ИЗВЕСТУВАЊЕ
Согласно член 136 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на
РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/2015 година),
Градоначалникот на Град Скопје

ОБЈАВУВА
Барање за Измена на Б-Интегрирана еколошка дозвола
Согласно член 95 и член 135 став 1 од Законот за животна средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/2015 год.), до
Градоначалникот на Град Скопје, доставено е Барање за Измена на БИнтегрирана еколошка дозвола (бр.17-3659/16).
Подносител на барањето:
ДГТТ „ТРАНСМЕТ" ДОО – Скопје
Адреса:
Ул. „Костурски Херои“, бр.38, кат 2, локал 1
1000 Скопје
Контакт лице:
Блаже Митев, контакт телефон:-071/398 789
Категорија на инсталацијата:
Индустрија на минерали, стационарни бетонски бази со вкупен
капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m3, Прилог 2, точка 3,
подточка 3.3 од Уредбата за определување на активности на инсталации
за кои се издава Б-Интегрирана еколошка дозвола односно Дозвола за
усогласување со оперативен план („Сл. весник на РМ“ бр. 89/05).
Вид на активност:
Производство на бетон, со проектиран капацитет од 75 m3.
Барањето во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната
jавност во рок од 7 дена по излегувањето на оваа објава во дневниот печат, во
просториите на :
- Град Скопје
Секторот за заштита на животната средина и природата
бул. „Илинден ",бр.82, Скопје,
Секој работен ден од 10,00 – 15,00 часот.
Контакт телефон: 02/3-297-303
- Општина Горче Петров
Ул. "Ѓорче Петров", бр.73, Скопје
Барањето во печатена форма е достапно на заинтересираната јавност од
10.12.2015 година до 08.01.2016 година.
Информации во врска со барањето, заинтересираната јавност може да
добие во просториите на Град Скопје - Секторот за заштита на животната
средина и природата (барака 14), на тел. 02/3-297-303
или на e-mail:
goceg@skopje.gov.mk
Засегнатата јавност, во рок од 30 дена има право да достави мислења
и коментари во писмена форма до Градоначалникот на Град Скопје,
Бул. „Илинден“, бр.82, 1000 Скопје.

