COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
AVISO DE JULGAMENTOAVISO DE
AUDIÊNCIA DE COMENTÁRIOS
PÚBLICOS
NextSun Energy LLC
D.P.U. 19-133
Aviso é dado que a NextSun Energy LLC (a "Empresa") apresentou ao Departamento
de Serviços de Públicos (o Departamento") uma petição de acordo com as disposições
de G.L. c. 40A, § 3º, buscando isenções individuais e compreensive de zoneamento de
operação do Estatuto Do Zoneamento da Cidade de Dartmouth ("Petição)." As
isenções de zoneamento são solicitadas em conexão com a proposta da Empresa de
construção e operação de uma instalação de solar de uso duplo, montada no solo e
instalação de armazenamento de energia ("Projeto") localizada na 293 Flag Swamp
Road (o "Local") na cidade de Dartmouth, Massachusetts (a "Cidade" ou
"Dartmouth"). A Petição foi pautada como D.P.U. 19-133. O Departamento analisará
a Petição para determinar se as isenções de zoneamento devem ser concedidas, e se o
uso proposto da terra ou estrutura é razoavelmente necessário para a conveniência ou
bem-estar do público, de acordo de G.L. c. 40A, § 3º.
O Departamento realizará uma audiência pública de comentários sobre o projeto
proposto:
2 de março, 2020,às 19h.
Auditório na Dartmouth Middle School,
366 Slocum Road, Dartmouth, MA 02747
Na audiência pública de comentários, a Empresa apresentará um panorama do Projeto
proposto. Os funcionários públicos e o público terão a oportunidade de fazer perguntas e
fazer comentários sobre o Projeto. A audiência de comentários públicas será gravada por
um repórter do tribunal. O Conselho Deliberativo também aceitará comentários escritos
sobre o Projeto proposto. O público também pode registrar comentários escritos até o dia
16 de março, 2020, nos endereços físicos ou de e-mail listados abaixo. Para registrar
comentários, consulte a Seção titled "Instruções de Arquivamento" no final deste Aviso.
Descrição do Projeto
O local proposto do projeto está situado em aproximadamente 44 acres dentro de terra
de pântano de cranberry (arando) em Dartmouth, na 293 Flag Swamp Road
identificada como Dartmouth Property ID 79-34-1. O Projeto é uma corrente alternada
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de 2,0 megawatts/ 6,2 megawatts de corrente direta de dupla utilização, projeto solar
agrícola montada em solo e uma instalação de armazenamento de energia de 24
megawatts-hora. O projeto solar será composta por 16.770 módulos solares de 370
watts, montados em aproximadamente 4.200 píeres, equipamentos de rastreamento de
eixo único, dois inversores e um transformador. O design rastreador de eixo único
rastreia o sol de leste a oeste ao longo do dia para maximizar a produção. Os painéis
solares serão instalados em linhas espaçadas a 21 pés no centro e estarão 3 metros
acima dos pântanos de cranberry quando estiver em posição horizontal. O sistema de
armazenamento de energia será composto por módulos de baterias, gabinetes para
abrigar as baterias, conversores e equipamentos auxiliares. As baterias serão instaladas
em seis gabinetes de baterias, cada um localizado em um bloco de concreto. Todo o
sistema de armazenamento de energia e equipamentos associados, e os dois inversores
e transformadores para a projeto solar, estarão localizados em uma área de
aproximadamente 500 metros quadrados imediatamente adjacentes a parte sudoeste da
matriz solar. O Projeto se conectará ao atual circuito de distribuição de 13,2 quilovolts
("kV"), circuito de distribuição de 3 fases aproximadamente 0,25 milhas parao local do
Projeto na Flag Swamp Road através de um alimentador de 13,2 kV que será
estendido a partir de o circuito existente para o local do Projeto.
Revisão Pública da Petição da Empresa
A Petição da Empresa, complementada por informações adicionais fornecidas pela
Empresa, assim como um registro completo do caso está disponível no Site do
Departamento, https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/19133
Para solicitar materiais em formatos acessíveis para pessoas com deficiência (Braille,
impressão grande, arquivos eletrônicos ou formato de áudio) entre em contato com o
coordenador de ADA do Departamento em DPUADACoordinator@mass.gov ou
(617) 305-3500.
A Petição da Empresa e informações suplementares também estão disponíveis em
formato de cópia impressa para inspeção pública nos seguintes locais, pelo menos
quatorze dias, que sejam fornecidas a audiência de comentários públicos:
•
•
•
•

os escritórios do Departamento de Serviços Públicos, One South Station,
Boston, Massachusetts
Escritório do Secretário da Cidade de Dartmouth, 400 Slocum Road, Room 203,
Dartmouth, MA,
Southworth Library, 732 Dartmouth Street, South Dartmouth, MA,
North Branch Library, 211 Cross Road, North Dartmouth, MA.

Intervenção e Participação
Pessoas ou grupos que desejam estar envolvidos no Departamento que vão além de
fornecer comentários na audiência de comentários públicos podem procurar intervir
como parte ou participar como participante limitado. A intervenção como parte permite
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que a pessoa ou a organização participe da fase probatório deste processo, incluindo
audiências probatórios em Boston, e inclui o direito de recorrer de uma decisão final. Um
participante limitado pode receber muitos dos documentos que serão submetidos ao
Departamento e poderá apresentar argumento por escrito ao Departamento após a
conclusão das audiências probatórios. Um participante limitado, no entanto, não pode
participar da fase probatório do processo e não tem o direito de recorrer de uma decisão.
Qualquer pessoa interessada em intervir como parte ou participar como participante
limitada neste processo deve apresentar uma petição por escrito ao Oficial de Audiência
até o dia 16 de março, 2020. As petições devem satisfazer o tempo e os requisitos
substantivos de 220 CMR 1.03, as regras processuais do Departamento, incluindo a
exigência de que uma petição para intervir deve declarar a forma como o peticionário é
"substancial e especificamente afetado" pelo Projeto proposto pela Companhia. Os
regulamentos relativos à intervenção e a participação limitada pode ser encontrada no site
do Departamento em: https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-anefsb-or-dpu-siting-case
Instruções de Participação
Um comentário por escrito ou uma petição para intervir ou participar como participante
limitado devem ser arquivados em três lugares.
Primeiro, a petição ou comentário deve ser protocolada em cópia impressa junto ao
Oficial de Audiência, Robert J. Shea, Departamento de Serviços Públicos, One South
Station, Boston, Massachusetts, 02110, não mais tarde do que o fechamento dos
negócios (17:00) no dia 16 de março, 2020.
Segundo, a petição ou comentário deve ser protocolada no Departamento em formato
eletrônico por meio de anexo de e-mail para dpu.efiling@mass.gov e para
robert.j.shea@mass.gov . O texto do e-mail deve especificar: (1) o número de pauta do
processo (D.P.U. 19-133); (2) o nome da pessoa ou entidade que submete o
arquivamento; e (3) uma breve descrição do documento. O arquivamento eletrônico
também deve incluir o nome, title e número de telefone de uma pessoa para entrar em
contato em caso de perguntas sobre o arquivamento.
Terceiror, a petição ou comentário escrito deve ser enviado ao advogado da NextSun
Energy – John A. DeTore, Esq. em detorej@gtlaw.com.
Acomodações razoáveis em audiências públicas ou probatórios para pessoas com
deficiência estão disponíveis mediante solicitação. Inclua uma descrição da acomodação
que você precisará, incluindo o máximo de detalhes que puder. Inclua também uma
maneira de entraremos em contato com você se precisarmos de mais informações. Por
favor, forneça o máximo de aviso prévio possível. Pedidosdeminuto saem serão aceitos,
mas podem não ser capazes de ser acomodados. Entre em contato com o coordenador da
ADA do Departamento em DPUADACoordinator@mass.gov ou (617) 305-3500.
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Serviços de interpretação para aqueles com proficiência em inglês limitada estão
disponíveis mediante solicitação. Inclua em sua solicitação o idioma necessário e uma
maneira de entrar em contato com você se precisarmos de mais informações. Por favor,
forneça o máximo de aviso prévio possível, até o dia 24 de fevereiro 2020, se possível.
Pedidos de último minuto serão aceitos, mas podem não ser capazes de ser acomodados.
Qualquer pessoa desejando mais informações sobre este Aviso, incluindo informações
sobre intervenção ou participação no processo judicial, pode entrar em contato com o
Oficial de Audiência no endereço, número de telefone ou endereço de e-mail definido
abaixo:
Robert J. Shea, Hearing Officer
Departamento de Serviços Públicos de
Massachusetts
One South Station, 5th Floor
Boston, MA 02110
617-305-3514
robert.j.shea@mass.gov
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