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 رقــم اتفبالنسبة ألي شخص بحاجة للُمساعدة في تلقي ھذه المعلومات بلغة بخالف اللغة اإلنجلیزیــة علیــھ االتصــال بالســید. ریتشــارد كونفــورتي علــى ھــ 
 .ConfortiR@Michigan.govأو عبر البرید اإللیكتروني  6558-284-517

 
، إدارة میتشجان للجودة البیئیة، إدارة النفایــات وقطــاع الحمایــة اإلشــعاعیة، أصــبحا إدارة میتشــجان للبیئــة والبحیــرات 2019أبریل  22یسري بدایة من 

 ).MMD)، قطاع إدارة المواد (EGLEوالطاقة ( كبرىال
 

) إصدار ترخیص تشغیل منشأة EGLE, MMDوالطاقة، قطاع إدارة المواد ( كبرىال، أعادت إدارة میتشجان للبیئة والبحیرات 2020ینایر  29 في 

من فقرة إدارة النفایات الخطرة،  111، لمنشأة شمال دیترویت، وفقاً للجزء US Ecology, Inc. (USE)إدارة النفایة الخطرة (الترخیص) لمؤسسة 

، بتعدیالتھا. جاء إعادة إصدار الترخیص بعد فترة تعلیقات عمومیة على مسودة الترخیص PA 451 1994حمایة البیئة والموارد الطبیعیة للعام نون بقا

. أجریت التغییرات على 2019أبریل  12حتى  2019فبرایر  22، وأعید فتحھا من 2015أكتوبر  12، وحتى 2015یولیو  15التي تم تمدیدھا من 

لتعلیقات العمومیة الترخیص كنتیجة للتعلیقات العمومیة التي تم تلقیھا أثناء فترة التعلیقات العمومیة وبناًء على الُمراجعة الداخلیة بعد إغالق فترة اھذا 

 والتي تم تحدیدھا في ملخص االستجابة.
 

شارع جورجیــا، فــي دیترویــت، میتشــجان.  6520ة الكائنة في لخطربالعمل وتوسیع منشأتھا لتخزین وُمعالجة النفایات ا USEیسمح الترخیص لمؤسسة 
، أو 111من القواعــد اإلداریــة الصــادرة وفقــاً للجــزء  R299.9519الرخصة لمدة عشرة سنوات من تاریخ إعادة اإلصدار، ما لم یتم إلغائھا وفقاً للمادة 

 ، بتعدیالتھ.PA306 1969، میشیغان  لوالیة اإلداریة اإلجراءات  قانون المستمرة بالسریان، على النحو المنصوص علیھ بموجب 
 

الرابط  على  اإلنترنت  عبر الوقائع وصحیفة االستجابة  وملخص الترخیص مراجعة یمكن 
http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth. 

 
 الورقیة من ھذه المستندات في المواقع التالیة: ُمتاح اإلطالع على النسخ 

 
EGLE – MMD     EGLE – MMD      
Constitution Hall, 4th Floor South  Warren District Office   
525 West Allegan Street   27700 Donald Court 
Lansing, Michigan 48933   Warren, Michigan 48092-2793 
Contact:  Mr. Rich Conforti   Contact:  Ms. Jeanette Noechel 
Telephone:  517-284-6558   Telephone:  586-494-5091 
 
Detroit Public Library    EGLE – MMD 
Knapp Branch    Detroit Field Office, Cadillac Place 
13330 Conant Street    3058 West Grand Boulevard, Suite 2300 
Detroit, Michigan 48212   Detroit, Michigan 48202-6058 
Telephone: 313-481-1770   Contact: Mr. Jeff Korniski 
      Telephone: 313-456-4685 
 

ھا إلى السید. جیھتوبالنسبة ألي أسئلة أو تعلیقات فیما یتعلق بالرخصة، بما یشمل طلبات نسخة من الرخصة، أو ُملخص االستجابة، أو بیان الحقائق، یجب 
 أو إرسالھا إلى العناوین أعاله. ConfortiR@Michigan.govریتش كونفورتي عبر البرید اإللیكتروني على 

http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth

