
       SITE04 
 
City of Brewer 
Site Plan Review Application 
 
 

DATE OF APPLICATION: 
 
LOCATION OF SITE: 
 
TAX MAP & LOT: 
 
ZONING DISTRICT OF SITE: 
 
 
APPLICANT’S NAME: 
 
APPLICANT’S PHONE NUMBER: 
 
APPLICANT’S ADDRESS: 
 
 
RECORD OWNER: 
 
OWNER’S ADDRESS: 
 
 
NAME, EMAIL, FAX, ADDRESS & PHONE NUMBER OF PERSON TO WHICH ALL CITY 
CORRESPONDENCE IS SENT: 
 
 
 
 
TYPE OF PROJECT: 
 
PROJECT STARTING DATE: 
 
PROJECT COMPLETION DATE: 
 
RIGHT, TITLE OR INTEREST OF APPLICANT IN PROPERTY: (If not owner: i.e. lease, option, purchase 
and sales agreement) 
 
 
 
DESCRIBE EXISTING USE OF PROPERTY, BEING AS SPECIFIC AS POSSIBLE. (Use separate page 
and attach, if necessary.) 
 
 
 
 
DESCRIBE PROPOSED USE OF PROPERTY, BEING AS SPECIFIC AS POSSIBLE. (Use separate 
page and attach, if necessary.) 
 
 
 
 



 2 

CITY OF BREWER 
SITE PLAN REVIEW APPLICATION 
 
The required information must be addressed in the application. In the margin, indicate either (P) 
if shown on plan; (E) if contained in an exhibit; or (W) for waiver requested if any portion of the 
information is missing. 
 
Please see Brewer Land Use Code Article 6 for complete information on Site Plan procedures, 
fees, submissions, review criteria and performance standards. 
 
 
606 REQUIRED INFORMATION  
  

AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  uusseess  rreeqquuiirriinngg  ssiittee  ppllaann  rreevviieeww  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ppllaannss  ((oonnee  
iinncchh  eeqquuaallss  ttwweennttyy  ffeeeett  iiss  pprreeffeerrrreedd))  ddrraawwnn  ttoo  ssccaallee,,  aanndd  aaccccoommppaannyyiinngg  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaallss  bboouunndd  eeiitthheerr  iinn  aa  
ppuunncchh  &&  bbiinndd  oorr  33--rriinngg  bbiinnddeerr..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ssiittee  ppllaann  rreevviieeww,,  tthhee  ““ssiittee””  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  eennttiirree  ppaarrcceell  ooff  
llaanndd  aanndd  nnoott  jjuusstt  tthhee  ppoorrttiioonn  ddeevveellooppeedd..  TThhee  rreeqquuiirreedd  ssuubbmmiissssiioonn  ccoonnttaaiinniinngg  aatt  aa  mmiinniimmuumm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn::  

  
660066..11  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  FFOORR  AALLLL  SSUUBBMMIISSSSIIOONNSS  

  
________  11..  AA  bbrriieeff  nnaarrrraattiivvee  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  oovveerraallll  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  
ssiittee  uussee,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  eexxppeecctteedd  sscchheedduullee  ooff  ooppeerraattiioonn  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess..    
  
________  22..  Applicant.  An application will be considered only when an applicant has demonstrated sufficient title, right 
or interest in all of the property which is proposed for development or use.  If the applicant is a business or 
corporation, a current Certificate of Good Standing from the State of Maine shall be supplied.  If the applicant is 
incorporated, a copy of the Articles of Incorporation shall be supplied.  An applicant shall demonstrate in writing 
sufficient title, right or interest as follows: 
  

AA..  WWhheenn  aann  aapppplliiccaanntt  ccllaaiimmss  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  ccooppiieess  ooff  tthhee  ddeeeeddss  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  bbee  
ssuupppplliieedd..  

  
BB..  WWhheenn  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaass  aann  ooppttiioonn  ttoo  bbuuyy  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ooppttiioonn  aaggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  

ssuupppplliieedd..  OOppttiioonn  aaggrreeeemmeennttss  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  tteerrmmss  ddeeeemmeedd  ssuuffffiicciieenntt  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  eessttaabblliisshh  ffuuttuurree  
ttiittllee..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeeeeddss  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd..    

  
CC..  WWhheenn  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaass  aa  lleeaassee  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  ccooppyy  ooff  tthhee  lleeaassee  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd..    TThhee  lleeaassee  sshhaallll  

bbee  ooff  ssuuffffiicciieenntt  dduurraattiioonn,,  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  ttoo  ppeerrmmiitt  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  uussee  ooff  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeeeeddss  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd..  

  
DD..  WWhheenn  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaass  eemmiinneenntt  ddoommaaiinn  ppoowweerr  oovveerr  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  eevviiddeennccee  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  ooff  tthhee  

aabbiilliittyy  aanndd  iinntteenntt  ttoo  uussee  tthhee  eemmiinneenntt  ddoommaaiinn  ppoowweerr  ttoo  aaccqquuiirree  ssuuffffiicciieenntt  ttiittllee,,  rriigghhtt  oorr  iinntteerreesstt  aass  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeeeeddss  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd..    

  
EE..  WWhheenn  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaass  aa  bboonndd  ffoorr  aa  ddeeeedd  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  bboonndd  ffoorr  aa  ddeeeedd  sshhaallll  bbee  

ssuupppplliieedd..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeeeeddss  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd..    
  

FF..  WWhheenn  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaass  aa  ppuurrcchhaassee  aanndd  ssaalleess  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  ppuurrcchhaassee  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  
sshhaallll  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ppuurrcchhaassee  aanndd  ssaalleess  aaggrreeeemmeenntt..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeeeeddss  ttoo  tthhee  
pprrooppeerrttyy  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd..  

  
________  33..  GGrraapphhiicc  ssccaallee  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  llaabbeellss    
  
________  44..  AA  llooccaattiioonn  mmaapp  sshhoowwiinngg  tthhee  rreellaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..  
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________  55..  CCuurrrreenntt  bboouunnddaarryy  ssuurrvveeyy  sshhoowwiinngg  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  ttrraacctt  ooff  llaanndd,,  iimmpprroovveemmeennttss,,  eeaasseemmeennttss,,  aanndd  rriigghhttss  ooff  
wwaayyss  tthheerreeiinn,,  bbeeaarriinngg  tthhee  ssuurrvveeyyoorr''ss  sseeaall,,  iinnddiiccaattiinngg  nnoorrtthh  aarrrroowwss,,  ccoorrnneerrss  ooff  ppaarrcceell,,  ddaattee  ooff  ssuurrvveeyy  aanndd  ttoottaall  aaccrreeaaggee,,  
pprreeppaarreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd  ooff  LLiicceennssuurree  ffoorr  PPrrooffeessssiioonnaall  LLaanndd  SSuurrvveeyyoorrss..    
  
________  66..  LLooccaattiioonn,,  hheeiigghhtt  iinn  ssttoorriieess,,  ggrroouunndd  fflloooorr  aarreeaa  aanndd  ffiirrsstt  fflloooorr  eelleevvaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  bbuuiillddiinnggss  aanndd  
ootthheerr  ssttrruuccttuurreess,,  iinncclluuddiinngg  uussee  aanndd  pprrooppoosseedd  uussee  tthheerreeooff..  
  
________77..  LLooccaattiioonn,,  ggrroouunndd  fflloooorr  aarreeaa  aanndd  hheeiigghhtt  iinn  ssttoorriieess  ooff  bbuuiillddiinnggss  wwiitthhiinn  110000  ffeeeett  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt..    
  
________88..  LLooccaattiioonn,,  nnaammeess  aanndd  ttrraavveelleedd  wwaayy  wwiiddtthhss  ooff  eexxiissttiinngg  ppuubblliicc  ssttrreeeettss..  
  
________  99..  LLooccaattiioonn  ooff  pprrooppoosseedd  ddrriivveess  ttoo  tthhee  lloott  ffrroomm  ppuubblliicc  ssttrreeeettss,,  ddeeppiiccttiinngg,,  ccuurrbb  rraaddiiii,,  cceenntteerrlliinnee  rraaddiiii,,  ggrraaddee  ((ss))  
aanndd  ssiigghhtt  ddiissttaanncceess..  
  
________  1100..  LLooccaattiioonn  aanndd  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  pprrooppoosseedd  ooffff--ssttrreeeett  ppaarrkkiinngg  llooaaddiinngg  aarreeaass  aanndd  tthheeiirr  aappppuurrtteennaanntt  ddrriivveess  aanndd  
mmaanneeuuvveerriinngg  aarreeaass..    
  
________  1111..  SSppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  llaannddssccaappiinngg//ssccrreeeenniinngg  iinncclluuddiinngg  ssppeecciieess,,  ssppaacciinngg  aanndd  hheeiigghhtt  aatt  ttiimmee  ooff  ppllaannttiinngg  ooff  ttrreeeess  
oorr  sshhrruubbss  aarree  uusseedd;;  wwhheerree  eeaarrtthheenn  bbeeaammss  aarree  uusseedd,,  ssllooppee,,  bbaassee  ddiimmeennssiioonnss  aanndd  vveeggeettaattiioonn  ccoovveerr  uusseedd;;  wwhheerree  ffeenncciinngg  
iiss  eemmppllooyyeedd,,  hheeiigghhtt,,  ttyyppee  aanndd  mmaatteerriiaall  ooff  ffeenncciinngg..  
  
________  1122..  LLooccaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  ppeeddeessttrriiaann  wwaallkkwwaayyss..  
  
________  1133..  LLooccaattiioonn,,  ssiizzee,,  mmaatteerriiaall,,  aanndd  eelleevvaattiioonnss  ooff  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  uuttiilliittiieess  aanndd  eeaasseemmeennttss  tthheerreeffoorree,,  
iinncclluuddiinngg  ssaanniittaarryy  sseewweerraaggee,,  wwaatteerr,,  ((iinncclluuddiinngg  eexxiissttiinngg  aanndd//oorr  pprrooppoosseedd  hhyyddrraannttss)),,  tteelleepphhoonnee  aanndd  eelleeccttrriicciittyy..  
  
________  1144..  IIff  tthhee  ssiittee  iiss  nnoott  ttoo  bbee  sseerrvveedd  bbyy  aa  ppuubblliicc  sseewweerr  lliinnee,,  ppllaann  sshhaallll  sshhooww  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tteesstt  ppiittss,,  aanndd  tthhee  
pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssuubb--ssuurrffaaccee  ddiissppoossaall  ssyysstteemm,,  iinncclluuddiinngg  rreesseerrvvee  lleeaacchh  ffiieelldd  llooccaattiioonnss..  AAnn  oonn--ssiittee  ssooiillss  
iinnvveessttiiggaattiioonn  rreeppoorrtt  bbyy  aa  lliicceennsseedd  ssiittee  eevvaalluuaattoorr  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd..    TThhee  rreeppoorrtt  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  tthhee  ttyyppeess  ooff  ssooiill,,  llooccaattiioonn  
ooff  tteesstt  ppiittss,,  aanndd  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonnss  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  bbeesstt  pprraaccttiiccaall  ssuubbssuurrffaaccee  ddiissppoossaall  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ssiittee,,  iinncclluuddiinngg  
rreesseerrvvee  lleeaacchh  ffiieelldd  llooccaattiioonnss..    

  
________1155..  LLooccaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  wwaayyss,,  ccrriittiiccaall  aarreeaass  aanndd  pprrooppoosseedd  ssttoorrmm  ddrraaiinnaaggee  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  
ssiizzee,,  mmaatteerriiaall  aanndd  eelleevvaattiioonnss  ccuullvveerrttss,,  ppiippeess,,  eettcc..    WWhheerree  cchhaannnneellss  aarree  uusseedd,,  tthhee  ddeepptthh,,  ssllooppee,,  ggrraaddee  aanndd  ttyyppee  ooff  
cchhaannnneell  ccoovveerriinngg  ooff  lliinniinngg  sshhaallll  bbee  sshhoowwnn..    WWhheerree  ssuubbssuurrffaaccee  ddrraaiinnaaggee  iiss  eemmppllooyyeedd,,  tthhee  llaayyoouutt  ooff  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  
ddiissppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ffllooww  sshhaallll  bbee  sshhoowwnn..  
  
________  1166..  LLiigghhttiinngg  iinntteennssiittyy,,  ttyyppee,,  ssiizzee  aanndd  ddiirreeccttiioonn  ooff  aallll  oouuttddoooorr  lliigghhttiinngg..  
  
________  1177..  LLooccaattiioonn  aanndd  pprrooppoosseedd  uussee  ooff  aarreeaass  pprrooppoosseedd  ffoorr  oouuttddoooorr  rreeccrreeaattiioonn..  
  
________  1188..  LLooccaattiioonn  aanndd  ttyyppee  ooff  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  llaannddssccaappiinngg,,  ffeenncceess,,  hheeddggeess  aanndd  ttrreeeess  ooff  tteenn  iinncchh  ccaalliippeerr  aanndd  
oovveerr,,  mmeeaassuurreedd  aatt  aa  ppooiinntt  44..55  ffeeeett  aabboovvee  ggrroouunndd  lleevveell..  
  
________  1199..  AAllll  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  ccoonnttoouurrss  ooff  tthhee  eennttiirree  ssiittee  wwiitthh  ssppoott  eelleevvaattiioonnss  aatt  ccrriittiiccaall  aarreeaass..    NNoo  mmoorree  tthhaann  
ttwwoo  ffoooott  ccoonnttoouurr  iinntteerrvvaallss  sshhaallll  bbee  uusseedd,,  uunnlleessss  tthhee  CCiittyy  EEnnggiinneeeerr  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  llaarrggee  ccoonnttoouurr  iinntteerrvvaallss  aarree  
aaddeeqquuaattee  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  eeffffeecctt  oonn  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy  aanndd  ssiittee  ccoonnddiittiioonnss..  
  
________  2200..  LLooccaattiioonnss  aanndd  ssiizzee  ooff  ssiiggnnss  aanndd  aallll  ppeerrmmaanneenntt  oouuttddoooorr  ffiixxttuurreess,,  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd..  
  
________  2211..  AAllll  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  sseett  sseettbbaacckk  ddiimmeennssiioonnss..  
  
________  2222..  TThhee  ttyyppee,,  ssiizzee  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  aallll  iinncciinneerraattiioonn  ddeevviicceess  aanndd  dduummppsstteerrss..  
  
________  2233..  TThhee  ttyyppee,,  ssiizzee  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  aallll  mmaacchhiinneerryy  lliikkeellyy  ttoo  ggeenneerraattee  nnooiissee  aatt  tthhee  lloott  lliinneess..  
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________  2244..  TThhee  qquuaannttiittyy  aanndd  ttyyppee  ooff  aannyy  rraaww,,  ffiinniisshheedd  oorr  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  ttoo  bbee  ssttoorreedd  oouuttssiiddee  ooff  rrooooffeedd  bbuuiillddiinnggss,,  
iinncclluuddiinngg  tthheeiirr  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess,,  aass  aapppprroopprriiaattee..  
  
________  2255..  TThhee  llooccaattiioonn  ooff  aallll  wweettllaannddss  oovveerr  44,,000000  ssqq..  fftt..  ccuummuullaattiivveellyy  oonn  tthhee  ssiittee,,  pprreeppaarreedd  bbyy  aa  SSttaattee  CCeerrttiiffiieedd  SSooiill  
SScciieennttiisstt  oorr  GGeeoollooggiisstt  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  MMaaiinnee,,  oorr  ootthheerr  qquuaalliiffiieedd  pprrooffeessssiioonnaall  sshhoowwiinngg  eexxppeerrttiissee  iinn  wweettllaanndd  
ddeelliinneeaattiioonn,,  aanndd  bbaasseedd  oonn  aann  oonn--ssiittee  iinnvveessttiiggaattiioonn..  SSaaiidd  ssuubbmmiissssiioonn  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  nnaarrrraattiivvee  ddeessccrriibbiinngg  mmeetthhoodd  ooff  
ddeelliinneeaattiioonn  aanndd  llooccaattiioonn  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  ssuucchh  wweettllaanndd  ffeeaattuurreess  iinncclluuddiinngg  ffuunnccttiioonnss  aanndd  vvaalluueess..    
  
________  2266..  AAnn  aapppprroopprriiaattee  ppllaaccee  oonn  tthhee  ssiittee  ppllaann  ffoorr  tthhee  ssiiggnnaattuurreess  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..  
  
________  2277..  TThhee  llooccaattiioonn  ooff  ssttoonnee  wwaallllss,,  ggrraavveeyyaarrddss,,  ffeenncceess,,  ssttaannddss  ooff  ttrreeeess,,  aanndd  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  oorr  uunniiqquuee  nnaattuurraall  aarreeaass  
aanndd  ssiittee  ffeeaattuurreess,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ffllooooddppllaaiinnss,,  ddeeeerr  wwiinntteerriinngg  aarreeaass,,  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwiillddlliiffee  hhaabbiittaattss,,  
ffiisshheerriieess,,  sscceenniicc  aarreeaass,,  hhaabbiittaatt  ffoorr  rraarree  aanndd  eennddaannggeerreedd  ppllaannttss  aanndd  aanniimmaallss,,  uunniiqquuee  nnaattuurraall  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  nnaattuurraall  
aarreeaass,,  ssaanndd  aanndd  ggrraavveell  aaqquuiiffeerrss,,  aanndd  hhiissttoorriicc  aanndd//oorr  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  ssuucchh  
ffeeaattuurreess..    
  
________  2288..  TThhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  ddrraawwnn  ttoo  ssccaallee  oonn  tthhee  FFeeddeerraall  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  AAggeennccyy  FFlloooodd  
IInnssuurraannccee  RRaattee  MMaapp  ffoorr  tthhee  CCiittyy  ooff  BBrreewweerr,,  MMaaiinnee..  
  
________  2299..  SSuuppppoorrttiinngg  ddeessiiggnn  ccaallccuullaattiioonnss  ffoorr  ((aa))  ssaanniittaarryy  sseewwaaggee  aanndd  ((bb))  wwaatteerr  ddeemmaanndd..  
  
________  3300..  SSuuppppoorrttiinngg  ccaallccuullaattiioonnss  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  aavveerraaggee  ddaaiillyy  vvoolluummee  ooff  ttrraaffffiicc  ttoo  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  pprroojjeecctt  aalloonngg  
wwiitthh  tthhee  eexxppeecctteedd  ppeeaakk  hhoouurr  vvoolluummee  aass  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  tthhee  IITTEE  mmaannuuaall  ""TTrriipp  GGeenneerraattiioonn""..  
  
________  3311..  SSttoorrmmwwaatteerr  ddrraaiinnaaggee  pprroovviissiioonnss  sshhoowwiinngg  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ooff  hhaannddlliinngg  ssttoorrmmwwaatteerr  rruunnooffff  
aanndd  ddiirreeccttiioonnaall  aarrrroowwss  sshhoowwiinngg  tthhee  ffllooww..  
  
________  3322..  AAnn  eerroossiioonn  aanndd  sseeddiimmeennttaattiioonn  ccoonnttrrooll  ppllaann  ddeettaaiilliinngg  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  ccoonnttrroolllliinngg  eerroossiioonn  aanndd  sseeddiimmeennttaattiioonn  
dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn..  
  
________  3333..    FFoorr  pprroojjeeccttss  pprrooppoossiinngg  ttoo  ddiissttuurrbb  11  ((oonnee))  aaccrree  oorr  mmoorree,,  aa  ssttoorrmmwwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt        
ppllaann  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  CChhaapptteerr  3311,,    AArrttiiccllee  66--CC  ooff  tthhee  CCiittyy    ooff  BBrreewweerr’’ss  CChhaarrtteerr,,  CCooddeess  
aanndd  OOrrddiinnaanncceess..    TThhiiss  sseeccttiioonn  rreeffeerrss  ttoo  ppoosstt  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttoorrmmwwaatteerr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  
aallll  ppeerrssoonnss  ddiisscchhaarrggiinngg  iinnttoo  tthhee  CCiittyy  ssttoorrmm  sseewweerr  ssyysstteemm  
  
________  3344..  WWrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffoorr  wwaaiivveerrss  ooff  aannyy  iitteemm((ss))  ssppeecciiffiieedd..  
  
  
  660066..22  AADDDDIITTIIOONNAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  RREEQQUUIIRREEDD  FFOORR  MMAAJJOORR  
DDEEVVEELLOOPPMMEENNTTSS  
  
________  11..  AA  ssttoorrmmwwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  pprreeppaarreedd  bbyy  aa  MMaaiinnee  lliicceennsseedd  pprrooffeessssiioonnaall  eennggiinneeeerr,,  wwiitthh  ssuuppppoorrttiinngg  ssttoorrmm  
ddrraaiinnaaggee  ccaallccuullaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  aa  2255  yyeeaarr  ssttoorrmm,,  uunnlleessss  ssttiippuullaatteedd  hhiigghheerr  bbyy  tthhee  CCiittyy  EEnnggiinneeeerr,,  aanndd  aa  sseeppaarraattee  mmaapp  ooff  
tthhee  ddrraaiinnaaggee  aarreeaa((ss))  uussiinngg  eeiitthheerr  tthhee  rraattiioonnaall  mmeetthhoodd  TTRR--2200  oorr  tthhee  TTRR--5555,,  ""UUrrbbaann  HHyyddrroollooggyy""  mmeetthhoodd..  
  
________  22..  AA  ttrraaffffiicc  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss,,  pprreeppaarreedd  bbyy  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaffffiicc  eennggiinneeeerr,,  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  
pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt  oonn  tthhee  ccaappaacciittyy,,  lleevveell  ooff  sseerrvviiccee  aanndd  ssaaffeettyy  oonn  aaddjjaacceenntt  ssttrreeeettss  iinncclluuddiinngg  ssuuppppoorrttiinngg  ccaallccuullaattiioonnss  
iinnddiiccaattiinngg  tthhee  aavveerraaggee  ddaaiillyy  vvoolluummee  ooff  ttrraaffffiicc  ttoo  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  pprroojjeecctt  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  eexxppeecctteedd  ppeeaakk  hhoouurr  
vvoolluummee  aass  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  tthhee  IITTEE  mmaannuuaall  ""TTrriipp  GGeenneerraattiioonn""..  
  
________  33..  AA  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  ffrroomm  aa  pprrooffeessssiioonnaall  eennggiinneeeerr  oorr  lliicceennsseedd  aarrcchhiitteecctt  ssttaattiinngg  tthhee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  wwaatteerr  
ssuuppppllyy  ffoorr  bbootthh  ddoommeessttiicc  aanndd  ffiirree  pprrootteeccttiioonn..    
  
________  44..  AA  ggrroouunnddwwaatteerr  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  pprreeppaarreedd  bbyy  aa  ggrroouunnddwwaatteerr  hhyyddrroollooggiisstt  ffoorr  pprroojjeeccttss  iinnvvoollvviinngg  ccoommmmoonn  oonn--
ssiittee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  oorr  sseewwaaggee  ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess  wwiitthh  aa  ccaappaacciittyy  ooff  22,,000000  ggaalllloonnss  oorr  mmoorree  ppeerr  ddaayy..    
  
________  55..  TThhee  llooccaattiioonn,,  wwiiddtthh,,  ttyyppiiccaall  ccrroossss--sseeccttiioonn,,  ggrraaddeess  aanndd  pprrooffiilleess  ooff  aallll  pprrooppoosseedd  ssttrreeeettss  aanndd  ssiiddeewwaallkkss..    
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________  66..  AAnn  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  wweettllaannddss,,  ssttrreeaammss,,  ppoonnddss,,  fflloooodd  ppllaaiinnss,,  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  
rreessoouurrcceess  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwiillddlliiffee  hhaabbiittaattss,,  iinncclluuddiinngg  rreevviieeww  lleetttteerrss  ffrroomm  aapppprroopprriiaattee  SSttaattee  OOffffiicciiaallss..    
  
  660066..33  OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
________  11..  IInn  ccaasseess  wwhheerree  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt  mmaayy  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  ssuucchh  tthhiinnggss  aass  lliigghhtt,,  
nnooiissee,,  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  oorr  ccaauussee  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  eeffffeeccttss,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  eexxppeerrtt  oouuttssiiddee  
tteessttiimmoonnyy  aatt  tthhee  aapppplliiccaanntt''ss  eexxppeennssee..  
  
________  22..  SSuucchh  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  rreeqquueesstteedd  iinn  wwrriittiinngg  bbyy  tthhee  CCiittyy  PPllaannnneerr  ttoo  iinnssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  
ooff  tthhiiss  LLaanndd  UUssee  CCooddee..  
  
 
 
 
  
  
  
  
SSiiggnnaattuurree  ooff  AApppplliiccaanntt  oorr  AAggeenntt**  __________________________________________________________________________________  
  
      PPrriinntteedd::__________________________________________________________________________________  
  
DDaattee::  ________________________________________________  
  
  
**  IIff  ssiiggnnaattuurree  iiss  tthhaatt  ooff  AAggeenntt,,  aa  lleetttteerr  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  AApppplliiccaanntt  ttoo  tthhee  CCiittyy  ooff  BBrreewweerr  aauutthhoorriizziinngg  
tthhee  aaggeenntt  ttoo  aacctt  oonn  hhiiss  bbeehhaallff  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..  
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