotekta o pagpapanatili ng mga 
likas na sistema ng drainage.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Inuutos ng pahintulot ng San Francisco Bay Municipal Regional Stormwater NPDES ang 
pagpoproseso nang 100% ng nakukuhang tubig mula sa bagyo gamit ang mga hakbang ng LID (hal., rainwater harvesting, muling paggamit, infiltration at 
biotreatment).  Ang pagpapatupad ng Espisipikong Plano ay magreresulta sa pagpapalit ng primarily impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad 
at Lugar na Makakalikasan at iba pang mga lugar na na-landscape.  Lilinisin ang tubig-ulan, at sa abot ng makakaya, kokolektahin at muling gagamitin 
sa loob ng Lugar ng Plano para sa irigasyon.  Ipoproseso at muling gagamit ang tubig-ulan sa bahagi ng podium at Perimeter Road sa pamamagitan ng 
mga flow-through planter, bioretention planter at rainwater harvesting kung saan naaangkop.

Sumusunod

Patakaran ES-7.2:  Pagbabawas ng mga Nakaharang na Surface.  Bawasan ang 
nakuhang tubig mula sa bagyo at mga epekto ng erosion na idinulot ng pagpapatayo at 
paggamit ng mga disenyo ng low impact development (LID) upang iproseso ang tubig 
mula sa bagyo o i-recharge ang groundwater

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil daragdagan ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang mga kamakailang surface na 
nauugnay sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.  Ang pagpapatupad ng Espisipikong Plano ay magreresulta sa pagpapalit ng primarily 
impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad at Lugar na Makakalikasan at iba pang mga lugar ng landscape.

Sumusunod
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Diskarte ES-7.2.1:  Saklaw ng Lote.  Isaalang-alang ang pagsasapanahon ng mga 
kinakailangan sa pagsaklaw ng lote upang maisama ang nasementong daan gaya 
ng mga daanan ng ssakyan at on-grade na may harang na patio upang mabigyan ng 
incentive ang paggawa ng mga walang harang na daan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito; tingnan ang tugon sa Patakaran ES-7.2. Sumusunod

Diskarte ES-7.2.2:  Walang Harang na Mga Daanan ng Mga Naglalakad at 
Nagmamaneho.  Hinihikayat ang paggamit ng mga walang harang na materyales para 
sa mga daanan ng naglalakad at nagmamaneho.  Kung ginagamit sa pampubliko 
o quasi-public na ari-arian, mobility at access para sa may-kapansanan na dapat 
sumunod.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil isinasaalang-alang nito ang paggamit ng mga porous paver, diskarte sa walang harang na 
paving o iba pang naaangkop na diskarte sa Low Impact Development (LID) para sa mga kagamitan sa storm water infiltration.

Sumusunod

Diskarte ES‑7.2.3:  Palawakin ang Infiltration.  Bawasan ang mga walang harang na 
bahagi ng daanan, at palawakin ang on-site filtration at ang paggamit ng mga pasilidad 
sa pagpapanatili sa lugar.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Ididirekta ang on-site storm drainage sa mga retention basin para sa pafi-filter at muling paggamit 
bilang patubigan ng irigasyon para sa Lugar ng Plano.  Susukatin ang mga vault ayon sa mga kinakailangan ng Lupon sa Pagkontrol ng Kalidad ng 
Tubig ng Rehiyon ng San Francisco Bay.  Ang mga bahagi na hindi magagawang mga retention vault ay ipoproseso bago ang pag-discharge gamit ang 
bio-retention, o iba pang pamamaraan ng LID.

Sumusunod

Patakaran ES-7.3:  Polusyon at Mga Epekto sa Daloy.  Tiyaking nabawasan ang 
mga epekto sa kalidad ng surface at groundwater sa pamamagitan ng pagsusuri sa 
pagpapatayo at mga boluntaryong hakbang.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Kasama sa Espisipikong Plano ang mga tampok na magbabawas ng mga pagtagas at mga 
epekto sa kalidad ng tubig.

Sumusunod

Diskarte ES-7.3.1:  Pasusuri sa Pagpapatayo.  Mag-atas ng mga disenyo ng LID gaya 
ng mga sistema ng vegetated stormwater treatment at makakalikasang imprastraktura 
upang mabawasan ang mga sanhi at daloy ng pollutant.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil kasama sa Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang disenyo ng LID, at kakailanganin 
ang disenyo ng LID para sa pagpapatayo sa loob ng Block 13 at 14.  Alinsunod sa Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad, lilinisin ang tubig-ulan sa 
pamamagitan ng mga hakbang ng tubig ng LID kabilang ang infiltration sa lupa, biofiltration swales at water collection cisterns, at, kung kakayanin, 
nakolekta at muling nagamit sa lugar para sa irigasyon at iba pang mga paggamit ng na-recycle na tubig upang mabawasan ang pagdepende sa tubig ng 
bansa ng proyekto.  Kabilang sa ibang bahagi ang mga flow-through planter, bioretention planter at rainwater cistern.

Sumusunod

Diskarte ES-7.4.3:  Pagpapatayo.  Suriin ang mga plano sa pagpapatayo upang matiyak 
na ang mga proyekto ay sinuri sa konteksto ng mga epekto sa kabuuang patubig.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil sasailalim ang lahat ng pagpapatayo sa loob ng Lugar ng Plano sa pagsusuri at pagsunod sa 
mga iniuutos na regulasyon.

Sumusunod

Patakaran ES-7.6:  Iba Pang mga Mapagkukunan ng Tubig.  Hikayatin ang 
pananaliksik ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig, kabilang ang water reclamation.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil nauugnay ito sa paggamit ng na-recycle na tubig, treated grey water sa site, storm water at 
pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot at native landscape.

Sumusunod

Diskarte ES-7.9.1:  Mga Hakbang sa Konserbasyon ng Tubig.  Ipatupad ang mga 
mandatoryong hakbang sa konserbasyon ng tubig at hikayatin ang pagpapatupad 
ng mga boluntaryong hakbang sa konserbasyon ng tubig mula sa tingian ng tubig sa 
Lunsod at SCVWD, sa panahon ng tagtuyot.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Itinatampok ng Espisipikong Plano ang makabawas ng paggamit ng naiinom na tubig kabilang 
ang irigasyon, kabiulang ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan, na may munisipal na na-recycle na tubig, treated grey water sa site, storm 
water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot at native landscape.

Sumusunod

Diskarte ES-7.11.3:  Sistema ng Na-recycle na Tubig.  Patuloy na makipagtulungan 
sa mga nagtitingi ng tubig upang mailunsad at mapalawak ang mapagkukunan ng 
na-recycle na tubig sa Lunsod para sa pampubliko at pribadong paggamit.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Kabilang sa mga hakbang sa konserbasyon ng tubig ang pagpapalawak ng magiging serbisyo ng 
na-recycle na tubig sa Lugar ng Plano ng (mga) Aplikante ng Proyekto.  Hindi malalapat ang mga pangangailangang ito sa anumang proyekto ng hotel.

Sumusunod
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Diskarte ES-7.11.4:  Na-recycle na Tubig sa mga Proyekto.  Hikayatin at isulong ang 
paggamit ng na-recycle na tubig sa mga pampubliko at pribadong gusali, bakanteng 
lugar at pagtatanim sa streetscape.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng naunang nakasaad, kabilang sa mga hakbang sa konserbasyon ng tubig ang ngunit hindi 
nalilimitahan sa pagpapalawak ng magiging serbisyo ng linya ng na-recycle na tubig sa Lugar ng Plano ng (mga) Aplikante ng Proyekto, gayundin ang 
pagkuha ng tubig mula sa bagyo sa lugar at muling paggamit para sa irigasyon ng Parke ng Komunidad at Makakalikasang Lugar.

Sumusunod

Diskarte ES-7.11.5:  Na-recycle na Tubig sa Lugar.  Hikayatin ang pagre-recycle ng 
tubig sa lugar kabilang ang rainwater harvesting at paggamit ng gray water.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil nauugnay ang Espisipikong Plano sa paggamit ng na-recycle na tubig, treated grey water sa 
site, storm water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot at native landscape.

Sumusunod

Diskarte ES-7.11.7:  Sertipikasyon ng Negosyong may kaugnayan sa Kalikasan at 
Konserbasyon ng Tubig.  Patuloy na suportahan ang mga layunin ng Sertipikasyon ng 
Negosyong may kaugnayan sa Kalikasan ng Lunsod na pangmatagalang konserbasyon 
ng tubig sa loob ng mga pasilidad ng Lunsod, sistema ng vegetated stormwater 
infiltration, parke at median, kabilang ang paglalagay ng mga low-flow toilet at paliguan, 
parke, paglalagay ng mga awtomatikong patayan ng tubig sa lababo at matipid sa tubig 
na irigasyon sa labas.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil kabilang dito ang mga diskarte sa pagpapanatili at mga alituntunin sa disenyo ng 
imprastraktura na may layuning sulitin ang enerhiya at konserbasyon ng tubig.  Ang layunin ng disenyo sa pagpapanatili ay makamit ang pinakamataas 
na antas ng sertipikasyon mula sa isang programang kinikilala sa buong mundo sa sertipikasyon ng pagpapanatili ng kapaligiran, gaya ng LEED 
Platinum certification o mga katumbas nito, kung saan magsasama ng kinakailangan para sa na-recycle na tubig para sa mga nasabing layunin gaya ng 
irigasyon, toilet flushing at sistema ng pagpapainit at pagpapalamig, at iba pa.  Kabilang sa mga halimbawa ng mga hakbang sa konserbasyong nasa 
Espisipikong Plano ang ngunit hindi nalilimitahan sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan; paggamit ng na-recycle na tubig para sa irigasyon, 
ang mga central plant cooling tower, at pagfa-flush sa toilet; kolektahin at dahan-dahang iproseso ang tubig-ulan upang mabawasan ang pagkonsumo ng 
tubig; muling gamitin ang greywater kapag posible; bawasan ang pagkonsumo ng tubig sa pamamagitan ng gusali na matipid sa enerhiya; paggamit ng 
mga materyales na nakakatagal sa tagtuyot at native landscape; at panatilihin ang malulusog na puno kung saan naaangkop 

Sumusunod

Elemento sa Kalusugan at Kaligtasan

LAYUNIN HS-3:  Protektahan ang komunidad mula sa mga panganib na nauugnay 
sa mga wildland at urban fire

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Ang lahat ng patubig ng gusali para sa sunog, kabilang mga pampublikong hydrant sa Perimeter 
Road at mga pribadong hydrant sa mga panloob na daanan, ay magbibigay ng mga patubig sa Perimeter Road at tutugon sa mga kinakailangan ng 
Kodigo sa Sunog.  Ang Lugar ng Plano ay nasa napagandang lugar at hindi tapat ng anumang wild land na bahagi.  Ang Lugar ng Plano ay wala sa 
itinalagang lugar ng Urban Wildland interface; maayos ang mapa ng Wildland Urban Interface Fire Area sa Munisipal na Kodigo ng Cupertino.

Sumusunod

Patakaran HS-3.4:  Mga Pribadong Elektronikong Security Gate sa Mga Tirahan.  
Pigilan hindi hinihimok ang paggamit mga pribadong elektronikong security gate ng mga 
tirahan na nagsisilbing harang sa tauhang pang-emergency.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil hindi papahintulutan ang mga pribadong security gate ng mga tirahan. Sumusunod

Patakaran HS-3.7:  Mga Gusali na may Maraming Palapag.  Tiyakin na ang sapat 
na proteksyon mula sa sunog ay itinayo sa disenyo ng mga gusali na may maraming 
palapag at nangangailangan ng mga materyales at kagamitan na pampatay ng sunog 
sa lugar.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang lahat ng gusali, kabilang ang mga gusali na may maraming palapag, ay susunod sa mga 
kinakailangan sa proteksyon mula sa sunog ng Lunsod ng Cupertino na nangangailangan ng paggamit ng mga materyales at kagamitan na pampatay ng 
sunog sa lugar.

Sumusunod

LAYUNIN HS-4 Tiyakin ang mataas na antas na kaligtasan ng komunidad 
gamit ang mga serbisyo ng pulis na nakakatugon sa mga pangangailangan ng 
komunidad

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Bagama't walang mga karagdagang pasilidad ng pulis ang kinakailangan, ang Sentro ng Bayan/
Parke ng Komunidad ay may istasyon ng sunog/pulis upang mangasiwa ng mga operasyon ng mga ahensiyang ito sa mga oras kung kailan maraming 
pumapasok sa loob ng Lugar ng Plano.

Sumusunod
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Patakaran HS-4.2:  Pagpigil sa Krimen sa pamamagitan ng Disenyo ng Gusali at 
Lugar.  Isaalang-alang ang mga naaangkop na diskarte sa disenyo upang mabawasan 
ang krimen at bandalismo kapag nagdidisenyo ng mga pampublikong espasyo at 
sinusuri ang mga mungkahi sa pagpapatayo

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Ang Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad at anumang mga bahagi ng Block 14 na ipinrosesong 
maging bahagi ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ay mangangailangan ng Pagsusuri sa Arkitektura at Lugar.  Ang Pagsusuri sa Arkitektura 
at Lugar ay nagbibigay ng proseso upang masuri ang mga disenyo ng arkitektura at lugar ng mga gusali, mga istruktura, mga palatandaan, ilaw at 
landscaping.  Maaaring isaalang-alang ang mga karagdagang hakbang sa seguridad at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagsusuring ito.

Sumusunod

Diskarte HS-4.2.1:  Perimeter Roads para sa mga Parke.  Palibutan ang mga parke ng 
kapitbahayan ng pampublikong daan upang makita mula sa kalsada kung saan man 
posible.

Ang disenyo ng Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ay naiiba sa maraming parke dahil nasa bubong ito.  Katapat ng Parke ng Komunidad 
at Lugar na Makakalikasan ang Perimeter Road sa kanlurang bahagi ng parke at maaaring puntahan mula sa Perimeter Road.  Makikita ang kabuuan ng 
parke mula sa mga pampublikong trail na nagpapakita ng buong bahagi ng paradahan.

Sumusunod

Diskarte HS-4.2.2:  Pagsusuri ng Pagpapatayo.  Patuloy na humiling ng pagsusuri ng 
Siyerip ng County at magkomento sa mga aplikasyon ng pagpapatayo para sa mga 
hakbang sa seguridad at kaligtasan ng publiko

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng nakasaad sa tugon sa Patakaran HS-4.4, ang Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad 
at anumang mga bahagi ng Block 14 na ipinrosesong maging bahagi ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ay mangangailangan ng Pagsusuri 
sa Arkitektura at Lugar.  Maaaring isaalang-alang ang mga karagdagang hakbang sa seguridad at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang 
pasusuring ito.

Sumusunod

Patakaran HS-4.3:  Mga Epekto sa Pananalapi.  Tukuyin ang mga epekto sa 
pananalapi sa Siyerip ng County at Lunsod ng Cupertino kapag inaaprubahan ang iba't 
ibang paggamit ng lupa

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Tinutukoy ng Espisipikong Plano ang mga mapapahintulutang mekanismo ng pagpopondo na 
nauugnay sa proteksyon ng pulis.

Sumusunod

LAYUNIN HS-5:  Bawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga bantang may 
kaugnayan sa geology at seismic

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil ang lahat ng gagawing pagpapatayo sa loob ng Lugar na Plano ay ididisenyong sumusunod sa 
Kodigo sa Pagpapatayo ng California (CBC) gaya ng ipinatupad ng Lunsod sa Munisipal na Kodigo nito, at sa mga Minimum Design Load ng American 
Society of Civil Engineers (ASCE) 7-10 para sa mga Gusali at iba pang Istruktura.  Binuo ang mga pamantayang ito upang mabawasan ang mga 
panganib na nauugnay sa mga bantang may kaugnayan sa geology at seismic.  Sasailalim ang pagpapatayo sa inspeksyon ng Lunsod.  Nakabatay ang 
Lugar ng Plano sa anumang mga napag-alamang aktibo o maaaring aktibong fault.

Sumusunod

Diskarte HS-5.1.1:  Geotechnical at Structural na Pagsusuri.  Atasan ang anumang 
lugar na may dalisdis na lalampas sa 10 porsyento na gawing sanggunian ang mga 
mapa ng Landslide Hazard Potential Zone ng Estado ng California para sa lahat ng 
kinakailangang geotechnical at structural na pagsusuri

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang topograpiya ng Lugar ng Plano ay patag sa pangkalahatan at hindi matatagpuan sa 
isang Seismic Hazard Zone para sa mga pagguho ng lupa.

Sumusunod

Diskarte HS-5.1.3:  Geologic na Pagsusuri.  Patuloy na ipatupad at isapanahon ang 
mga hakbang sa geologic na pagsusuri para sa Mga Geologic na Ulat na kinakailangan 
ng Munisipal na Kodigo sa pamamagitan ng proseso ng pagsusuri ng pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Susunod ang Espisipikong Plano sa Munisipal na Kodigo, kabilang ang mga probisyon sa 
geologic na pagsusuri, hanggang sa kakayaning hindi magkakaroon ng problema sa Espisipikong Plano.

Sumusunod

LAYUNIN HS-6 Protektahan ang mamamayan at ang ari-arian mula sa mga 
bantang nauugnay sa mapapanganib na materyales at pagkalantad sa mga 
electromagnetic Field

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil kailangang sumunod ng mga proyekto sa pagpapatayo sa lahat ng naaangkop na regulasyon 
ng pederal, Estado at rehiyon ukol sa mapapanganib na materyales at mga electromagnetic field.  Susuriin ng Lunsod ang lahat ng indibidwal na 
proyekto sa pagpapatayo.  Kung mapapag-alaman ng Lunsod na maaaring magkaroon ang isang partikular na tagagamit ng sobrang dami o hindi 
pangkaraniwang mapanganib na waste material, maaaring sumailalim ang iminumungkahing pagpapatayo sa higit pang pagsusuri bago maaprubahan.

Sumusunod
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Patakaran HS-6.1:  Pag-iimbak at Pagtatapon ng Mapapanganib na Materyales.  
Iatas ang maayos na pag-iimbak at pagtatapon ng mapapanganib na materyales 
upang maiwasan ang pagtagas, potensyal na pagkalantad, sunog o pagbubuga ng 
mapapanganib na amoy.  Pinapanatili ang mga daluyan ng impormasyon sa mga 
komunidad ng naninirahan at negosyo tungkol sa pagiging ilegal; at panganib ng 
pagtatapon ng mapanganib na materyal at basura sa storm drain system o sa mga 
sapa.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang mga pasilidad na nag-iimbak, nangangalaga o gumagamit ng mga binabantayang 
substance gaya ng nakasaad sa Kodigo sa Kalusugan at Kaligatasan ng California bilang sobra sa mga kinakailangang dami ay dapat maihanda at 
maipatupad, gaya ng kinakailangan, ang Hazardous Materials Business Plan (HMBP) para sa pagtutukoy ng mga panganib sa komunidad.  Susuriin 
at aaprubahan Kagawaran ng Kalusugan ng Kapaligiran sa Dibisyon ng Pagsunod ng Mapapanganib na Materyales ng Santa Clara ang HMBP sa 
pamamagitan ng proseso ng Certified Unified Program Agencies.

Dagdag pa rito, ang lahat ng mapapanganib na materyales gaya ng asbestos, lead based paint, fluorescent at mga mercury vapor light fixture ay 
kinakailangang itapon nang maayos alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon.  Dagdag pa rito, kakailanganin ng Plano sa Pamamahala ng 
Lupa para sa lahat ng aktibidad ng pagpapatayo na ginagawa sa Lugar ng Plano na tiyakin na ang mga nahukay na lupa ay nasuri at maayos na 
pinangangalagaan/itinatapon at ang mga inangkat na fill material ay nasuri/napag-aralan bago gamitin ang mga ito sa ari-arian o itapon sa Lugar ng 
Plano.

Sumusunod

Patakaran HS-6.2:  Layo ng mga Residente sa Mapapanganib na Materyales.  
Tasahin ang paglantad ng mga magiging residente kapag iminungkahi ang bagong 
pagpapatayo ng tirahan o ang mga sensitibong populasyon sa umiiral na mga lugar 
para sa industriya at pagyayari.  Hindi pinapayagan ang pagpapatayo ng tirahan o ang 
mga sensitibong populasyon kung ang mga naturang mapapanganib na kundisyon ay 
hindi mababawasan sa katanggap-tanggap na antas ng panganib.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang Lugar ng Plano ay hindi matatagpuan sa isang umiiral na lugar para sa industriya at 
pagyayari.

Sumusunod

Patakaran HS-6.3:  Mga Electromagnetic Field (EMF).  Tiyakin na natutugunan ng 
mga proyekto ang mga pamantayan ng Pederal at Estado para sa mga EMF emission 
sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Planong ito sa patakarang ito dahil kailangang sumunod ng mga proyekto sa pagpapatayo sa lahat ng naaangkop na 
regulasyon ng pederal, Estado at rehiyon ukol sa mga electromagnetic field.  Susuriin ng Lunsod ang lahat ng indibidwal na proyekto sa pagpapatayo 
upang matiyak na susunod ang mga naturang tagagamit sa lahat ng naaangkop na regulasyon.

Sumusunod

Patakaran HS-6.4:  Mga Programang Pang-edukasyon.  Patuloy na hikayatin ang 
mga residente at negosyo na gumamit ng mga produkto na wala at may kaunting 
panganib, lalo na ang mga produkto sa pagkontrol ng peste na hindi gaanong 
nakakalason, upang mapabagal ang pagkakaroon ng bagong nabawasang hazardous 
waste na nangangailangan ng pagtatapon sa pamamagitan ng programa sa buong 
county.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Inaalok ng Lunsod ang mga programa para sa makakalikasang negosyo na nakatuon sa 
konserbasyon ng mga mapagkukunan at pagbabawas ng basura.  Makukuha ng mga residente at negosyo sa loob ng Lugar ng Plano ang mga 
programang ito sa loob ng Lunsod.

Sumusunod

Patakaran HS-6.5:  Mapapanganib na Pagtatapon ng Basura.  Patuloy na 
suportahan at pangasiwaan ang pagkakaroon ng mga residente at negosyo ng 
pagkakataon upang maayos na makapagtapon ng mapapanganib na basura.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Nag-aalok ang Lunsod ng iba't ibang programa sa pagre-recycle at pagtatapon ng basura ng 
tirahan at negosyo.  Makukuha ng mga residente at negosyo sa loob ng Lugar ng Plano ang mga programang ito sa loob ng Lunsod.

Sumusunod

LAYUNIN HS-7:  Protektahan ang mamamayan at ang ari-arian mula sa mga 
bantang nauugnay sa mga pagbaha.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil papataasin ng pagpapatupad ang halaga ng mga nakaraang surface sa Lugar ng Plano na 
ang mga post-construction runoff volume ay magiging mas kaunti kaysa mga kasalukuyang umiiral.  Ang pagpapatupad ng Espisipikong Plano ay 
magreresulta sa pagpapalit ng primarily impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad at Lugar na Makakalikasan at iba pang mga lugar na 
na-landscape.  Ang storm water runoff mula sa tinatayang 18 akre ng mga may harang na daanan (mga kalsada, paradahan, rooftop ng gusali na hindi 
tinatakpan ng Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan) ay mai-infiltrate sa groundwater sa pamamagitan ng iba't ibang bioretention na bahagi, 
o nakolekta sa mga rainwater cisterns para sa harvesting (mga watering landscaped na lugar).

Sumusunod
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Patakaran HS-7.4:  Pagpapatayo sa mga Bahaing Lugar.  Patuloy na ipinapatupad 
ang mga regulasyon ng kodido sa paggamit ng lupa, pagsosona at pagpapatayo na 
naglilimita sa bagong pagpapagawa sa dati nang na-urbanize na bahaing lugar ng 
Federal Flood Insurance Administrator.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang Lugar ng Plano ay nasa labas ng 100 taong floodplain at nasa labas ng bahaging lugar 
na nauugnay sa pagpalya ng Stevens Creek Reservoir.

Sumusunod

LAYUNIN HS-8:  Bawasan ang mga epekto ng ingay sa komunidad at magpanatili 
ng kapaligirang may naaangkop na ingay para sa mga umiiral at magiging 
paggamit ng lupa.

Bilang bahagi ng pagpapatupad ng Layunin HS-8 at ng mga naunang nakasaad na patakaran, partikular na ang Patakaran HS-8.1, Pagsusuri ng 
Desisyon sa Paggamit ng Lupa, natukoy ng Lunsod ng Cupertino ang mga tumutugmang antas ng ingay para sa iba't ibang uri ng paggamit ng lupa.  
Mga ari-ariang katapat ng N.  Wolfe Road at Stevens Creek Boulevard na nasa 70 dBA CNEL contour, na natukoy sa Pangkalahatang Plano, pati na 
rin ang mga ari-ariang tinatasa sa I-280.  Tinatayang nasa kalahati ng Lugar ng Plano sa loob ng 70 dBA o 65 dBA CNEL contour.  Ang timog-kanlurang 
bahagi ng Lugar ng Plano ay nasa loob ng 60 dBA CNEL contour.  Ipinatupad ng Cupertino ang Mga Alituntunin ng Estado ng California para sa 
Paggamit ng Lupa para sa Maiingay na Kapaligiran ng Komunidad.  Sa pagpapatupad ng Environmental Design Features, mas mababawasan ang mga 
epekto.  Magsasaad ang Espisipikong Plano para sa pagpapatayo na magiging angkop sa mga pamantayang ito.

Sumusunod

Patakaran HS-8.1:  Pagsusuri ng Desisyon sa Paggamit ng Lupa.  Ginagamit ang 
chart ng Paggamit ng Lupa para sa Maiingay na Kapaligiran ng Komunidad, ang Future 
Noise Contour Map (tingnan ang Pigura D-1 sa Appendix D) at Munisipal na Kodigo ng 
Lunsod upang masuri ang mga desisyon sa paggamit ng lupa.

Gaya ng nakasaad sa itaas, susunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito. Sumusunod

Patakaran HS-8.2:  Disenyo ng Gusali at Lugar.  Binabawasan ang mga epekto ng 
ingay sa pamamagitan ng naaangkop na disenyo ng gusali at lugar.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Alinsunod sa EDF N-4, kakailanganin ang mga pag-aaral partikular sa ingay ng proyekto sa 
pagpapakita kung paano matutugunan ng nailalapat na disenyo sa loob ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang mga panloob na pamantayan ng 
tirahan ng 45 dBA CNEL.  Dagdag po rito, ang mga bagong espasyo para sa opisina na matatagpuan sa lahat ng block na malapit sa mga umiiral na 
malalaking kalsada, kabilang ang N.  Wolfe Road, Vallco Parkway at I-280 ay kakailanganing tiyakin na ang mga antas ng paloob na ingay ay itinuturing 
na angkop para sa mga bagong paggamit ng Espisipikong Plano.

Sumusunod

Diskarte HS-8.2.1:  Mga Pangkomersyong Bahagi sa Paghahatid.  Ilagay ang mga 
bahagi sa pagpapahatid para sa mga bagong pangkomersyo at pang-industriyang 
pagpapatayo malayo sa mga umiiral o nakaplanong bahay.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil ang naaangkop na antas ng mga bahagi sa pagpapadala ay tutukuyin upang mabawasan 
ang ingay sa mga umiiral at nakaplanong tirahan.  Halimbawa, kabilang sa mga isinasaalang-alang sa disenyo na ipinahayag sa Espisipikong Plano ang 
mga pagharang sa mga pasukan ng serbisyo, loading dock at bahagi kung saan kokolektahin ang basura mula sa pananaw mula sa loob ng gusali o sa 
pamamagitan ng paglalagay sa mga ito sa underground.  Ang ilang panandaliang tingian ay maaaring matagpuan sa kalye.

Sumusunod

Diskarte HS-8.2.2:  Mga Diskarte sa Pagkontrol ng Ingay.  Iniaatas ang pagsusuri at 
pagpapatupad ng mga diskarte upang makontrol ang mga epekto ng ingay mula sa 
kagamitang pang-industriya at mga proseso para sa mga proyekto malapit sa mga 
tahimik na tirahan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil walang papayagang mga pang-industriyang paggamit sa loob ng Lugar ng Plano. Sumusunod

Diskarte HS-8.2.3:  Mga Kinakailangan sa Sound Wall.  Sinasanay ang pagpapasiya 
sa pangangailangan ng mga sound wall upang matiyak na ang lahat ng iba pang 
hakbang sa pagkontrol ng ingay ay natuklasan at na umaangkop ang sound wall sa 
kapitbahayan.  Dapat idisenyo at i-landscape ang mga sound wall na umangkop sa 
kapaligiran.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil walang mga sound wall ang kakailanganin sa loob ng Lugar ng Plano. Sumusunod
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Patakaran HS-8.3:  Mga Aktibidad sa Pagpapagawa at Pagpapanatili.  Bantayan 
ang mga aktibidad sa pagpapagawa at pagpapanatili.  Magtaguyod at magpatupad ng 
mga makatuwirang pinapayagang panahon ng araw, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 
Sabado at Linggo at mga holiday para sa aktibidad sa pagpapagawa.  Iniaatas ang mga 
contractor sa pagpapagawa upang magamit ang pinamahusay na teknolohiya upang 
mabawasan ang sobrang ingay at pagyugyog mula sa kagamitan sa paggawa gaya ng 
mga pile driver, jack hammer at vibratory roller.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Bilang dagdag sa pagsunod sa Munisipal na Kodigo ng Lunsod na naghihigpit sa mga oras 
at araw ng paggawa, naglalagay ang mga Environmental Design Feature ng higit pang mga paghihigpit sa mga uri at paglalagay ng kagamitan sa 
paggawa.

Sumusunod

Patakaran HS-8.4:  Disenyo ng Freeway at Ingay sa Kapitbahayan.  Tinitiyak na 
ang mga kalsada at pagpapatayo sa kahabaan ng Highway 85 at Interstate 280 ay 
idinisenyo at pinahusay sa paraan na mababawasan ang ingay sa kapitbahayan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Gaya ng naunang nakasaad, ang mga ari-arian na malapit sa I-280 ay nasa loob ng 70 dBA 
CNEL contour.  Alinsunod sa Environmental Design Features, kakailanganin ang mga pag-aaral partikular sa ingay ng proyekto sa pagpapakita kung 
paano matutugunan ng nailalapat na disenyo sa loob ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang mga panloob na pamantayan ng tirahan ng 45 dBA 
CNEL.  Dagdag po rito, ang mga bagong espasyo para sa opisina na matatagpuan sa lahat ng block na malapit sa mga umiiral na malalaking kalsada, 
kabilang ang N.  Wolfe Road, Vallco Parkway at I-280 ay kakailanganing tiyakin na ang mga antas ng paloob na ingay ay itinuturing na angkop para sa 
mga bagong paggamit ng Espisipikong Plano.

Sumusunod

Patakaran HS-8.5:  Mga Kapitbahayan.  Sinusuri ang mga pangangailangan ng mga 
residente para sa kaginhawahan at kaligtasan at bigyan silang prayoridad kaysa sa 
maginhawang daloy ng pagsakay o kung saan praktikal ang trapiko.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Hindi magtatanggal o muling magdidirekta ang Espisipikong Plano ng mga umiiral na kalsada sa 
Lugar ng Plano, at hindi magbibigay ng bagong direksyon ang Espisipikong Plano sa trapiko ng sasakyan na dumadaan sa mga umiiral na kapitbahayan 
ng tirahan.

Sumusunod

Patakaran HS-8.6:  Mga Solusyon sa Pagpapagaan ng Trapiko hanggang sa Ingay 
ng Kalye.  Sinusuri ang mga solusyon upang hindi maiwasan ang trapiko sa mga 
kapitbahayan sa pamamagitan ng napahusay na paving at nabagong disenyo ng kalye.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Inaatasan ang (mga) Aplikante ng Proyekto ng Sentro ng Bayan/Park ng Komunidad upang 
pondohan ang mga pag-aaral sa pagsusubaybay ng trapiko sa kapitbahayan at magbigay ng mga bayad upang maipatupad ang mga potensyal na 
pagpapahusay sa pagpapagaan ng trapiko upang mabawasan ang trapiko sa kapitbahayan kung kinakailangan.  Bago ang pag-iisyu ng anumang mga 
pahintulot sa pamamalagi, dapat magbigay ang (mga) Aplikante ng Proyekto ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ng hanggang $300,000 para sa 
Lunsod ng Cupertino para sa mga potensyal na pagpapahusay ng trapiko sa kapitbahayan.

Sumusunod

Diskarte HS-8.6.1:  Lokal na Pagpapahusay.  Binabago ang disenyo ng kalye upang 
mabawasan ang epekto ng ingay sa mga kapitbahayan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito nang dahil sa pagpapatibay ng sistema ng transportasyon na maraming paraan na nagbibigay-diin 
sa malalakaran at madadaanan ng bisikleta sa Lugar ng Plano.  Kabilang sa mga karagdagang salik na nauugnay sa Sentro ng Bayan/Parke ng 
Komunidad ang underground na paradahan sa mga lokasyon na humihikayat ng "isang" paradahan (kakayahang maglakad sa maraming destinasyon 
mula sa isang lokasyon ng paradahan).  Ang iba pang mga salik upang mabawasan ang ingay ay ang signal synchronization at paggamit ng rubberized 
na materyales sa kalsada.

Sumusunod

Elemento ng Imprastraktura

Patakaran INF-1.1:  Pagpaplano ng Imprastraktura.  Inaayos at pinapahusay ang 
imprastraktura ng Lunsod sa pamamagitan ng Capital Improvement Program (CIP) ng 
Lunsod at mga kinakailangan para sa pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Kinakailangan sa pagpapatupad ng Espisipikong Plano ang (mga) magiging aplikante ng 
proyekto upang matiyak na ang lahat ng imprastraktura, pasilidad at serbisyo (pagpapahusay) sa loob at sa labas ng lugar ay nailagay, nagawa at 
natapos.

Sumusunod
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Diskarte INF-1.1.2:  Saklaw ng Disenyo.  Tinitiyak na idinisenyo ang pampublikong 
imprasktraktura upang matugunan ang mga nakaplanong pangangailangan at upang 
maiwasan ang pangangailangan sa pagpapalawak sa hinaharap.  Nagpapanatili ng 
balanse sa pagitan ng pagtugon sa mga magiging pangangailangan sa pag-unlad at 
pagpapalawak ng imprastraktura upang maiwasan ang mga epekto sa pananalapi o sa 
iba pang mga layunin.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil hindi lalampas ang pangangailangan sa waterwaste treatment sa mga paglalaan sa 
pagpapatayo para sa Lugar ng Plano na nakasaad sa Pangkalahatang Plano.  Ipinagpapalagay ng Espisipikong Plano na ang bagong pampublikong 
lugar ng poso negro at mga pagsasaayos sa mga umiiral na lugar ng poso negro ay kakailanganin at ipapahayag bilang bahagi ng Espisipikong Plano.  
Sa pagsasaalang-alang sa naiinom na tubig, ang Distrito ng Los Altos Suburban (LAS) ng Lunsod ng Cupertino ay may sapat na pantustos ng tubig 
para sa panahon ng pag-uulat ng 2015 hanggang 2040 upang mapagsilbihan ang Espisipikong Plano at lahat ng umiiral at inaasahang magiging 
kostumer para sa normal, isang tuyong taon at maraming kundisyon ng tagtuyot na taon.  Gaya ng naunang ipinahayag, layunin ng Espisipikong Plano 
na bawasan ang paggamit ng naiinom na tubig sa pamamagitan ng iba't ibang paraan kabilang na ang pagre-recycle ng tubig at paggamit ng grey water.  
Kakailanganin ang mga bagong pampublikong pangunahing linya ng tubig sa loob ng Lugar ng Plano.  Ang Lugar ng Plano ay magkakaroon ng dual 
plumbing system upang makagawa ng recycle water kapag kakayanin na ito.

Sumusunod

Diskarte INF-1.1.3:  Pribadong Pagpapatayo.  Iniaatas ang bagong pagpapatayo upang 
mabayaran ang mga pantay na bahagi nito ng, o upang mapalawak o maipagawa ang, 
mga pagpapahusay sa imprastraktura ng Lunsod upang makasabay sa pag-unlad nang 
walang nagiging epekto sa mga antas ng serbisyo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Tinutukoy ng Espisipikong Plano ang mga pinapayagang mekanismo upang mapondohan ang 
mga pagpapahusay sa loob at labas ng lugar kabilang ang mga pagpapaganda ng imprastraktura.

Sumusunod

Diskarte INF-1.1.4:  Koordinasyon.  Iniaatas ang koordinasyon ng aktibidad ng 
pagpapatayo at ang iba't ibang provider, partikular na sa mga pasilidad ng Lunsod at 
karapatang dumaan, upang matiyak na ang komunidad ay maginhawa.  Inaatasan 
ang mga provider na magpanatili ng sapat na espasyo para sa lahat ng utilidad kapag 
nagpaplano at gumagawa ng kanilang imprastraktura.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil mauugnay ang mga pagpapahusay ng imprastraktura. Sumusunod

Patakaran INF-1.4:  Pagpopondo.  Tinutuklas ang iba't ibang diskarte at pagkakataong 
pondohan ang mga umiiral at magiging pangangailangan ng imprastraktura

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Tinutukoy ng Espisipikong Plano ang mga pinapayagang mekanismo upang mapondohan ang 
mga pagpapahusay s loob at labas ng lugar kabilang ang mga pagpapaganda ng imprastraktura.

Sumusunod

Diskarte INF-1.4.1:  Umiiral na Imprastraktura.  Inaatasan ang mga developer na 
palawakin o pagandahin ang umiiral na imprastraktura upang madagdagan ang 
kakayahan, o mabayaran ang kanilang pantay na bahagi, gaya ng naaangkop.

Gaya ng naunang ipinahayag, sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito. Sumusunod

Diskarte INF-1.4.2:  Mga Magiging Pangangailangan ng Imprastraktura.  Para sa 
bagong imprastraktura, iniaatas ang bagong pagpapatayo upang mabayaran ang mga 
pantay na bahagi nito ng, o upang mapalawak o maipagawa ang, mga pagpapahusay 
upang makasabay sa pag-unlad nang walang nagiging epekto sa mga antas ng 
serbisyo.

Gaya ng naunang ipinahayag, sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito. Sumusunod

LAYUNIN INF-2:  Tiyakin na ang karapatang dumaan ng lunsod ay 
pinoprotektahan mula sa mga hindi tugmang tagagamit at napahusay gamit ang 
mga pangmatagalang tampok kapag posible

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Sumusunod ang mga paggamit ng lupa ng Espisipikong Plano sa mga paggamit ng lupa ng 
Pangkalahatang Plano ng Lunsod at mga pagtatalaga para sa Lugar ng Plano.  Kung kaya, tutugma rin ang karapatang dumaan sa loob ng Lugar ng 
Plano.  Ipinapahayag ang mga pangmatagalang tampok para sa Lugar ng Plano sa Kabanata 5:  Pagiging Pangmatagalan at Matatalinong Diskarte ng 
Lunsod ng Espisipikong Plano.

Sumusunod

Patakaran INF-2.2:  Mga Sistema ng Maraming Paraan.  Tinitiyak na ang karapatang 
dumaan ng Lunsod ay nakaplano para sa iba't ibang alternatibong transportasyon 
kabilang ang mga naglalakad, bisikleta, automobile, gayundin ang mga bagong 
teknolohiya gaya ng mga kotseng walang nagmamaneho, atbp.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Pinaplano ang mga pampublikong kalye sa loob ng Lugar ng Plano na magbigay ng trapiko para 
sa sasakyan, pampublikong sakayan at bisikleta gayundin ang mga daanan ng mga naglalakad.  Ang magiging pagpapatupad ng mga pampublikong 
kalyeng ito para sa mga bagong teknolohiya ay maaaring suriin gaya ng kinakailangan sa hinaharap alinsunod sa mga batas at regulasyon ng 
Espisipikong Plano at ng Lunsod

Sumusunod
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Patakaran INF-2.3:  Mga Kalyeng may mga Puno.  Tinutuklas ang pagpapatayo ng 
isang programa ng "mga kalyeng may puno" upang mabawasan ang stormwater runoff 
sa karapatang dumaan ng Lunsod.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Ang pagpapatupad ng Espisipikong Plano ay magreresulta sa pagpapalit ng primarily 
impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad at Lugar na Makakalikasan at iba pang mga lugar na na-landscape.  Ang storm water runoff mula sa 
tinatayang 18 akre ng mga may harang na daanan (mga kalsada, paradahan, rooftop ng gusali na hindi tnatakpan ng Parke ng Komunidad at Lugar na 
Makakalikasan) ay mai-infiltrate sa groundwater sa pamamagitan ng iba't ibang bioretention na bahagi, o nakolekta sa mga rainwater cisterns para sa 
harvesting (mga watering landscaped na lugar).

Sumusunod

Patakaran INF-2.4:  Mga Paglalagay ng Utilidad sa Underground.  Tinutuklas 
ang paglalagay ng mga utilidad sa underground sa pamamagitan ng mga provider, 
pampublikong proyekto, pribadong pagpapatayo at programa sa pagpopondo ng 
ahensiya at mga gawad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ilalagay ang mga utilidad sa underground hanggang sa makakaya. Sumusunod

Diskarte INF-2.4.2:  Pagpapatayo.  Inaatas ang paglalagay ng lahat ng utilidad sa 
underground sa mga bagong pagpapatayo at lubos na hinihimok ang paglalagay 
sa underground ng mga muling pagmomodelo o pagpapatayo ng mga malalaking 
proyekto.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil ilalagay ang mga utilidad sa underground hanggang sa makakaya. Sumusunod

Patakaran INF-2.5:  Imprastraktura ng Ni-recycle na Tubig.  Plano para sa 
pambuong lunsod na access sa ni-recycle na tubig at paghihikayat sa paggamit nito.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang mga linya ng tubig para sa naiinom at na-recycle na tubig ay ilalagay sa loob ng Lugar 
ng Plano upang magamit ang na-recycle na tubig kapag tumatakbo na ang serbisyo.

Sumusunod

Diskarte INF-2.5.1:  Pagiging available.  Palawakin ang pagiging available ng sistema 
ng ni-recycle na tubig sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga proyekto at pagpapaunlad 
ng pampublikong imprastraktura.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng naunang nakasaad, kabilang sa mga hakbang sa konserbasyon ng tubig ang 
pagpapalawak ng magiging serbisyo ng linya ng na-recycle na tubig sa Lugar ng Plano ng (mga) Aplikante ng Proyekto, gayundin ang pagkuha ng tubig 
mula sa bagyo sa lugar at muling paggamit para sa irigasyon ng Parke ng Komunidad at Makakalikasang Lugar.

Sumusunod

Diskarte INF-2.5.2:  Paggamit.  Hikayatin ang mga pribado at pampublikong proyekto 
na isama ang paggamit ng ni-recycle na tubig para sa pagpapaganda ng lupa at iba pg 
mga paggamit.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng nauna nang naisaad, itinatampok ng Espisipikong Plano ang makabawas ng paggamit 
ng naiinom na tubig kabilang ang irigasyon, kabilang ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan, na may munisipal na na-recycle na tubig, 
treated grey water sa site, storm water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot at 
native landscape.

Sumusunod

Diskarte INF-2.5.4:  Espisipikong Plano sa Sentro ng Bayan ng Vallco.  Iatas kailangan 
na ang anumang proyekto na ganap na muling ipapatayo sa umiiral na mall sa loob ng 
distrito ng Pamilihan ng Vallco ay palawakin ang linya ng na-recycle na tubig sa lugar 
na sakop ng Espisipikong Plano ng Sentro ng Bayan ng Vallco at sulitin ang paggamit 
ng na-recycle an tubig.  Hindi malalapat ang mga pangangailangang ito sa anumang 
proyekto ng hotel sa loob ng Lugar ng Espisipikong Plano ng Sentro ng Vallco

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng naunang nakasaad, kabilang sa mga hakbang sa konserbasyon ng tubig ang ngunit hindi 
nalilimitahan sa pagpapalawak ng serbisyo ng na-recycle na tubig, ng (mga) Aplikante ng Proyekto, gayundin ang pagkuha ng tubig mula sa bagyo sa 
lugar at muling paggamit para sa irigasyon ng Parke ng Komunidad at Makakalikasang Lugar.

Sumusunod

LAYUNIN INF-4:  Ipatupad ang pinakamahuhusay na kasanayan sa pamamahala 
ng stormwater upang mabawasan ang pangangailangan sa stormwater network, 
mabawasan ang soil erosion at mabawasan ang polusyon sa mga reservoir at sa 
Bay

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil magreresulta ito sa pagpapalit ng primarily impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad 
at Lugar na Makakalikasan at iba pang mga lugar na landscape.  Lilinisin ang tubig-ulan, at sa abot ng makakaya, kokolektahin at muling gagamitin sa 
loob ng Lugar ng Plano para sa irigasyon.  Ipoproseso at muling gagamit ang tubig-ulan sa bahagi ng podium at Perimeter Road sa pammagitan ng mga 
flow-through planter, bioretention planter at rainwater harvesting kung saan naaangkop.

Sumusunod
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Diskarte INF-4.1.1:  Pamamahala.  Binabawasan ang pangangailangan sa kakayahan 
sa pagpapahupa ng bagyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa na 
nakakatugon at nakakalampas pa sa mga kinakailangan ng drainage sa lugar.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Inuutos ng pahintulot ng San Francisco Bay Municipal Regional Stormwater NPDES ang 
pagpoproseso nang 100% ng nakukuhang tubig mula sa bagyo gamit ang mga hakbang ng LID (hal., rainwater harvesting, muling paggamit, infiltration 
at biotreatment).  Ang Espisipikong Plano ay magreresulta sa pagpapalit ng primarily impervious surface sa 30 akre na Parke Komunidad at Lugar 
na Makakalikasan.  Lilinisin ang tubig-ulan, at sa abot ng makakaya, kokolektahin at muling gagamitin sa loob ng Lugar ng Plano para sa irigasyon.  
Ipoproseso at muling gagamit ang tubig-ulan sa bahagi ng podium at Perimeter Road sa pammagitan ng mga flow-through planter, bioretention planter at 
rainwater harvesting kung saan naaangkop.

Sumusunod

Diskarte INF-4.1.3:  Pagpapanatili.  Tinitiyak na ang imprastraktura ng lagusan ng 
tubig sa Lunsod ay napapanatili nang maayos upang mabawasan ang mga banta ng 
pagbaha sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pinakamahuhusay na kasanayan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Tinutukoy ng Espisipikong Plano ang mga pagpapahusay sa loob at labas ng lugar, ang 
pagtitiyempo para sa mga pagpapahusay na ito at paglalarawan ng mga pinapayagang mekanismo sa pagpopondo para sa pagpapatupad at 
pagpapanatili ng mga pagpapahusay.

Sumusunod

LAYUNIN INF-5:  Tiyakin na ang sistema ng maruming tubig ng lunsod ay patuloy 
na nakatutugon sa mga kasalukutan at magiging pangangailangan

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil nagsasaad ang Espisipikong Plano ng karagdagang imprastraktura at mga pagpapaganda sa 
umiiral na imprastraktura upang matugunan ang mga daloy ng Lugar ng Plano.

Sumusunod

Patakaran INF-5.1:  Imprastraktura.  Tiyakin na ang mga plano ng imprastraktura 
para sa sistema ng maruming tubig ng Cupertino ay patuloy na nakatutugon sa mga 
kasalukutan at magiging pangangailangan ng Lunsod.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito; tingnan ang tugon sa Layunin INF-5. Sumusunod

Diskarte INF-5.1.2:  Pagpapatayo.  Inaatasan ang mga developer na magbayad 
ng kanilang pantay na bahagi sa mga nagastos para sa, o sa ilang pagkakataon 
pagpapagawa, pagpapaganda ng imprastraktura upang matiyak na natutugunan ang 
mga antas ng serbisyo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito; tingnan ang tugon sa Layunin INF-5. Sumusunod

Patakaran INF-5.2:  Pangangailangan.  Humahanap ng mga paraan upang 
mabawasan ang pangangailangan sa sistema ng maruming tubig ng Lunsod sa 
pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang sa konserbasyon ng tubig.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Kasama sa mga tampok upang mabawasan itinatampok na makabawas ng paggamit ng naiinom 
na tubig ang irigasyon, kabilang ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan, na may munisipal na na-recycle na tubig, treated grey water sa 
site, storm water at pagkolekta ng tubig-ulan at muling paggamit; at paggamit ng mga materyales na naaangkop sa tagtuyot at native landscape.

Sumusunod

LAYUNIN INF-6:  Hikayatin ang mga inobatibong teknolohiya at sistema ng 
pakikipag-ugnayan na nagbibigay ng mahuhusay na serbisyo sa mga negosyo at 
residente

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Ang mga umiiral na linya ng pakikipag-ugnayan ay nakapwesto sa underground sa silangang 
bahagi ng N.  Wolfe Road mula hilaga hanggang timog.  Walang mga iminumungkahing pagbabago sa mga linyang ito.  Panloob sa Lugar ng Plano, 
papalawakin ang mga linya ng pakikipag-ugnayan mula N.  Wolfe Road upang mabigyan ng serbisyo ang gagawing pagtatayo sa loob ng Lugar ng Plano 
malayo sa Perimeter Road.  Ang mga linya ng pakikipag-ugnayan, kabilang ang mga wireless communication, na magbibigay ng serbisyo sa gagawing 
pagpapatayo sa loob ng Lugar ng Plano ay susukatin nang naaangkop upang mapagsilibihan ang mga bagong tagagamit sa bilis at kakayahang 
makakatugon sa mga kasalukuyang pamantayang itinakda ng isang kumpetitibong pamilihan sa lahat ng provider ng komunikasyon.

Sumusunod

Diskarte INF-6.2.4:  Mga Pasilidad ng Ahensiya at Pribadong Pasilidad.  Hinihimok ang 
paglalagay ng imprastraktura ng pakikipag-ugnayan sa mga pasilidad na pag-aari ng 
ibang mga pampublikong ahensiya at pribadong pagpapatayo.

Ang mga umiiral na linya ng pakikipag-ugnayan ay nakapwesto sa underground sa silangang bahagi ng N.  Wolfe Road mula hilaga hanggang 
timog.  Walang mga iminumungkahing pagbabago sa mga linyang ito.  Papalawakin ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang mga linya ng 
pakikipag-uganayan mula N.  Wolfe Road upang mabigyan ng serbisyo ang pagpapatayo malayo sa Perimeter Road.

Sumusunod



DIREKTANG ISUSUMITE SA MGA BOTANTE ANG INISYATIBONG PANUKALA

D-64

Teksto ng Pangkalahatang Plano Pagsunod Sumusunod?
LAYUNIN INF-7:  Tinitiyak na natutugunan at nalalampasan ng lunsod ang 
mga layunin ng dibersyon ng binabantayang basura sa pamamagitan ng 
pakikipagtulungan sa mga provider, negosyo at residente

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Gaya ng kinakailangan sa AB 939, hindi bababa sa 50 porsyento ng solidong basura ng Lunsod ang 
dapat makuha mula sa mga landfill.  Ayon sa Munisipal na Kodigo, kakailanganin ng contractor sa pagpapatayo na isalba o i-recycle ang hindi bababa sa 
60 porsyento ng mga debris mula sa pagpapagawa upang matugunan ang mga kinakailangan ng Lunsod.

Isa sa mga layunin ng Espisipikong Plano ay ang bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya at tubig, at dagdagan ang dami ng basura na kinukuha mula 
sa mga landfill.  Kabilang sa mga iminumungkahing diskarte sa Espisipikong Plano ang pare-recycle o pagsasalba sa hindi mapanganib na basura ng 
paggawa at demolisyon; pagsusulit sa paggamit ng mga na-recycle na materyales sa imprastraktura; paggamit ng concrete na may lamang fly ash, slag, 
o iba pang na-recycle na laman; paglalagay ng mga basurahan at para sa mga nare-recycle at nagagawang pataba sa lupa sa lahat ng pampublikong 
lugar; ar pakikilahok sa pagtiyak na ang lahat ng nakolektang pataba sa lupa ay nagagawang landfill.

Sumusunod

Patakaran INF-7.2:  Mga Pasilidad.  Tinitiyak na ang mga pampubliko at pribadong 
pagpapatayo ay gumagawa ng mga bago pasilidad at pasilidad sa lugar at/o nababago 
ang mga umiiral na pasilidad sa lugar upang matugunan ang mga kinakailangan sa 
pagpoproseso ng basura ng Lunsod.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Ting, an ang tugon sa Layunin INF-7. Sumusunod

Patakaran INF-7.3:  Mga Pagpapatakbo.  Hinihimok ang mga pampublikong ahensiya 
at may-ari ng pribadong ari-arian na idisenyo ang kanilang mga pagpapatakbo upang 
matugunan, o di kaya ay, malampasan pa ang mga kinakailangan sa dibersyon ng 
binabantayng basura.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Ting, an ang tugon sa Layunin INF-7. Sumusunod

LAYUNIN INF-8:  Bumuo at magpahusay ng mga programa na nagbabawas, 
muling gumagamit at nagre-recycle ng basura

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Isa sa mga pinagtutuunan ng Espisipikong Plano ang pagkontrol sa basura at alikabok mula sa 
demolisyon, paggamit ng mga na-recycle na materyales sa pagpapagawa at paghihiwalay ng solidong basura at pag-iwas sa land fill.  Kabilang sa 
mga iminumungkahing diskarte sa Espisipikong Plano ang pare-recycle o pagsasalba sa karamihan ng hindi mapanganib na basura ng paggawa at 
demolisyon; pagsusulit sa paggamit ng mga na-recycle na materyales sa imprastraktura mga gusali; paggamit ng concrete na may lamang fly ash, slag, 
o iba pang na-recycle na laman; paglalagay ng mga basurahan at para sa mga nare-recycle at nagagawang pataba sa lupa sa lahat ng pampublikong 
lugar; ar pakikilahok sa pagtiyak na ang lahat ng nakolektang pataba sa lupa ay nagagawang landfill.

Sumusunod

Patakaran INF-8.1:  Pagbabawas ng Basura.  Tugunan o lampasan ang mga 
kinakailangan ng Pederal, Estado at rehiyon para sa dibersyon ng solidong basura sa 
pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil tinutukoy nito ang mga diskarte at kinakailangan upang mabawasan ang paghahati ng 
solidong basura sa mga landfill habang isinasagawa ang pagpapatayo at pagpapatakbo.

Sumusunod

Diskarte INF-8.1.1:  Pakikipag-ugnayan.  Nagsasagawa at nagpapahusay ng 
mga programa na naglulunsad ng pagbabawas ng basura sa pamamagitan ng 
pakikipagtulungan sa mga paaralan, institusyon, negosyo at bahay.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil tinutukoy nito ang mga diskarte at kinakailangan upang mabawasan ang paghahati ng 
solidong basura sa mga landfill habang isinasagawa ang pagpapatayo at pagpapatakbo.

Sumusunod

Diskarte INF-8.1.2:  Mapanganib na Basura.  Nakikipagtulungan sa mga provider at 
negosyo upang makapagbigay ng madadaling pasilidad sa mapanganib at e-waste para 
sa komunidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Nag-aalok ang Lunsod ng iba't ibang programa sa pagre-recycle at pagtatapon ng basura ng 
tirahan at negosyo.
Makukuha ng mga residente at negosyo sa loob ng Lugar ng Plano ang mga programang ito sa loob ng Lunsod.

Sumusunod
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Diskarte INF-8.1.5:  Pagtutulungan.  Nakikipagtulungan sa mga ahensiya at malalaking 
negosyo o proyekto upang mapahusay ang mga pagkakataon para sa mga programa 
sa pagre-recycle, muling paggamit at pagbabawas sa buong komunidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito; tingnan ang tugon sa Layunin INF-8. Sumusunod

Diskarte INF-8.1.X:  Basura mula sa Paggawa.  Patuloy na kinakailangan ang 
pare-recycle at hinihikayat ang muling paggamit ng mga materyales ng gusali habang 
isinasagawa ang demolisyon at paggawa ng Lunsod, ahensiya at mga pribadong 
proyekto.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Ipoproseso ang basura sa pamamagitan ng pagre-recycle, muling paggamit at mga magiging 
lugar ng paggawa sa loob ng Lugar ng Plano, o muling paggamit sa mga lokasyon sa labas ng lugar.  Ang plano sa dibersyon ng basura na inihanda 
ng (mga) magiging aplikante ng proyekto sa loob ng Lugar ng Plano ang tutukoy, kukuha at muling gagamit/magre-recycle ng mga materyales ayon sa 
kategorya.  Ihahanay ang concrete, bakal at kahoy nang hiwalay para sa muling paggamit at pagre-recycle.  Susuriin ang drywall, carpet at iba pang 
mga palamuti para sa mga naaangkop na lagusan ng dibersyon.  Paplanuhin ang pagpa-package ng pagpapadala at crating para sa nakalaang muling 
paggamit at diberyson, at patitibayin sa program sa dibersyon ng basura sa buong Lugar ng Plano.

Sumusunod

Diskarte INF-8.1.X:  Mga Na-recycle na Materyales.  Hinihimok ang paggamit ng mga 
na-recycle na materyales at pagiging pangmatagalan ng mga nakuhang materyales sa 
Lunsod, ahensiya at mga pribadong proyekto.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito gaya ng nakasaad sa tugon sa Diskarte INF-7.3.2. Sumusunod

Elemento ng Libangan, Mga Parke at Serbisyo sa Komunidad Sumusunod

LAYUNIN RPC-1:  Makagawa ng malawak na parke at mga mapaglilibangan at 
ipreserba ang mga likas na yaman

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil nagbibigay ito ng parke at mga pasilidad sa libangan.  Kabilang sa 30 akre na Parke ng 
Komunidad at Lugar na Makakalikasan ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang mga pampublikong trail, palaruan, pasibo at aktibong lugar ng 
libangan, bakanteng espasyo, vineyard, orchard at organic na hardin at isang outdoor amphitheater.

Sumusunod

Patakaran RPC-1.2:  Mga Pamantayan ng Parkland.  Patuloy na nagpapatupad ng 
programa sa pagkuha at pagpapatupad ng parkland na magbibigay ng hindi bababa sa 
tatlong akre kada 1,000 residente.

Nilalampasan ng Espisipikong Plano ang mga pamantayan ng parke sa Lunsod.  Batay sa karaniwang sukat ng bahay sa Lunsod, bubuo ang 
Espisipikong Plano ng pangangailangan para sa 6.79 akre na parkland.  Kabilang sa Espisipikong Plano ang dalawang Town Square at ang 30 akre na 
Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan para sa kabuuan ng tinatayang 33 akre ng parke para sa lahat at mga bakanteng espasyo.

Sumusunod

Diskarte RPC-1.2.1:  Laki ng Parke.  Iniaatas ang target para sa mga parke batay sa 
gamit at aktibidad na sinusuportahan bilang bahagi ng Pangkalahatang Plano ng mga 
Parke at Libangan.
Kahit na ang mas gustong laki ng karamihang parke ng kapitbahayan ay nasa 
humigit-kumulang 3.5 na akre para sa mga nakakaangkop na paggamit, maaari ring 
isaalang-alang ang maliliit na perke batay sa mga pagkakataon at sitwasyon.

Ang pamantayan sa parke ng Pangkalahatang Plano ng Lunsod ay 3 akre ng parke kada 1,000 tao.  Batay sa karaniwang sukat ng bahay (2.87 na tao 
kada bahay) sa Lunsod, bubuo ang Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ng pangangailangan para sa tinatayang 6.79 akre na parkland.  Kabilang sa 
Espisipikong Plano ang dalawang Town Square at isang 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan para sa kabuuan ng tinatayang 
33 akre ng parke para sa lahat at mga bakanteng espasyo.  Ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ay may kasamang palaruan at mga 
trail kung saan madalas mahanap ang mga itinatampok sa mga parke ng kapitbahayan.

Sumusunod

Diskarte RPC-1.2.2:  Susugan ang Pamantayan ng Parkland.  Tinutuklas ang 
pagdaragdag ng pamantayan sa parkland ng limang akre kada 1,000 residente bilang 
bahagi ng Pangkalahatang Plano sa Mga Parke at Libangan sa buong lunsod.

Lalampasan ng Espisipikong Plano ang pamantayan na 5 akre ng parkland kada 1,000 residente na iminungkahi sa diskarteng ito.  Sa ilalim ng binagong 
pamantayang ito, kakailanganin ng Espisipikong Plano na nagbigay ng tinatayang 11.5 akre ng parkland; tinatayang 33 akre ng parke para sa lahat at 
mga bakanteng espasyo ang ibibigay.

Sumusunod
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LAYUNIN RPC-2:  Ipamahagi ang mga parke at bakanteng espasyo sa buong 
komunidad at magbigay ng mga serbisyo, at ligtas at madaling pagpunta, sa lahat 
ng residente at manggagawa

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil nagbibigay ito ng parke at bakanteng espasyo sa loob ng Lugar ng Plano na magiging bukas sa 
publiko at mapupuntahan ng lahat dahil sa mga opsyon ng transportasyon na maraming paraan na panloob at panlabas sa Lugar ng Plano.

Sumusunod

Patakaran RPC-2.1:  Pagkuha ng Parkland.  Dapat ibatay ang diskarte sa pagkuha ng 
parkland ng Lunsod sa tatlong malawak na layunin:  

 ■ Pamamahagi ng mga parke nang pantay-pantay sa buong Lunsod;
 ■ Pagkokonekta at pagbibigay ng access sa pamamagitan ng paggawa ng mga 

daanan, pinahusay na koneksyon at palatandaan para sa mga naglalakad at 
nagbibisikleta; at 

 ■ Pagpapanatili at pagbabalik ng mga sapa at iba pang likas na bakanteng 
espasyo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito; tingnan ang tugon sa Layunin RPC-2.  Ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan 
ay magiging bukas sa mga naglalakad at nagbibisikleta gamit ang mga daan sa kahabaan ng Lugar ng Plano na kumukonekta sa mga umiiral at 
nakaplanong daanan sa Lunsod sa labas ng lugar.

Sumusunod

Diskarte RPC-2.1.1:  Paglalaan ng Parkland.  Dapat atasan ang mga bagong 
pagpapatayo, sa mga lugar kung saan natukoy ang mga kakulangan ng parkland, 
na ilaan ang parkland sa halip na gawin itong may bayad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil magkakaroon ng 33 akre ng mga parke at bakanteng espasyo sa loob ng Lugar ng Plano. Sumusunod

Patakaran RPC-2.2:  Pribadong Bakanteng Espasyo at Mga Pasilidad ng 
Libangan.  Hinihimok ang patuloy na pag-iral at pagkita ng pribadong bakanteng 
espasyo at mga pasilidad sa libangan sa pamamagitan ng mga incentive at pagkontrol 
sa pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng probisyon ng dalawang Town Square na bukas sa lahat at 30 akre na Parke 
ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.

Sumusunod

Diskarte RPC-2.2.2:  Mga Bagong Pasilidad.  Inaatasan ang malalaking pagpapatayo 
na maglagay ng pribadong bakanteng espasyo at mga pasilidad para sa paglilibang, 
at hingin ang kanilang kooperasyon sa paggawa ng mga espasyo na bukas para sa 
publiko.

 ■ Kung saan nararapat, tiyaking bukas sa publiko ang espasyo ng parke (gaya 
ng kasalungat sa pribadong espasyo).

 ■ Hinihikayat ang mga aktibong bahagi na magsilbi sa mga pangangailangan 
ng komunidad.  Gayunpaman, maaaring magawa ang kombinasyon ng mga 
aktibo at pasibong bahagi batay sa lugar.

 ■ Maglagay ng mga pasilidad sa parke sa paligid.
 ■ Kung hindi nakalaan ang pampublikong parkland, humingi ng bayad sa parke 

batay sa isang formula na nagsasaalang-alang sa mga paraan kung paano 
matutugunan ng mga pasilidad na libre sa publiko ang pangangailangan ng 
komunidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng naunang nakasaad, magiging bukas sa publiko ang mga Town Square at Parke 
ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.  Kasama sa Parke Komunidad at Lugar na Makakalikasan ang mga pasibo at aktibong bahagi para sa 
paglilibang.

Sumusunod
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Patakaran RPC-2.3:  Pamamahagi ng Parkland.  Pinagsisikapan ang pantay-pantay 
na pamamahagi ng mga parke at pasilidad panlibanagn sa buong lunsod.  Dapat ibatay 
ang pagkuha ng parke sa sumusunod na listahan ng prayoridad.  Dapat maging bukas 
sa lahat ang mga parke upang makakuha ng plano.

 ■ Panganunahing Prayoridad:  Ang mga parke sa mga kapitbahayan o lugar na 
may kaunti o walang parke at mga bahaging panlibangan.

 ■ Bahagyang Prayoridad:  Ang mga parke sa mga kapitbahayan na may ibang 
mgga pasilidad ng ahensiya gaya ng mga sakop ng paaralan at pasilidad ng 
distrito, ngunit walang mga parke ng Lunsod.

 ■ Panghuling Prayoridad:  Ang mga kapitbahayan at lugar na may parke at mga 
lugar panlibangan na maaaring bahagyang mas maliit kaysa sa ipinapatupad 
na pamantayan sa parkland ng Lunsod.

 ■ Pribadong Pagpapatayo:  Isinasaalang-alang ang maliliit na parke sa mga 
bago at binagong proyekto upang makapagbigay ng mga pagkakataon para sa 
mga lugar ng parke na bukas sa publiko.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Itinatampok sa Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang 30 akre na Parke ng Komunidad at 
Lugar na Makakalikasan.  Gaya ng naunang nakasaad, magiging bukas sa publiko ang mga bahagi ng Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan 
at ang mga Town Square.

Sumusunod

Patakaran RPC-2.4:  Koneksyon at Pagiging Bukas.  Tinitiyak na ang bawat tahanan 
ay may layo lang na kalahating miyang lakaran mula sa parke ng kapitbahayan o parke 
ng komunidad na may mga pasilidad ng kapitbahayan; tinitiyak na walang mga aktwal 
na harang sa mga daanan ng mga naglalakad at nagbibisikleta, kabilang ang mga 
kalye na sobrang sikip ng trapiko; binibigyan ng madadaanan ang mga naglalakad sa 
pagitan ng mga parke, kung saanman posible; at nagbibigay ng sapat na palatandaan 
ng direksyon at lugar upang matukoy ang mga pampublikong parke.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito sa pamamagitan ng probisyon ng mga daanan ng mga naglalakad at nagbibisikleta sa buong 
Lugar ng Plano.  Ang lahat ng mga residente ng Lugar ng Plano ay nasa loob ng hindi lalampas sa 1/2 milya mula sa Parke ng Komunidad at Lugar na 
Makakalikasan, na matutukoy gamit ang palatandaan sa paghahanap ng lugar.

Sumusunod

Diskarte RPC-2.4.1:  Pagpaplano para sa mga Naglalakad at Nagbibisikleta.  
Ipinapatupad ang mga rekomendasyon sa mga Plano para sa mga Naglalakad at 
Nagbibisikleta upang iugnay ang mga lugar na pinagtatrabahuhan sa mga espesyal na 
lugar, at kapitbahayan sa mga serbisyo kabilang ang mga parke, paaralan at pamilihan 
ng kapitbahayan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Matatagpuan ang Lugar ng Plano sa isang Prayoridad na Lugar para sa Pampublikong Sakayan, 
kung kaya kasama ang mga madaraanang koneksyon sa labasan at pinlanong pampublikong sakayan.  Makikita ang mga daanan ng mga naglalakad 
at bisikleta sa kahabaan ng lugar at ikokonekta ang mga ito sa mga umiiral at pinlanong koneksyon palabas sa Lugar ng Plano.  Sa loob ng Lugar ng 
Plano, maglalagay ng paggamit sa employment, pangkomersyo/tingian, libangan, hotel at pampalipas-oras.  Ang mga sidewalk ay magiging diretso, 
madaraanan at nalilinyahan ng puno na may mga tawirang may palatandaan na nakakonekta sa street grid.  Ang mga umiiral na daanan sa N.  Wolfe 
Road, Vallco Parkway at Stevens Creek Boulevard ay magpapatuloy hanggang sa lugar na may mga karagdagang lane para sa bisikleta sa panloob 
na lugar ng kalsada.  Ang ibang mga panloob na kalsada ay magiging lane para sa bisikleta/sasakyan.  Ang lahat ng lagusan sa kalsada ng mga 
pampublikong kalye ay maglalagay ng mga ligtas na tawiran para sa mga naglalakad at nagbibisikleta, at ikokonekta sa panloob na street grid ng Lugar 
ng Plano.

Sumusunod
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Diskarte RPC-2.4.2:  Palatandaan.  Nagpapatupad at nagpapanatili ng pangkalahatang 
plano sa palantadaan para sa lahat ng pampublikong parke upang matiyak na 
naibibigay ang sapat at maayos na palatandaan upang matukoy ang mga pampublikong 
lugar ng libangan.

Gaya ng nalalapat sa Espisipikong Plano, ang Espisipikong Plano ay magkakaroon ng Pangkalahatang Programa sa Palatandaan para sa Lugar ng 
Plano.  Ang paghahanap ng lugar ang terminong ginagamit upang ilarawan kung paano maghahanap ang mga naglalakad, nagbibiskleta at motorista 
sa buong Lugar ng Plano.  Ang layunin ng plano sa palatandaan sa paghahanap ng daan ay ang makapagbigay ng maayos ng pangkat ng mga 
nababasang palatandaan upang mabisang makapaglakad-lakad sa buong Lugar ng Plano, kabilang ang paggalaw sa Parke ng Komunidad at Lugar na 
Makakalikasan.

Sumusunod

Patakaran RPC-2.5:  Saklaw ng Mga Amenidad ng Parke.  Nagbibigay ng mga parke 
at pasilidad na panlibangan para sa iba't ibang aktibidad na libangan

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ibibigay ang saklaw ng mga amenidad sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.  
Matatagpuan ang mga aktibidad ng komunidad sa sentro ng parke at magbibigay ito ng mga paggamit kabilang ang malaking palaruan at hardin para sa 
mga bata, indoor at outdoor na espasyo para sa pagpupulong ng komunidad, kainan, outdoor amphitheater at mga tanghalan, vineyard, orchard at mga 
taniman.

Sumusunod

Diskarte RPC-2.5.1:  Mga Espesyal na Pangangailangan.  Ipinaabot ang mga 
pagkakataong maglibang sa mga pangkat ng may espesyal na pangangailangan 
(mga nakatatanda, may-kapansanan, may problema sa paningin, atbp.) sa 
pamamagitan ng mga pagpapahusay sa mga umiiral na pasilidad at trail.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Kasama sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ang hindi bababa sa 3.8 na milya ng 
mga trail para sa mga naglalakad.  Ang ADA accessible promenade path loop na ginawang naaangkop sa matitibay na materyales ay ibibigay sa Parke 
ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.

Sumusunod

Diskarte RPC-2.5.3:  Mga Hardin ng Komunidad.  Hinihikayat ang mga hardin 
sa komunidad, na nagbibigay ng mas masiglang kapaligiran sa pamamagitan ng 
pagkontrol sa mga pisikal na salik gaya ng temperatura, ingay at polusyon

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Kasama sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ang vineyard, orchard at mga 
taniman.

Sumusunod

LAYUNIN RPC-4:  Maglagay ng mga parke at pampublikong pasilidad sa loob ng 
mga kapitbahayan at lugar

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil magsasama ng 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ang Lugar ng 
Plano.

Sumusunod

Patakaran RPC-4.1:  Dami ng Libangan.  Idinidisenyo ang mga parke nang naaayon 
upang matugunan ang pasilidad at pagpoprograma ng libangan na kinakailangan ng 
bawat espesyal na lugar at kapibayahan batay sa mga kasalukuyan at magiging plano 
para sa mga lugar.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil nalampasan ng 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ang Lugar ng 
Plano ang mga kinakailangan ng Lunsod para sa probisyon ng parkland at katangi-tangi itong tampok ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad.

Sumusunod

Patakaran RPC-4.2:  Kaligtasan ng Parke.  Idinidisenyo ang mga parkre upang 
mapahusay ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagiging malinaw ng kalye at 
ng madaraanan para sa mga sasaklolo sa kaligtasan ng publiko.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Tutugunan ang kaligtasan sa loob ng Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ng isang 
matibay na diskarte ng disenyo, pagpoprograma, pagpapanatili at pakikilahok ng komunidad.  Ligtas na mapoprotektahan ang mga gagamit ng parke sa 
pamamagitan ng iba't ibang diskarte sa disenyo na magbabawal ng pgapasok sa dulo ng bubong.

Sumusunod

LAYUNIN RPC-5:  Makagawa ng magkakakonektang sistema ng maraming trail at 
makapagbigay ng ligtas na daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta sa 
Lunsod at mga koneksyon sa mga lokal na puntahan at destinasyon

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Matatagpuan ang Lugar ng Plano sa Prayoridad na Lugar para sa Pampublikong Sakayan, kung 
kaya kasama ang mga madaraanang koneksyon sa labasan at pinlanong pampublikong sakayan.  Gaya ng naunang nakasaad, ang mga pagpapahusay 
ng daanan ng mga naglalakad at bisikleta ay ikokonekta sa mga umiiral at pinaplanong pasilidad.  Kabilang sa mga pagpapahusay na ito ang koneksyon 
ng trailhead sa N.  Wolfe Road; mga tawiran at pagpapahusay ng tawiran upang hindi magkaproblema sa trapiko pagitan ng mga naglalakad at 
nagbibisikleta sa mga sasakyan; at tuluy-tuloy na bangketa.  Sa loob ng Lugar ng Plano, mabibigyang-diin ng mga bicycle striping, green bike lane at 
bike box ang pagkakaroon ng daanan para sa maraming uri sasakyan.

Sumusunod

Diskarte RPC-5.1.1:  Pagpaplano para sa mga Naglalakad at Nagbibisikleta.  
Ipinapatupad ang mga rekomendasyon sa mga Plano para sa mga Naglalakad at 
Nagbibisikleta na nag-uugnay nsa mga trail at bakanteng espasyo sa mga kapitbahayan 
at mga espesyal na lugar.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito; tingnan ang tugon sa Layunin RPC-5. Sumusunod
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Diskarte RPC-5.1.2:  Mga Proyekto ng Trail.  Ipinapatupad ang mga proyekto ng trail na 
nakasaad sa Elementong ito; sinusuri ang anumang epekto sa kaligtasan, seguridad at 
privacy at pagbabawas na nauugnay sa pagpapatayo ng trail; at nakikipagtulungan sa 
mga apektadong kapitbahay sa paglalagay ng mga trail upang matiyak na natutugunan 
nang naaangkop ang kanilang mga hinaing.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Gaya ng nakasaad, ang mga pagpapahusay ng daanan ng mga naglalakad at bisikleta 
ay ikokonekta sa mga umiiral at pinaplanong pasilidad.  Tinitiyak ng Espisipikong Plano na ang mga pagpapahusay para sa mga naglalakad at 
nagbibisikleta ay kokonekta sa mga umiiral at pinaplanong pasilidad, at nagbibigay ito ng bahagi sa pagpopondo para sa pinaplanong trail sa kahabaan 
ng timog na bahagi ng I-280 sa pagitan ng De Anza Boulevard at N.  Wolfe Road.  Popondohan din ng Sentro ng Bayan/Parke ng Komunidad ang 
imprastraktura ng transportasyon at pampublikong sakayan.

Sumusunod

Diskarte RPC-5.1.3:  Mga Nakalaang Pagpapaginhawa sa Trail.  Iniaatas ang paglalaan 
o mga ginhawa para sa mga trail, gayundin ang pagpapatupad sa mga ito, bilang 
bahagi ng proseso ng pagsusuri ng pagpapatayo, kung saan nararapat

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito dahil ipapatayo ang mga trail bilang bahagi ng Espisipikong Plano. Sumusunod

Patakaran RPC-5.2:  Mga Daanan ng mga Naglalakad at Nagbibisikleta.  Bumubuo 
ng daanan sa buong lunsod para sa mga naglalakad at nagbibisikleta upang ikonekta 
ang mga sentro ng employment, lugar ng pamilihan at kapitbahayan sa mga serbisyo 
kabilang ang mga parke, paaralan, aklatan at mga sentro ng kapitbahayan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil binibigyan nito ng mga daanan ang mga naglalakad at nagbibisikleta sa loob ng Lugar ng 
Plano at mga koneksyon sa mga umiiral at nakaplanong daanan sa labas ng lugar.

Sumusunod

LAYUNIN RPC-6:  Gumawa at magpanatili ng malawak na saklaw na mga 
programa at serbisyong panlibangan na nakakatugon sa mga pangangailangan 
ng iba't ibang bumubuo ng populasyon.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Magbibigay ng iba't ibang programa ang mga Town Square at Parke ng Komunidad at Lugar na 
Makakalikasan.

Sumusunod

Patakaran RPC-6.2:  Mga Pakikipagtulungan.  Pinapahusay ang mga 
programang panlibangan ng lunsod at serbisyo ng aklatan sa pamamagitan ng mga 
pakikipagtulungan sa ibang mga ahensiya at mga hindi kumikitang organisasyon.  
Kung gugustuhin ang mas mataas na antas ng serbisyo ng aklatan, maaaring 
kailanganin ang kooperasyon sa County ng Santa Clara upang mapalawak ang 
serbisyo at/o mga pasilidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil ang 30 akre na Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan at ang Sentro ng Inobasyon 
sa agham at inhineriya sa Mataas na Paaralan sa mga pagkakataon ng libangan at pang-edukasyon ng Lunsod.

Sumusunod

Patakaran RPC-6.3:  Sining at Kultura.  Hubugin ang mga parke bilang mga lokasyon 
ng sining at kultura at upang bigyang kaalaman ang komunidad tungkol sa kasaysayan 
ng lunsod, at tuklasin ang potensyal na gamitin ang sining sa mga pasilidad at utilidad 
kapag nailagay sa mga parke.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil maglalagay ng permanente at pansamantyalang pampublikong sining sa Lugar ng Plano.  
Maaaring kabilang sa pampublikong sining ang mga iskultura, painting/mural, mosaic o likhang sining na may aktwal na gamit at maaaring matagpuan sa 
mga Town Square, harapan ng Stevens Creek Boulevard at sa loob ng Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.

Sumusunod

LAYUNIN RPC-7:  Magbigay ng matataas na kalidad, naaangkop at maayos na 
napanatiling pasilidad ng komunidad na nakakatugon sa mga pabag-bagong 
pangangailangan ng komunidad at lugar ng mapagkukunan ng pagkakakilanlan 
ng komunidad

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito dahil ibibigay ang saklaw ng mga amenidad sa Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan.  
Matatagpuan ang mga aktibidad ng komunidad sa sentro ng parke at magbibigay ito ng mga paggamit kabilang ang malaking palaruan at hardin para sa 
mga bata, indoor at outdoor na espasyo para sa pagpupulong ng komunidad, kainan, outdoor amphitheater at mga tanghalan, vineyard, orchard at mga 
taniman.

Sumusunod

Patakaran RPC-7.2:  Pagkakaangkop.  Idinidisenyo ang mga pasilidad na maging 
umaangkop upang matugunan ang mga pagbago-bagong pangangailangan ng 
komunidad.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito.  Mgalalagay ang Parke ng Komunidad at Lugar na Makakalikasan ng mga lugar para sa mga 
pagsasama-sama ng komunidad gaya ng mga kasal, paglikom ng pondo, kultural na kaganapan at mga piyesta na nagbibigay ng bakante at naaangkop 
na espasyo ng komunidad para sa maraming pagkakataon sa pagpoprograma

Sumusunod

Patakaran RPC-7.3:  Pagpapanatili.  Idinidisenyo ang mga pasilidad upang 
magbawas ng pagpapanatili, at matiyak na ang mga pasilidad at napanatili at sapat na 
napapaganda.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa patakarang ito dahil sasailalim ang mga pasilidad sa loob ng Lugar ng Plano sa isinasagawang pagpapanatili, 
at pagpapaganda kung kinakailangan.

Sumusunod
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LAYUNIN RPC-8:  Makipagtulungan sa mga distrito ng paaralan upang maibahagi 
ang mga pasilidad at matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa layuning ito.  Magbibigay ang Espisipikong Plano ng Sentro ng Inobasyon ng agham at inhinyeriya sa Mataas na 
Paaralan na aangkop, na espasyong may maraming gamit ng mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng distrito upang makapagpatayo ng mga proyekto 
nang magkakasama habang nakikipagtulungan sa mga miyembro ng mas malaking komunidad.

Sumusunod

Diskarte RPC-8.1.1:  Mga Nakabahaging Pasilidad.  Pinapanatili at pinapahusay ang 
mga kasunduan sa mga paaralan para sa paggamit ng mga sports field, teatro, espasyo 
sa pagpupulong at iba pang mga pasilidad sa pamamagitan ng mga kasunduan sa 
pagpapanatili at iba pang mga pakikipagtulungan.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Tingan ang tugon sa Layunin RPC-8. Sumusunod

Diskarte RPC-8.1.3:  Mga Pangangailangan sa Pasilidad ng Paaralan.  
Nakikipagtulungan sa mga paaralan sa kanilang mga pangangailangan sa pasilidad 
sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon sa pagpapatayo at mga 
pakikipagtulungan sa pamamagitan ng mga proyekto sa pagpapatayo.

Sumusunod ang Espisipikong Plano sa diskarteng ito.  Tingan ang tugon sa Layunin RPC-8. Sumusunod


