
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਅਸ� ਕੌਣ ਹ� 

ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਏਿਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 
ਇੱਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਿਡੰਗ ਮਾਡਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਾਹ� ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ 
ਅੰਡਰਗ�ਾ�ਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟ�ਕ� ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

UST ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ 

ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਬੀਮਾ 

ਲੋਨ ਅਤੇ ਗ��ਟ: UST ਅਤੇ ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ l 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ: ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਹੀਿਟੰਗ 
ਆਇਲ 

 
ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਏਿਬਿਲਟੀ 

ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਏਜੰਸੀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਫੋਟੋ ਕ�ਿੇਡਟ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਡਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਾਿਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਆਿਫਿਸ਼ਅਲ  

 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਨਯਮ: 

• ਚੈਪਟਰ 70A.325 RCW - ਅੰਡਰਗ�ਾ�ਡ 
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਟੋਰੇਜ ਟ�ਕ 

• ਚੈਪਟਰ 70A.330 RCW - ਪਟੈਰੋਲੀਅਮ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟ�ਕ 
ਿਸਸਟਮ - ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਏਿਬਿਲਟੀ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 

• ਚੈਪਟਰ 70A.345 RCW - ਅੰਡਰਗ�ਾ�ਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟ�ਕ 
ਿਰਵਾਲਿਵੰਗ ਲੋਨ ਅਤੇ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

• ਟਾਇਟਲ 374 WAC - ਪਲੂੋਸ਼ਨ ਲਾਏਿਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਏਜੰਸੀ 

 
 

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
ਡਾਕ: PO Box 40930, Olympia, WA 98504-0930 

ਈਮੇਲ:  pliamail@plia.wa.gov 

ਫੋਨ: (800) 822-3905 ਜ� (360) 407-0520 

ਵੈਬਸਾਇਟ: www.plia.wa.gov ਟਿਵਟਰ: @PLIAWA 

 
 

ਫੋਟੋ ਕ�ਿੇਡਟ: ਬ�ਜਾਿਮਨ ਹੋਿਲਸ 
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ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਵਾਲਿਵੰਗ ਲੋਨ ਅਤੇ ਗ��ਟ

ਫੋਟੋ ਕ�ਿੇਡਟ: ਸਾ�ਡ ਅਰਥ ਸਟ�ੇਿਟਜੀਸ 

ਅੰਡਰਗ�ਾ�ਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟ�ਕ (UST) ਦੇ
ਮਾਲਕ� ਜ� ਆਪਰੇਟਰ� ਨੰੂ $1 
ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਰੀਲੀਜ਼� ਨੰੂ 
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ� ਉਸ UST ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਰਵੈਨਯੂ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਇਕੋਲਾੱਜੀ 
ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ� 

ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ ਦੀਆਂ ਰੀਲੀਜ਼� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਰਾਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਨੰੂਨ
ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਕਸੀ ਪਾਤਰ ਟ�ਕ
ਿਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮ�ਕਣ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸ� UST ਅਤੇ ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ� ਲਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ�। ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਗੰਦਗੀ ਦੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਅੱਪਗ�ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।
ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: 

• ਘੱਟ ਿਵਆਜ਼ 'ਤੇ ਤੀਹ-ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ। 
• ਿਵਕਲਪਕ ਈਧਂਨ ਉਪਕਰਨ (UST) ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ
ਿਵਕਲਪਕ ਐਨਰਜੀ ਹੀਟ ਸਰੋਤ (ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ) ਨੰੂ ਅੱਪਗ�ੇਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆ ਂਿਵਆਜ਼ ਦਰ�।

UST 

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਦੀ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

UST ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ

ਅਸ� ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਦੇ UST ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਕਰਦੇ
ਹ�। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ:

• ਿਨ�ਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਿਹਲੇ $75,000 ਤੱਕ 
ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

• ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੰੂ $925,000 ਤੱਕ PLIA ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (TAP) ਿਵੱਚ ਨਾਮ�ਕਣ ਕਰਕੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਰਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ
ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�।

• ਪਾਤਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਟ�ਕ ਅਤੇ ਹੀਿਟੰ ਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ ਸਾਇਟ� ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਪ�ਤੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸਾਇਟ $9,500 ਅਤੇ ਪ�ਤੀ ਹੀਿਟੰ ਗ ਆਇਲ ਸਾਇਟ $1,300 ਦੀ 
ਨਾਮ�ਕਣ ਫੀਸ।

• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸਾਈਟ ਿਲਖਤੀ ਰਾਏ ਲਈ 70-ਿਦਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਟੀਚਾ ਅਤੇ 
ਹੀਿਟੰ ਗ ਆਇਲ ਸਾਈਟ ਿਲਖਤੀ ਰਾਏ ਲਈ 90-ਿਦਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।

• ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸਾਈਟ� ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 
ਦਾ ਟੀਚਾ।

• ਗੈਸੋਲੀਨ ਸਾਈਟ� ਦੇ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 
ਸਾਈਟ ਪ�ਬੰਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

TAP ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: 
• https://plia.wa.gov/ptap/ - Gasoline-diesel
• https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-

assistance- program/ - Heating Oil 

ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਬੀਮਾ

ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ 
ਉਹਨ� ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ ਮਾਲਕ� ਵਾਸਤੇ
ਿਬਨ� ਿਕਸੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਨ� �
ਨ�  2 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀਿਟੰਗ
ਆਇਲ ਟ�ਕ� ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ ਿਕਸੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ 180 
ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਟ��ਸਫਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� 
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ� ਦੇ ਟ��ਸਫਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹੇਠ� ਲਈ ਪ�ਤੀ ਫੈਿਸਿਲਟੀ $2 ਿਮਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਗ��ਟ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 
• ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। 
• UST ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। 
• ਿਵਕਲਪਕ ਈਧਂਨ ਉਪਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 
ਿਜਵ� ਿਕ EV ਸਟੇਸ਼ਨ। 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਦਾ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ 

ਹੇਠ� ਲਈ $75,000 ਤੱਕ ਪ�ਤੀ
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:

• ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। 
• ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ 
ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅੱਪਗ�ੇਡ
ਕਰਨਾ।

• ਨਵ� ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ।

ਫੋਟੋ ਕ�ੇਿਡਟ: ਸਾ�ਡ ਅਰਥ ਸਟ�ਿੇਟਜੀ 

• ਪਾਤਰ ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ ਮਾਲਕ� ਵਾਸਤੇ, ਅਸ� ਪ�ਤੀ ਟ�ਕ $60,000 ਤੱਕ 
ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ 
ਰੀਲੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਫੋਟੋ ਕ�ੇਿਡਟ: ਿਫਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਇੰਕ. 

• ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਿਟੰਗ ਆਇਲ ਟ�ਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ� ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਡੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੈਚਿਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• PLIA ਯੋਗ ਲਾਗਤ� ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਡਲ ਟੌਕਿਸਕਸ
ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਲਾਗਤ� ਨੰੂ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਡਟੇਾ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਯੋਜਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਗ��ਟ  ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀਟ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਅੱਪਗ�ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਲੋਨ ਅਤੇ ਗ��ਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: 

• https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-
program/ - Heating Oil

• https://plia.wa.gov/ust-loan-and-grant-program/ - UST

https://plia.wa.gov/ptap/
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
https://plia.wa.gov/ust-loan-and-grant-program/
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