20 de abril de 2022
Ré:

Notificação de conclusão da remediação ambiental
Local da antiga fábrica de gás de Harrison (Interesse do programa NJDEP Nº004160)
2000 Frank E. Rodgers Blvd., Cidade de Harrison, Condado de Hudson, NJ

Prezado proprietário ou inquilino:
A Companhia de Serviços Públicos de Eletricidade e Gás (PSE&G, sigla em inglês) concluiu com sucesso seus
objetivos e requisitos regulatórios para remediar os impactos no solo provenientes das operações anteriores da
antiga usina de gás manufaturado (MGP) em Harrison e substituir os gasodutos de gás natural. O trabalho de
restauração também está concluído.
Em nome de seus contratados e funcionários, o grupo de remediação do local da PSE&G gostaria de agradecer à Cidade
de Harrison; à Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey; aos funcionários da PSE&G; aos proprietários, gerentes
de propriedade e moradores dos apartamentos de Vermella, Steel Works, Cobalt Lofts; ao restaurante La Joia e a todos os
nossos vizinhos pela cooperação e paciência ao longo da remediação e restauração do antigo local da usina de gás
manufaturado.
O trabalho de remediação começou em julho de 2020 e foi concluído em dezembro de 2021 usando métodos para
estabilizar os impactos do solo abaixo do solo no local. A restauração do local e da propriedade circundante foi
concluída em abril de 2022.
O local atualmente abriga uma Estação de Medição e Regulação (M&R) de gás natural e também é usado por outras
operações da PSE&G.
O trabalho foi realizado de acordo com as orientações e protocolos do Departamento de Proteção Ambiental de
Nova Jersey e sob a direção de um Profissional Licenciado de Remediação de Local. A PSE&G desenvolverá e
apresentará um Relatório de Ação Corretiva documentando este trabalho. O monitoramento das águas subterrâneas
continuará.
Se você tiver dúvidas ou preocupações, ligue para a Linha de Informações do Projeto da Usina de Gás
Manufaturado de Harrison da PSE&G no telefone (855) 356-2383 ou envie um e-mail para
comments@HarrisonMGP.com. Os Contatos da Comunidade do Projeto Kelly Henry ou John McKeegan atenderão
sua ligação.
Atenciosamente,

Jacques Benaroch
Gerente de Projeto
Anexo
cc:

Paul J. Zarbetski, Escriturário da Cidade de Harrison
Carrie Nawrocki, Diretora-Executiva da Comissão Regional de Saúde de Hudson e Diretora de Saúde
John Bolan, Profissional Licenciado de Remediação de Local (LSRP)
Rich Dwyer, Gerente Regional Sênior de Relações Públicas da PSE&G

