
یظھر باللون األحمر أعاله.  USEموقع 

 الملخص
) قد أعاد إصدار تجدید وترخیص تشغیل وتوسعة منشأة إدارة MMD)، قطاع إدارة المواد (EGLEوالطاقة بوالیة میتشجان ( كبرىإدارة البیئة والبحیرات ال

، لالسـتمرار فـي .Dynecol, Inc، التـي كانـت تُعـرف سـابقاً باسـم US Ecology Michigan, Inc. (USE)النفایات الخطـرة (التـرخیص) لمؤسسـة 
شـارع جورجیـا فـي  6520توظیف مباني حالیة في منشأتھا التي تقع فـي  عملیاتھا الحالیة في بناء وتشغیل اثنان من المباني الجدیدة لتخزین وُمعالجة، وإعادة

، من مادة إدارة النفایات الخطرة، بقانون حمایـة المـوارد الطبیعیـة والبیئـة 111اتخاذ ھذا اإلجراء وفقاً للجزء  EGLEقررت دیترویت، میتشجان (المنشأة). 
 وما یلیھا. 299.9101 (R)نون اإلداري لوالیة میتشجان ، بتعدیالتھ، وقواعدھا اإلداریة، القاPA451 1994للعام 

، والـذي اقتـرح توسـعة وتكبیـر 2013مـارس  4، وقامت بُمراجعة الطلب فـي 2007سبتمبر  14طلب تجدید الترخیص (الطلب) في  USEقدمت مؤسسة 
، والتفتـیش المیـداني للموقـع، وتـدقیق USEسنوات. بناًء على ُمراجعة طلب  10المنشأة إلدارة مقدار أكبر من النفایات الخطرة. وجاءت مدة الترخیص لمدة 

 إصدار الترخیص بناًء على القرارات التالیة: EGLEوقد قررت المنشأة، 

 لتقییم المنشأة وتأثیرھا على الصحة البشریة والبیئة.  EGLEجاء الطلب بتفصیل كاف إلدارة أ.  

قانون اإلداري لوالیة  وقواعدھا اإلداریة، ال 111كانت المؤسسة تلبي جمیع التصمیمات الفنیة، واإلنشاءات، ومعاییر التشغیل بموجب الجزء ب.
 وما یلیھا (القواعد).  299.9101 (R)میتشجان 

؛ وُمراقبة الھواء المحیط؛ وُمراقبة تصریف النفایات السائلة  EGLEبُناًء على ُمراجعة الطلب؛ وفحوصات االلتزام التي تمت من خالل فریق عمل ج.  
، التي كانت تُعرف سابقاً باسم إدارة دیترویت للمیاه میاه البحیرات الكبرىوھیئة  EGLEوفقاً لقواعد  USEاألمور التي تمت من طرف مؤسسة 

 والقواعد.   11والصرف الصحي، فإن المنشأة تلبي متطلبات الجزء 

سب، وإعداد  باإلضافة إلى الشروط االفتراضیة والعامة لتشغیل المنشأة الواردة في جمیع تراخیص التشغیل (والتي تتألف من القبول والتخزین المناد.  
الملصقات، وتدریب الموظفین، وتخطیط استجابة الطوارئ، والُمراقبة البیئیة، وإمساك الدفاتر)، فالرخصة تحتوي على شروط محددة لعملیات  

 ة. لضمان اإلشراف والرقابة المناسبة لكالً من المباني، والمخازن، وطرق الُمعالجة المقترح  USEالتخزین والُمعالجة الحالیة لمؤسسة  

على أو سیكون علیھا الحصول على، جمیع التصاریح الفیدرالیة والحكومیـة البیئیـة المطلوبـة للمنشـأة قبـل إجـراء العملیـات فـي أي  USEحصلت  ھـ.
ى وأنظمة وحدات إدارة نفایات خطرة حدیثة اإلنشاء، وفقاً للشروط الُمحددة للموقع في الترخیص؛ یشمل ذلك اعتماد إدارة قوات المطافئ لشغل المبن 

 لضمان االحتواء المناسب. EGLEالحرائق والتفتیشات التي تتم من خالل فریق عمل  إطفاء

المیدانیة الفعلیـة تتطلب شروط التوسع أن تكون اإلنشاءات وفقاً للخطط الھندسیة المعتمدة، وتقدیم تقاریر التقدم أثناء عملیات اإلنشاء، وتقدیم الخطط و. 
قـادرة بـأن منـاطق اإلنشـاءات الجدیـدة  EGLEبعد اإلنشاءات، وشھادة اإلنشاءات من مھندس محترف ُمرخص وأن یتم إجراء التفتیش من طرف 

 على تخزین وُمعالجة النفایات الخطرة قبل التشغیل.

المھا فـي إصـدار تم النظر إلى التعلیقات التي تم استالمھا أثناء فترات التعلیق العام في اتخاذ القرار النھائي. ساھمت التعلیقـات العامـة التـي تـم اسـت ز. 
خیص ھي: الحاجة لمسار لمرور المركبـات؛ والحـد األقصـى للمركبـات فـي الیـوم؛ التراخیص للتعدیالت. ومن أمثلة التعدیالت التي تمت على التر

 وشمول مدینة دیترویت في اإلخطار البیئي والرقابي.

 وصف المنشأة 

 وصف الموقع 

فــدان غیــر مجــزأة لالســتخدام "الصــناعي  6.2تقــع المنشــأة علــى مســاحة 
شــارع جورجیــا، دیترویــت، میتشــجان، وعلــى بعــد  6520المكثــف" فــي 

تقریباً میل واحد شرق ھامتراك، میتشـجان، مـع وجـود منشـآت صـناعیة، 
وتجاریة، وسكنیة بالجوار. الموقع ُمحاط بسیاج بالكامل ویحـده الشـوارع، 

اغرة، والمواقع الصناعیة األخرى. لیسـت ھنـاك بحیـرات أو والمناطق الش
-Iمجاري مائیة بالجوار ویقع الموقع في حوض تصریف نھـر دیترویـت. 

94 (Edsel Ford Freeway)   وM-53 (Van Dyke)  حیـث
 تمثل الشوارع الرئیسیة على بعد نصف میل من الموقع.

 والطاقة بوالیة میتشجان كبرىإدارة البیئة والبحیرات ال
 قطاع إدارة الموارد

قائمة حقائق
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 المباني الحالیة ُمحددة باللون البرتقالي، والمباني المقترحة ُمحددة باللون األصفر.

 السابق الترخیص 
 

 14طلب في الوقت المناسـب فـي  USE. وقد أرسلت 2008مارس  16. ینتھي ھذا الترخیص في 1998مارس  15في الحالي  USEتم إصدار ترخیص 
, لحین اتخاذ القرار النھائي بشأن الطلب الجدید. وتم 1998مارس  16؛ وعلى ذلك تم السماح لھا باالستمرار في العمل تحت شروط ترخیص 2007سبتمبر 

كواد نفایات إضافیة في منشأتھا إلدارة الحاویات، ) قبول أ1. سمح ھذا التعدیل الرئیسي للمنشأة بـ: (2004یولیو   30إصدار تعدیل رئیسي على الترخیص في  
یزید من حجم النفایـات  لم) إضافة معدات إضافیة لُمعالجة میاه الصرف الصحي. التعدیل الرئیسي 3) التوقف عن االستمرار في ُمراقبة المیاه الجوفیة، و (2(

 االنتھاء للرخصة.التي یُمكن تخزینھا أو ُمعالجة في المنشأة ولم یعمل على تمدید تاریخ 
 

 التصمیم الحالي للمنشأة والتوسع الُمقترح
 

 منشأة إدارة الحاویات: 
) النفایـات الخطـرة فـي حاویـات بأحجـام CMFتتلقى منشأة إدارة الحاویـات (

مختلفة، وبكمیات كبیرة، للنقل والتخزین. لمنشأة إدارة الحاویات ثمانیة أرصفة 
جالون لكـل  6600برمیل أو  120لى تخزین منفصلة بقدرة استیعابیة تصل إ

 52,800منھا، بافتراض تخـزین البرامیـل بارتفـاع بـرمیلین، بإجمـالي حجـم 
جـالون.   11,800ھذا الحجم یأتي بزیادة عن الحجم السابق الذي كان جالون. 

 االحتواء الثانوي ونظام مكافحة الحرائق ھي جزء من تصمیم المبنى.
 

 تخزین الخزانات والُمعالجة:  -الُمعالجة منشأة 
جـالون مـن  176,00) ُمصـممة لتخـزین مـا یصـل إلـى TFمنشأة الُمعالجة (

 النفایات الخطرة. ولم یتم إضافة أي خزانات إضافیة لمنشأة الُمعالجة. وجـاءت
جـالون نتیجـة لتحویـل الخزانـات الحالیـة  153,200الزیادة التي وصلت إلى 

من تخزین المواد الخطرة (الكیماویات) إلـى تخـزین النفایـات الخطـرة. ولكـن 
القدرة االستیعابیة العامة لم تتغیر. صممت منشأة الُمعالجـة لُمعالجـة مـا یصـل 

یث لـم یـتم زیـادة جالون من النفایات الخطرة في الیوم، ح 144,000إلى 
مقدار النفایات التـي یـتم معالجتھـا. ولـم یـتم زیـادة قـدرة النفایـات السـائلة 

جالون والتي كان یتم تصـریفھا ھیئـة میـاه البحیـرات الكبـرى، والتـي كانـت تُعـرف سـابقاً باسـم إدارة دیترویـت للمیـاه  300,000الُمعالجة التي وصلت إلى 
 . واالحتواء الثانوي ونظام مكافحة الحرائق ھي جزء من تصمیم المبنى.USEح تصریف المیاه العادة من والصرف الصحي، وفقاً لمتطلبات تصری 

 
 )، بما یشمل تخزین الحاویات: 4توسع االستقرار الُمقترح (المبنى  

قـدم  20,250. سیتم إجراء عملیات تخزین وُمعالجة النفایات الخطرة المقترحة في المبنى البالغة مسـاحتھ USEفي الجانب الغربي من ُمخطط  4یقع المبنى 
جالون. سیتم إجراء جمیع عملیات الُمعالجة للنفایـات الصـلبة  90,000مربع مع ثالثة خزانات اسمنتیة على األرض لالستقرار/الُمعالجة بإجمالي قدرة حوالي 

أیضاً على منطقة تخزین للحاویات ستعمل على تلقي،  4سیحتوي المبنى طن في الیوم.   600، وستكون محدودة بكمیة 4منشأة في المبنى الصلبة الخطرة في ال
اك جالون. باإلضافة لذلك، سیكون ھنـ  500وتحویل، وتخزین النفایات الخطرة والنفایات الغیر خطرة في حاویات بأحجام مختلفة بما یصل إلى قدرة استیعابیة 

 1,120ھـي  4منطقة للحاویات ستعمل على تخزین النفایات الخطرة. العدد األقصى للبرامیل التي تحتوي على مواد نفایات التـي یمكـن تخزینھـا فـي المبنـى 
 جالون من النفایات الخطرة. واالحتواء الثانوي ونظام مكافحة الحرائق ھي جزء من تصمیم المبنى. 61,600بإجمالي حجم 

 
 ): 5Aالمقترح (المبنى والتوحید جمیع  مبنى الت

لتخـزین، وتجمیـع، وتوحیـد النفایـات. سـیتم إجـراء عملیـة تخـزین، وتجمیـع،  4مجاوراً وفي الجانب الشرقي للمبنـى  5Aیقع مبنى التجمیع والتوحید المقترح 
یـاردة لكـل منھـا. سـیتم احتـواء  30قدم ُمربع، مـع أربعـة منـاطق احتـواء تبلـغ مسـاحتھا  20,00وتوحید النفایات في المبنى المرفق والبالغة مساحتھ حوالي 

بھ  توحیدھا وستخضع لنفس عملیة التوافق وتقییم النفایات كنفایات یتم معالجتھا في أجزاء أخرى من منشأة الُمعالجة. العدد األقصى المسموحالنفایات لجمعھا و
واالحتـواء جالون من النفایات الخطرة.  228,800برمیل، بإجمالي حجم ال یزید على  4,160لتخزین البرامیل التي تحتوي على مواد نفایات في المبنى ھو 

 الثانوي ونظام مكافحة الحرائق ھي جزء من تصمیم المبنى.
 

 :5Bمبنى  -منطقة التخزین المقترحة 
. سیكون الحجم األقصى للنفایات الخطرة المقترح 5Bحاویات النفایات الخطرة في صنادیق دوارة أو مقطورات عند الحاجة، سیتم تخزینھا في المبنى المقترح 

قدم مربع، والصنادیق الدوارة أو المقطورات، للنفایات الخطرة التي   30جالون. العدد األقصى من الحاویات    121,184تخزینھ في الحاویات في ھذه المنطقة  
ط للتخزین المؤقت فـي حاویـات ُمغلقـة حتـى یـتم شـحنھا خـارج الموقـع إلـى حاویة. سیتم استغالل المنطقة فق 20سیكون  5Bسیتم تخزینھا في منطقة المبنى 

. واالحتـواء الثـانوي ونظـام مكافحـة USEالمنشأة المناسبة للتخلص من النفایات، أو إصالحھا، أو إعادة تدویرھا؛ أو تحویلھا لیتم ُمعالجتھا في منشأة ُمعالجة 
 الحرائق ھي جزء من تصمیم المبنى.
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 ص الخاصة بالمنشأة شروط الترخی 
فیما یتعلق   باإلضافة للشروط االفتراضیة النمطیة لجمیع تراخیص النفایات الخطرة، فالترخیص المقترح یحتوي على العدید من الشروط الُمخصصة للمنشأة

 بإنشاء توسعة المنشأة: 
 
یتطلب إرسال تقاریر تقدم ربع سـنویة بشـأن أنشـطة اإلنشـاءات، . أ. التصریح بإنشاء وحدات جدیدة لتوسعة المنشأة، مما 3شروط اإلنشاء. الشرط  .1

ومما یتطلب اعتماد أي تغییرات في اإلنشاءات، ومما یتطلب مھندس محترف أو مرؤوس مختص لیكون فـي الموقـع أثنـاء أنشـطة اإلنشـاءات، مـع 
 تحدید األطر الزمنیة لإلنشاءات.

 
تقـدیم أي تغییـرات فیمـا یخـتص بالكشـف عـن المعلومـات، وشـھادة اإلنشـاء، والرسـومات .ب. یتطلـب 3شروط وثائق ما قبل اإلنشاءات. الشـرط  .2

 وشھادة القدرة، ومعلومات بشأن أي انحراف عن الترخیص، وإثبات للضمان المالي للوحدات الجدیدة. المیدانیة،
 

 نفایات للمنشأة التي سیتم توسعتھا.قبل إدارة ال MMDالحصول على تصریح كتابي من ُمدیر  USE.ج. على 3شروط التشغیل. الشرط  .3
 
تعدیل اإلخطار على سند الملكیة لتحدید الوصف القانوني لألرض التي تقع علیھا المنشأة التي تم  USE.د. على 3شروط متطلبات اإلشعار. الشرط  .4

 .EGLEتمدیدھا وإرسال سندات التحقق من التنفیذ، والملفات، وتسجیل اإلخطار الُمعدل إلى 
 
إتمام تحدیثات المنشأة، وتعدیالتھا، وتحویالتھا وفقاً للجدول، باألطر الزمنیـة مـن واحـد إلـى ثـالث  USE.أ. على 8شروط جدول االلتزام. الشرط  .5

ات بإتمام المتطلبات في اإلطار الزمني المحـدد، لـن یـتم التصـریح بـأي وحـد USEسنوات من تاریخ سریان الترخیص للمھام المحددة. وإذا لم تقم 
صرح بدیلة، أو توسعة وحدات فردیة مرتبطة بالمتطلبات، وسیتطلب األمر طلب لتعدیل التوسعات ورخصة تشغیل إلعادة اكتساب قدرة الُمعالجة المُ 

 الطلب. بھا لتوسعة الوحدات البدیلة والوحدة الفردیة، ما لم تبدأ اإلنشاءات قبل الموعد النھائي، وتستمر بطریقة مستمرة، وتكتمل قبل إرسال
 
بااللتزام أو عدم االلتزام بمتطلبات تحدیث، أو تعدیل، أو تحویل كل منشأة فـي  MMDإبالغ ُمدیر  USE.ب. على 8شروط رفع التقاریر. الشرط  .6

 .أ. من الترخیص.8یوماً بعد الموعد النھائي لكل جدول التزام في الشرط  14وقت ال یتجاوز 
 

 اإلجراءات التصحیحیة 
 

) في المنشأة، بغض النظـر WMUاتخاذ إجراءات تصحیحیة وعالج تسرب أي ملوثات من أیاً من وحدات إدارة النفایات ( USE، على 111بموجب الجزء 
یـتم  )AOCsوحـدة إلدارة النفایـات وأربعـة منـاطق اھتمـام ( 11عن متى تسربت الملوثات من وحدات إدارة النفایات في المنشأة. وتشمل مسودة التـرخیص 

 رصدھا بموجب مسودة الترخیص.
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رقم وحدة  
إدارة  
 النفایات 

 الوصف  اسم وحدة إدارة النفایات 

 4، و 3، 2، 1الخزانات  منطقة الُمعالجة الرئیسیة  1
 21، و 20، و 19، و 18الخزانات  مبنى الُمعالجة الثانوي  2

 CV2؛ و CV1؛ الخزان C، و B، و Aالمكبس  غرفة التحكم في مكابس الترشیح 3

4 
 منطقة تخزین الكیماویات 

 (مبنى مزرعة الخزانات) 

،  27، 17، 16،  13، 12، 11، 10، 7الخزانات 
 33، و 32

 38، و  37، 36، 35، 34الخزانات  مبنى تعویم الھواء الُمذاب  5

 31و  3الخزانات  خزانات النفایات السائلة  6

 تخزین الحاویات والمواد السائبة  ) CMFمنشأة إدارة الحاویات ( 7

الكربون الخارج من محطة الُمعالجة ومنشأة إدارة   الكربون النشط  8
 الحاویات 

؛ تخزین الحاویات والمواد  3، و 2، و 1أقبیة الُمعالجة  4المبنى  9
 السائبة

 تخزین الحاویات  5Aالمبنى المقترح  10

 الحاویات/المتداول تخزین  5Bالمبنى المقترح  11
رقم منطقة  

 الوصف  اسم منطقة االھتمام  االھتمام 

 یتم إجراء إصالح معدات المنشأة في ھذه المنطقة.  مرآب الصیانة  1

موقع لتفریغ الشاحنات إلى الخزانات في منطقة تخزین   منطقة تفریغ الشاحنات الملوثة  2
 المواد الكیمیائیة.

 خزانات تخزین الوقود  منطقة تخزین الوقود  3

تقع تحت مبنى مزرعة الخزانات وشرق منشأة إدارة   مزرعة الخزانات السابقة تحت األرض 4
 ). CMFالحاویات (

 
عن ُمعالجة أو تخزین النفایات الخطرة في ھذه الوحدات أو  USEحالیاً بدون دلیل على انبعاث أي ملوثات. عند توقف   USEتعمل وحدات إدارة النفایات في  

في إجراء عملیات رصد بیئي إضافیة لتحدید مـا إذا كانـت ھنـاك حاجـة أم ال التخـاذ إجـراءات تصـحیحیة  USEیُعطي مشروع الترخیص الحق لـ المناطق، 
 لعالج أي انبعاثات تم كشفھا.

 
 األثر البیئي 

 
 النفایات الُمخزنة 

یـتم وضـع وتُعالج كالً من النفایات الخطرة الممیزة والمدرجة، إلى جانب النفایات الغیر خطرة. ولضمان الُمعالجة المناسبة والتخزین اآلمن، لـم  USEتُخزن 
 ن الُمرخص بھا.أي قیود على إجراءات التخزین والُمعالجة للنفایات الُمرخص بھا. وبالنسبة للنفایات غیر المتوافقة فیجب فصلھا في وحدات التخزی 

 
 برنامج رصد المیاه الجوفیةالتنازل عن 
، وحتـى 2015یولیـو  15، وعند إجراء تعدیالت رئیسیة، تم السماح للمنشأة بالتوقف عن رصد المیاه الجوفیة أثنـاء الفتـرة مـن 2004یولیو  30اعتباراً من 

یونیـو  19واعتباراً مـن  تحت غطاء على النحو المطلوب.، وفي فترة التعلیق العام تمت اإلشارة إلى أنھ ال یتم إدارة النفایات في المنشأة 2015أغسطس  28
مـن القواعـد اإلداریـة. جـاء ھـذا  111مـن الجـزء  R299.9611(3)(b)، لبت المنشأة متطلبات اإلعفاء من رصد المیاه الجوفیـة بموجـب القواعـد  2017

ل عن متطلبات رصـد المیـاه الجوفیـة حیـث كـان التنازل بناًء على المعلومات الجیولوجیة و الھیدروجیولوجیة الحالیة في المنطقة المحیطة بالمنشأة. وتم التناز
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من أخذ عینات المیاه الجوفیة علـى  EGLEھناك آنذاك واآلن، لم یكن ھناك إمكانیة النتقال السوائل من المنشأة إلى طبقة المیاه الجوفیة العلیا. التنازل ال یمنع 
 نحو مستقل في الموقع.

 
 التنازل عن برنامج ُمراقبة التربة

والذي سـبق التـرخیص السـاري  1990مایو  2قبل إصدار ترخیص  R299.9611(2)(d)تلقت المنشأة تنازالً عن متطلبات ُمراقبة التربة الواردة بالقواعد 
صفة التخزین في منشـأة حالیاً. تم رصف جمیع مناطق المنشأة التي یتم بھا إدارة النفایات الخطرة إما بالخرسانة أو األسفلت وبعض المناطق المحددة (مثل. أر

من أخذ عینات التربـة علـى نحـو مسـتقل  EGLEإدارة الحاویات ووسادة التفریغ في منطقة الُمعالجة) فھي مطلیة بمواد مقاومة للكیماویات. والتنازل ال یمنع 
 في الموقع.

 
 رصد الھواء المحیط 

لعالقة، أو الزرنیخ، أو الرصاص، أو الكروم وفقاً لبرنامج رصد الھواء المحیط  بعملیات رصد الھواء المحیط في المنشأة الكتشاف الجسیمات ا USEتقوم 
 من مسودة الترخیص.  11الوارد في الملحق 

 
 رصد النفایات السائلة 

رى، والتـي كانـت برصد النفایات السائلة لضمان توافقھا مع المعاییر الواردة في تصریح تصریف النفایات السـائلة مـن ھیئـة میـاه البحیـرات الكبـ  USEتقوم 
بتصریف المواد السـائلة وإجـراء عملیـات الُمعالجـة علـى میـاه  USEتُعرف سابقاً باسم إدارة دیترویت للمیاه والصرف الصحي. یسمح تصریح التصریف لـ 

 الصرف الصحي ألعمال الُمعالجة المملوكة ملكیة عامة لمدینة دیترویت قبل تصریفھا إلى نھر دیترویت.
 
 
 
 
 

 الُمشاركة العامة 
 

 إجراءات التعلیق العام 
 

المقترحة وأنھ قد یتـاح لـھ الفرصـة لتقـدیم التعلیقـات المتعلقـة بھـذه  EGLEغرض الُمشاركة العامة ھو ضمان أن الجمھور ذو الصلة لدیھ معرفة بإجراءات 
أي معلومـات قـد تكـون لـدى الجمھـور فیمـا یتعلـق بـاإلجراءات متاح لھا الفرصـة لالسـتفادة مـن  EGLEاإلجراءات. باإلضافة لذلك، تضمن اإلجراءات أن 

شـارع  2360مساًء فـي مكتـب ھامترامـاك العامـة، الواقعـة فـي  9مساًء حتى  7من الساعة  2015أغسطس  18المقترحة. انعقدت جلسة استماع عامة في 
 بتقدیم التعلیقات الشفھیة والكتابیة فیما یتعلق بمسودة الترخیص.كاندیف، ھامتراماك، میتشجان. غرض جلسة االستماع كان السماح لألشخاص ذوي الصلة 

 
 .2015أغسطس  28، وتنتھي في 2015یولیو  15فترة التعلیقات العامة في  تبدأ

 .2015أكتوبر  12وحتى  2015أغسطس  28تم تمدید فترة التعلیقات العامة من 
 

مساًء في بریدج أكادیمي إیست، الواقعة في  9:30مساًء وحتى  6:00، من الساعة 2019مارس  28الخمیس، من المقرر أن ینعقد ثاني اجتماع عام في یوم 
. غرض االجتماع كان السماح لألشخاص ذوي الصلة بتقدیم التعلیقات الشـفھیة أو الكتابیـة بشـأن مسـودة 48212شارع بافلو، ھامتراماك، میتشجان،  9600

 الترخیص.
 

 . 2019أبریل  12وتنتھي في   2012فبرایر   22ت العامة الثانیة في ستبدأ فترة التعلیقا
 

ومدیر قسم النفایات الخطرة، ومدیر قطاع إدارة المواد في صیانة  تم النظر في التعلیقات الكتابیة المقدمة أثناء فترة التعلیقات العامة من طرف فریق المشروع،
، وكـل USEت الكتابیة والبیانات الشفھیة في سجالت دعـم القـرار النھـائي. یـتم إبـالغ القـرار النھـائي إلـى القرار النھائي. وتم تضمین اإلجابات على التعلیقا

، وجمیـع 2019مـارس  28شخص قدم تعلیق كتابي أثناء فترة التعلیق العام، واألشـخاص المقـدمین لبیانـات شـفھیة رسـمیة فـي االجتمـاع العـام المنعقـد فـي 
 منشأة.األشخاص في قائمة مراسالت ال

 
 مواقع المعلومات المتاحة 

شاع ویست ألیجان، النسنج، میتشجان (االتصال السید. ریتشارد    525، إدارة المواد، قاعة المواد، قاعة الدستور، EGLEالسجل اإلداري للترخیص في ملف  
 ). 517-284-6558أ، كونفورتي على ھاتف رقم 

 
 الحقائق، وملخص االستجابة على: ُمتاح ُمراجعة نسخ الترخیص، وبیان 

o EGLE   3058المكتب المیداني في دیترویت، وعنوانھ West Grand Boulevard, Suite 2300, Detroit, Michigan   .االتصال السید)
 )؛313-456-4685ویلھیمینا ماكلیمور على ھاتف رقم  

o EGLE ،27700، مكتب مقاطعة وارین Donald Court, Warren, Michigan  5091(االتصال السیدة. جانیت نیوشیل على ھاتف رقم-
 ).؛494-586
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o  ،13330فرع كناب من مكتبة دیترویت العامة Conant, Detroit, Michigan 313-481-1770، (االتصال ھاتف رقم .( 
o  عبر االنترنت علىhttp://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth . 
 

 شخص االتصال 
 السید. ریتشارد أ. كونفورتي 

 قطاع إدارة المواد 
 ھیئة میتشجان للبیئة والبحیرات الكبرى والطاقة 

 30241صندوق برید. 
 48909-7741النسنج، میتشجان 

 
 

Mr. Richard A. Conforti 
Materials Management Division 
Michigan Environment Great Lakes and Energy 
P.O. Box 30241 
Lansing, Michigan 48909-7741 
 

 

http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth

