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1. Hyde
Ne kuader te aktiviteteve per funksionimin e mirëfilltë te kompanisé dhe obligimeve
ligjore per bazén per prodhimin e betonit nga ana e kompanies “VATANI”sh.p.k né
lokacionin e quajtur ,,Nakarade” me siperfaqe 8=5000 m2 ZK Gjakove Jasht Qytetit,
dota shfrytezoj per prodhimin e betonit tO freskOt. Kejo kompani OshtO ndOrmarrje
private e specializuar per prodhimin e betonit te fresket e ella tani ma ka njO traditO disa
vjeçare nO prodhimin dhe plasimin ne treg te betonit pOr ndOrtim.
Lokacioni ku OshtO e vendosur baza per prodhimin e betonit dhe produkteve nga betoni
shtrihet fare pranO rruges magjistrale GjakovO-Prizren, ne parcelen Nr. 501 9-9 njesia
kadastrale GjakovO Jasht Qytetit me njO IargOsi afer 100 m prej rrugOs magjistrale. Ne
afOrsi to lokacionit nuk ka shtOpi banimi tO paktOn 200 m. Qasja nO rrugOn magjistrale
GjakovO-Prizren nuk ka ndikim aspak nO pengimin e komunikacionit, pOr arsye se kOndi
i dukshmerisO OshtO shumO i madh. Lokacioni ka njO pozitO to pOrshtatshme
gjeografike dhe vlerO tO madhe nO aspektin ekonomik. Tereni nO tO dim OshtO
planifikuar vendosja e bazOs per prodhimmn e betonit OshtO e rrafshOt dhe i plotOson
kushtet per vendosjen e impiantit.Baza pOr prodhimmn e betonit, dote prodhon beton tO
freskOt dhe OshtO pjesa e procesin teknologjik. Prodhimi I betonit te freskOt pOrfshin
proceset teknoiogjike dhe logjistiken, operacionet rrjedhin si ne vazhdim: Deponimi i
fraksioneve tO gurit (agregatit), çimentos, ujit dhe shtesat tjera,
,

1. Transporli teknologjik prodhuese i pOrbOrOseve brenda stabilimentit,
-

2. MundOsia e ftohjes ose ngrohjes se fraksioneve te gurit ose prodhimit me qellim
te përzierjes qe OshtO e kushtOzuar me rrethanat e realizimit te punOve me
beton,
3. Matjet (peshoret, “dozimet”) e pOrbOrOseve,
4. POrzierja e porbOrOseve, dhe
5. MundOsia e deponimit tO pOrkohshem tO pOrzierjes so freskOt tO betonit.

2. Baza Ligjore per hartimin e raportit
Legjislacioni nO Iidhje me ruajtjen e mjedisit OshtO ne pOrputhje me normativat
evropiane tO mbrojtjes so tij, ndonOse cilOsia mjedisore OshtO ende ne parametra mjaft
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të ulët. Ligji i pare per mbrojtjen e mjedisit daton ne vitin 2003, tani I hartuar Ligji I ri
per Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 031L-025, nO tO cilin pos tjerash potencohet se tO gjitha
veprimtaritO e personave fizik dhe Iigjor, vendas apo tO huaj, qO ushtroJne veprimtari tO
reja dhe kane ndikime tO theksuara negative nO mjedis, do tO jenOtemO e vleresimit tO
ndikimit nO mjedis. NO Iidhje me vierOsimin e ndikimit no mjedis

—

VNM OshtO aprovuar

dhe funksionon Ligji per VierOsimin e Ndikimit nO Mjedis Nr. 03/L-214 i ciii pOrcakton te
gjitha procedurat per pOrgatitjen dhe paraqitjen per miratim tO VNM. Ligji per VierOsimin
e Ndikimit nO Mjedis Nr. 03/L-214 ka per qOllim pOr
vlerOsimi

te

te

siguruar mundOsimin e njO

pergjithshOm me ndOrthurje tO ndikimeve mjedisore tO projekteve apo

veprimtarive qO do tO reaHzohen me qOIIim tO parandahmit dhe

zvogOkmit apo

mOnjanimit tO efekteve negative neO mjedis nO kohOn e duhur.
Ligjet mO tO rOndOsishme tO aplikuara per hartimin e VNM-sO per projektin per
prodhimin e betonit Jane si me poshtO:
•

Ligji per MbrojtJen e MJedisit Nr. 03/L-025

•

LigJi per VNM Nr. 03/L-214

•

Ligji per minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163

•

Ligji pOr mbrojtjen e ajrit nga ndotja

•

Ligji per ujOrat e KosovOs Nr. 04/L-1 47

•

Ligji pOr Mbeturina

•

Ligji per mbrojtJen e natyrOs 03/L-233

•

Ligji per tokOn bujqOsore Nr. 02/L- 26

•

LigJi per mbrojtJen nga Zhurma Nr. 02/L-102

•

Ligji per mbroJtjen nga zjarri Nr. 02/L-41

Nr. 03/L-160

Nr. 04/L-060

GJatO hartimit tO raportit per vierOsimin e ndikimit nO mjedis pOrpos vizites qO i OshtO
bOre iokalltetit, konsuitimeve me pronarin dhe

ekspertOt qO udhOheqin procesin

pOrprodhimin e betonitt, jane shfrytOzuar edhe:
•

Projekti Teknologjik I bazës se betonitt

•

çertlfikata e regjistrimitte biznesit

•

çertifikata mbi të drejtat e pronOs se paiuajtshme

•

Piani I situacionit
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•

Kopja e planit të ngastrës

•

Harta e rajonit të gjërë

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat Iigjore té cekura me Iartë per nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s Jane shfrytëzuar edhe regullativa tjera Iigjore, duke
përfshire Iigjet aplikative te cilat tani Jane në fuqi.Duke marré parasysh faktin se nJë
pjese e madhe e specifikave mjedisore nuk Jane përfshirë në kuadér të rregullatives se
sipérshénuar, per nevojat e hartimit të këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa
relevante ndërkombetare si dhe direktivat perkatëse per mjedis si që është direktiva e
VNM-s (85/337/EEC).
3.PERSHKRIMI I LOKALITETIT DHE MJEDISIT

3.lPozita gjeografike cihe Iidhjet komunikative
Zona kadastrale Gjakovë jasht qytetit Nr.5019-9 me sip. 5000 m2, pjesa e
ngastrës në fjalë është

pasuri e privatizuar në mbajtje 99 vite Genc Daija

pronar faktik i paluJtshmërise. Baza per seperimin e rërës dhe zhavorrit do
té vendoset në vendin e quajtur “Nakarade” e kufizuar me pikat, koordinatat
e të cilave Jane.

I

Koordinatat e parc. Nr.5019-9

I 7454558.847 4692846.978 400.591
2
3
4
5
6
7

7454576,019
7454592.438
7454604.478
7454608.436
7454602.287
7454552.389

4692846.373
4692848.092
4692854.021
4692855.764
4692950.042
4692946.868

400.591
400.591
400.591
400591
400.591
400.591

7

7 4~t~7

Karakteristikat themelore

te

gjendjes ekzistuese

te

lokalitetit Jane bazé

themelore per hartimin e raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi është bërë duke i
shfrytëzuar hulumtimet studimore té bern nO këtO teren. POr tu definuar
gjendja ekzistuese nO mOnyrO tO kOnaqshme dhe pOr tu kriJuar bazO reale
per hulumtim

te

prezantuar edhe

to

ndikimeve

to

mundshme nO kuadër

to

gjendjes, Jane

dhënat relevante qO kane t~ bOJnO me

to

dhOnat

ekzistuese morfologjike, gjeologjike, hidrogjeologjike, hidrografike dhe
meteorologJike. Bazuar nO

to

dhOnat e mOsipOrme, del se impianti I bazOs

pOr seperimin e rOrOs dhe zhavorrit do tO vendoset nO lokalitetin “Nakarade”
nO mes

to

njO zone ku zhvillohen mJaft biznese tJera tOcilat krijojnO

përshtypjen s e ndodhemi nO një zonO industriale, e cila ndodhet në njO
distance mjaftueshOm

tO

largOt nga

objektet e

banimit,

nO anOn

pOrOndimore ndodhet nO njO distance nga lumi Osek. Ky implant bazuar nO
vrojtimet

e

terrenit

del

se

posedon

kushte

optimale

ekologJike,

gjeologjike,hidrografike per zhvillimin e veprimtarisO sO IartOshOnuar pOr
vendosJen e impiantit pOr prodhimin e betonit.

3.2 Popullata dhe Vendbanime
Komuna e Gjakovës OshtO nJOsi administrative nO pJesOn perOndimore
tO Kosovos në pozitOn gjeografike 42.39° yen, 20.43° IindJe. QendOr e
komunOs OshtO Giakova e cila zanafillen e ka qysh nga shekulli i XV kur u
bO qendOr e njohur zeJtare e tregtare me emrin JakovO.
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Komuna e Gjakovës shtrihet në mes të kodrës sé çabratit ne perëndim,
përroit Llukac në Iindje dhe lumit Erenik në jug dhe jug-perëndim. Përroi
Krena e përshkon përmes qytetin. Popuilsia është rreth 94.158 banoré ne
vitin 2011.
Toka ku fillol qyteti ishte ne pronësi të Jak Vulës. Sipas gojëdhënës, hoxha
Hadum Aga e bindi Jakun që ta dhuroj token per ndërtimin e xhamijes, nga
kjo qyteti morn emrin Jakova. Të huajt përdorin toponimin e sliavizuar
Djakovica apo Dakovica.
Qyteti përmban nje sërë monumentesh nga e kaluara e pasur kulturore.
Lagjja historike e qytetit është Mëhalla e Hadumit ku edhe gjinden Xhamija
e Hadumit tregu I vjetër dhe ndërtesa me e vjetër e cila ende ekziston në
qytet, Xhamia e Hadumit(nga xhamija fiIIoj

te ndërtohet qyteti).Tregu

I vjetër

apo sic njihet Qarshia e Madhe ishte zemra e funksionimit ekonomik per
Gjakovën, një qytet I tregtisë dhe artizanateve që shërbente fshatrat
përreth

nga

komuna

e Giakoves,

zona

e Junikut,

dhe Malësia

e

Giakovés në kufirin Kosovë-Shqiperi.
Qyteti dhe rrethina Iuajten rol

te

rëndësishëm gjatë Ievizjes kombétare

të Lidhies se Prizrenit. Gjenerali I Portës se Larte Maxhar Pasha u vra né
një beteje të pergjakshme me forcat e Lidhjes pranë kullës se Abdullah
Pashë Drenit.
3.3 Lidhjet dhe komunikacioni
Gjakova ka Iidhje me rrugë të mira magjistrale me Prizrenin, 36 km Iarg,
Pejën, 34 km Iarg, Prishtinën, 80 km Iarg, dhe pikën kufitare të Prushit dhe
të Morines që e lidhin me Shqipërinë.
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N
sistemi I kanalizimit, është riparuar. Kjo rrugë Iidhe lokalitetin e bazës së betonitt me
rrjetin rrugor në tërë Kosovën
3.4 Relievi

Shiquar ne aspektin morfoiogjik, rajoni i gjërë ku do të vendoset baza per
seperimin e rërës dhe zhavorrit është pothuajse i rrafshët me një ngritje të
bute reiievit nga ana perendimore Lartësia mbidetare në lokacionin ku do
te vendoset impianti sitiet prej 300 den 320 m Shquhet per rrjedhat e
shumta ujore psh : Lumi Osek I ciii dedhet ne Erenik, Ereniku është lum
në pjesën peréndimore të Kosovës. Ereniku sipas gjatësisë eshte me
rrjedhje me te madhe se Lumbardhi i Pejës dhe Lumbardhi I Decanit, per
nga madhesia e peilgut dhe prurja dallohet prej të gjitha degëve të djathta
të Drinit té Bardhë.Sipas gjatësisë është me rrjedhje me të vogel se Bistrica
e Pejës dhe Bistrica e Deçanit, por nga madhësia e peligut dhe prurja
dallohet prej të gjitha degëve te djathta të Drinit të Bardhë. Lumi Erenik ka
Dy dege njera Buron Te Bjeshka Rrasa e Zogut, dhe Dega tjeter te
,

.
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Bjeshket e Junikut pranë Liqejve të Gieravices dhe derdhet ne Lumin Drinin
e Bardhe ne Iindje tek Ura e Terzinjyç. Prurja mesatare vjetore e Erenikut
është 11 m3/sek, gjë që e ben ketë Iumë degén me té madhe të Drinit te
Bard h ë.
Per dallim prej degëve tjera te Drinit të Bardhe, Ereniku me tepër është
Iumë fushor, me që 2/3 e rrjedhes kalon nëpër pjesë té ulët të fushes, e cila
është né Iartësi në mes 300 e 500 m. Sistemin hidrografik tO Erenikut e
pOrbOjnO 80 rrjedhe ujore, tO chat e begatojne kOtO sistem me sasi mO tO
madhe tO ujit.
Drini OshtO lumi me i gjatO I trojeve shqiptare me 335 km gjatOsi ne total. Al
derdhet nO Detin Adriatik, afer LezhOs dhe ne lumin e BunOs, degO qe u
formua pas njO pOrmbytjeje nO shekullin e 19. Drini I madh OshtO shumO I
gjOrO dhe sjell njO sasi tO madhe uji (330—340 m3/s),
3.5. Kushtet kilmatike
Klima e kOsaj treve sipas pozitOs sO saj gjeografike, lartOsisO mbidetare
ndër me tO ultat nO KosovO dhe sipas hulumtimeve meteorologjike
karakterizohet si trevO me temperature mO

to

lartO nO vendin tone duke u

identifikuar me kOto karakteristika sic janO: reshjet dhe temperaturat
mesatare mujore dhe vjetore, pOrbOjnO njO klimO kontinentale.
Sa

i

përket

reshjeve

dhe

temperaturave,

pranvera

dhe

vjeshta

karakterizohen perafOrsisht me klimO tO njOjtO. TO reshurat jane t~ formOs
riguese ose me karakter lokal. Temperatura mesatare sillet prej 11-12°C e
si mesatare e kOtyre merret temperatura prej 11,5°C. Temperaturat mO tO

larta jane nO muajin qershor 35,6°C, ndOrsa nO korrik 32,4°C dhe nO gusht
31,1°C. Temperaturat maksimale mesatare vjetore janO 22,5°C, ndOrsa
temperaturat mesatare minimale sillen prej (-1 ,7)-(-3,4°C).
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Regjimi I reshjeve nO komunOn e Gjakoves

ka karakterin e klimës

kontinentale.. Shuma e pOrgjithshme e reshjeve sillet nga 498 mm den no
677 mm. Viera mesatare vjetore e IagOshtisë relative OshtO 77.8%. Muaji
mO I thatO OshtO gushti 66.2%, kurse me me IagOshti jane nOntori dhe
dhjetori 84.2

%.

NO iokalitetin ku planifikohet tO vendoset impianti per seperimin erërOs dhe
zhavornit mO sO shumti jane t~ pOrfaqOsuara erërat veriore si karakteristikO
e erOrave ne vendin tone. Me intensitet me

to madh to shpejtOsisO

paraqiten erOrat veriore, yen perOndimore si dhe erOrat perOndimore, kurse

to vogel. No komunOn e Gjakoves me një
iartOsi mjaft to butO, erOrat me to shpeshta Jane ato veriore me 26%o dhe
mO te rrallat jane ato jug
perOndimore me 27%~, kurse shpejtOsia
ato jugore janO me intensitet me

—

mesatare mO e madhe e erës OshtO 2.2 m/sek.
3.6. Hidrogjeologjia

Karakteristikat hidrogJeologjike janO tO thjeshta
gjeologjik dhe tektonika janO faktore dominant

.

Morfologjia, ndërtimi

to diet deflnojnO IOvizjen e

ujrave sipOrfaqesorO dhe atyre nOntokOsorO. NO afOrsi to lokacionit ku do to
vendoset linja pOr prodhimin dhe seperimin e frakcioneve nga rOra dhe
zhavorri, nuk ekzistojnO burime

to ujit por kalon lumi Erenik I ciii ka sasi to

bolishme tO ujit gjat gjith vitit kalendarik. UjOrat siperfaqOsore paraqiten
vetOn nO sezonOn e reshjeve atmosferike
natyrale. ThellOsia e nivelit

to chat drenohen nO kanalet

to ujrave nOntokOsore OshtO e rreth 7 m nO

sezonOn e verOs kurse nO dimOr ai nivel ngritet nO 5m nOn sipOrfaqe. Ky
ndryshim Jo shum I theksuar I nivelit tO ujrave OshtO pOrshkak se kjo zone
OshtO e ngopur nga rrjedha e lumit Ereniku, kjo OshtO konstatuar nga
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shpuarja e një pusi me diameter el6omm ,thellësi 20 m per nevojat e
kompanisé.
3.7 Pedologjia
Ne aspektin pedologjik ,ne lokacionin ku do të vendoset linja per seperimin
e frakcioneve nga rem dhe zhavorri, nga pjesa përendimore vërehen edhe
toka të jot ë punuara të silat sikur Jane té destinuara per zhvillimin e
afarizmit në ato hapesira. Ne vendin ku Oshtë I vendosur impianti relievi
OshtO I rrafshet. Gjithashtu në afërsi tO impiantit shihet nJO bimësi e rrallë
Jo miré e zhvilluar pOrshkak te tokave ranore të chat per tu kultivuar
kerkojnO ujë të vazhdueshem per ujitje. Ne lokacionit ku do të vendoset
linja per prodhimin dhe seperimin e frakcioneve nga réra dhe zhavorri toka
ka ngjyrë kafe e aty kOtu të hapur IagështinO e merr nga té reshurat
atmosferike dhe ujrat nOntokësore Kjo zone nuk I pOrket dhe ështe jasht
sistemit të Radoniqit per ujitje dhe si e tillé nuk paraqet ndonje pengesO per
zhvillimin e këti aktiviteti nga ana e operatorit.
.

3.8 Natyra dhe biodiversiteti
NO bazO te të dhOnave zyrtare tO institutit pOr mbrojtjen e natyrOs, nuk
ekzistojnO të dhena se nO kOt terren kemi të bëjmO me ndonjO hapesirO të
mbrojtur me Iigj, nO drejtim të biodiversitetit dhe natyrOs nO përgjithOsi, por
as që OshtO ndonjO zone apo teritor e qO OshtO potencial

tO futet nOn

mbrojtje.
3.9. Bimésia dhe Vegjetacioni

NO Iokacionit ku do të vendoset linja pOr seperimin e frakcioneve nga rOra
dhe zhavorri, sipOrfaqja OshtO e mbuluar pjesOrisht nga ban i ciii ka mbirë
vet edhe ate nO njO masO to vogOl sepse pjesa me e madhe e kOtijO
lokaliteti OshtO e zbuluar qO jane karakteristike e kOtije tereni.
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Kemi té bëjmë me një bimësi si të cilat I përshtaten kushteve te jetës në
këtë Iokalitet.Lokaliteti përbëhet nga një terren I rrafshët, kurse jashtë
kufinjëve té ngastrës konfiguracioni I terenit ndryshon dhe merr një pjerrtësi
me të butë poashtu edhe vegjetacioni fillon të jetë me i dendur përhskak té
tokave të punuara.
Me njO fjalO ngastra ku duhet tO shfrytOzohet mundO tO paraqet njO lokacion
me vlerë tO theksuar ekonomike per tu pOrdorur si tokO bujqOsore. Poashtu
ka vierO edhe si kullosO pOr bagOtinO.

3.10 Bota shtazore-Fauna
Problematika e gjendjes egzistuese tO Ilojeve shtazore nuk OshtO e studjuar
nO masO mjaftueshme per to sjeIIO pOrfundime meritore nO kOtO domen.
Bazuar nO florOn ekzistuese dhe kushtet kilmatike to rajonit tO Gjakovës, e
duke marrO per bazO edhe tO dhenat nga vendasit, nO kOtO zone jetojnO
gjitarOt, zvarranikOt, brejtesit, insektet e ndryshme, lepuri I egër,

iriqi etj.

NdOrsa prej shpezOve Jane karakteristike: biIbiIat,thOllOnza e fushOs, sorrat
etj.
3.11. Peisazhi
Karakteristikat e peizazhit te tOrOsisO so analizuar hapOsinore paraqesin
njOrin nga elementet per t~ perceptuar marrëdhOniet e tOrOsishme

nO

relacioninprodhim I betonit —mjedisi.
Me kOtO rast gjithsesi duhet marrO parasysh se bOhet fjale pOr njO kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet pOrmes veprimit to tOrOsishOm to
rrethinOs nO shikuesin, ku medoemos janO to pranishme implikimet
kulturologjike, sociologjike dhe subjektive
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Efektet vizuale (peizazhet) jane kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit
dhe nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim I mjedisit.
Projekti I larte shënuar i bazës se betonit nuk ka ndonjë ndikim negativ
theksuar në prishjen e peisazhit ne Iokalitetin e analizuar
ndërtimit
plotëson

te bazés se betonit
ISO standardet.

kane kuptim inxhinjerik

pasi

te

që kriteret e

dhe vetë baza i

3.12. Dukshmëria
Shikuar nga relievi ku kryhen punët e eksploatimit dhe prodhimit,
dukshmeria ështe mjafte e Iarte e posaqërishte kah ana përëndimore e cila
mundë të mberrijë gjer né 7 km, sidomos nga vendi ku ndodhet lokacionit
ku do te vendoset linja per prodhimin e betonit nga rëra dhe zhavorri.
Ky rajon është I mbuluar pjesOrisht nga mjegullat vetOm nO sezonOn e
pranverOs dhe nO vjeshtO.

3.13.Ajri
Nga vet konfiguracioni i terrenit tipi fushorë dhe prezenca e florOs, mund tO
konkludojmO se pastOrtia e ajrit nO kOtO rajon OshtO nO nivel

to

IakmueshOm. Dhe nuk ka ndonjO shkak qO do tO ndikonte nO ndotjen e ajrit.
3.14. Uji
NO kOtO lokalitet, respektivisht ngastren ku do

to

bOhet prodhimi i betonit,

nuk ka burim tO ujOrave sipOrfaqOsore.KOtu ujOrat paraqiten vetOm kur kemi
tO reshura atmosferike.NdotjetO ujit

kemi vetOm pOrshkak tO trafikut

pOrgjatO rrugOs GjakovO- Prizren nga shpOrlarja e trasOs gjatO tO reshurave
atmosferike.
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4.0 Përshkrimi i proçesit teknologjik
4.1. Pjesa e përgjithshme
Përzirëset per beton
Procesi teknologJik per prodhimin e betonit tO freskOt e pOrcaktonO
konstruksionin e pajisjes makinerike respektivisht stabilimenteve nga

to pOrzierJes si
dhe mundOsin e pOrzierjes uga aspekti i madhOsisO sO fraksioneve to
aspekti i shpejtOsisO sO pOrzierjes sO masOs, kapacitetit

agregateve. GjatO pOrzierjes sO pOrbOresve tO betonit duhet mbizotOruar
forcat e brendshme tO chat I lidhe grimcat e tyre, pastaj duhet mbizotOruar
rezistencat brenda kokOrrzave

tO agregatit si dhe forcOn e gravitetit tO

pOrzierjes sO pOrgJithshme me rastin e rrotullimit tO saj respektivisht
ngritjes nO operacionet e pOrzierjes. Sipas kOsaj njO prej vetive tO
mOvonshme

reologjike tO betonit tO freskOt Jane

nO

raport tO

bashkOpunimit me mOnyrOn e pOrzierjes respektivisht Ilojin e pOrzierOses.
4.2POrzierja me ramje tO lire e cila kryesisht zgjat shumO (den rreth 4
minuta), zakonisht pOrdorOt pOr betonet kokOrrmOdha me plasticitet tO
vogOl pa kufizim tO madhOsisO sO kokOrrOzave respektivisht me kete
mOnyrO kryesisht pOrzihen betonet me kokOrrOza tOmëdha.
4.3 Perzierja e detyrueshme nOpOrmJet lopatave posaçOrisht tO
konstruktuara tek to chat koha e pOrzierJes Oshte mO e shkurt (rreth 1
minute) megjithatO nuk OshtO e zbatueshme pOr betonet me kokOrrOza të
mOdha respektivisht zbatohet per betonet e zakonshme “me fraksion” den
32 mm ose pOr betonet me kokOrrOza tO mOdha me pjesOmarrje tO vogOl to
fraksionit tO agregatit den nO 45 mm respektivisht mO sO shumti den nO 63
mm nOse pOrzihet nO mOnyrO to detyrueshme pjesOrisht kombinohet me
pOrzierJe me ramje tO lirO
POrzierOset per beton kryesisht punoJnO me veprim diskontinual
respektivisht në cikie edhe pse zbatohen gJithashtu disa Iloje to
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pOrzierëseve kontinuale per beton ku mundOsohet Iloji dhe mënyra e
realizimit to punëve tek mOnyra ciklike e prodhimit tO betonit te freskOt.
Sasia e “dozimit” tO pOrbOrOseve tO posaçëm pOrcaktohet kryesisht nO
masO ( me peshore). To pOrbOrja optimale sipas “recepturOs sO
rekomanduar” masa futOt nO tamburin e pOrzierOses pOr përzierje.
4.4 Përzierset cikllke per beton ndahen ne dy grupe kryesore pOrzierOset:
gravitacionele dhe te detyruara pOr beton. Duhet pOrmendur qO nga
aspekti I liojeve, I madhOsive, I mOnyrës sO mbushjes si dhe pjesOve tjera
tO chat “shOrbejnO” per pOrzierje para dhe pas dallojmO kOto pajisje pOr
prodhimin e betonit tO freskOt:
-TO vogla bartOse (sipas kapacitetit), gjysmO te IOvizshme ose to lOvizshme
(to tOrhequra), kryesisht pOrzierOse gravitacione me mbushje me dorO to
tamburit te pOrzierOses.
-Mesatarisht te mOdha vetOlOvizOse gjithashtu kryesisht gravitacione ose
përzierOse kOrmillore nO bazament tO IOvizshme nO rrotO (kamionO tO
vegjOl).
-Perzirse te vogla
gravitacione,

to lëvizshme

nO kamionO me

te mOdhenj me

pOrzierOse

-Bazat pOr beton (betonjerkat) me koncepte dhe konstruksion te ndryshOm
nga aspekti I pOrzierjes, kapacitetit dhe IOvizshmOrisO me pOrzierOse
gravitacione ose tO detyruar.
5 Linja teknologjike per procesin e prodhimit
lnfrastruktura dhe objekti I BazOs sO betonit OshtO me dimensione to
parapara pOr mbajtjen e ngarkesave punuese. Pjesa e nOnstrukturOs OshtO
e ngjeshur pOr vendosjen pajisjet makinerive sic janO: pOr teknologjinO e
prodhimit betonit dhe produkteve nga betoni OshtO zgjedhur impianti I tipit
PROMAX .Pajimet themelore (makinat, stabilimentet, pajimet dhe pjesOt
tjera pOrcjellOse) tO vijOs teknologjike pOrmbajnO:
1.

BunkerOt e agregatit 4X30=120 [m3] se bashku me pistonat dhe
pajisjet pOrcjellOse,

2.

Transportieri horizontal mbledhOsB=1000[mm]

—

Dozatori,
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Mikseri (V

3.

PërzierësJa e betonit

4.

Siloset e çimentos (me vëIIim V

5.

Transportierët kërmillor nga siloset e çimentos
(2 x n 280[mm]),

6.

Kompresori i ajrit té komprimuar (3.0 [kW]),

7.

Pompa e aditivit të çimentos,

8.

Pusi dhe pompa e ujit me pajisje përcjellese,

9.

Kabina komanduese e bazës së betonit,

10.

Dizel gjeneratori m trefazore 380 [kVA],

11.

Transformatori YZ5 250 [kVA], 0.4/10 [kV].

—

=

=

2.0 [m9),

100 {t]),

Kapaciteti prodhues I bazes së betonit është Q = 80 [m3Ih],ku per realizimin
e kësaj prodhimtarie eshte e nevoJshme te zbërthehet ne kohen per puné
ndihmëse dhe puné pörgatitore sipas treguesve real dhe praktik qe den me
tani Jan arnit per nje ndërrim I dli merret si kohe efektive 7[h] ose koeficienti
I shfrytëzimit kohore është
k1= (8-1)18=0.875
Tab. Kapacitetet prodhuese
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ALGORITMI I PROCESIT TEKNOLOGJIK PER BAZEN E BETONIT
“VATANI” sh.p.k Gjakovë
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Algoritmi i prodhimit betonit

Kapaciteti maksimal per prodhimin e betonit të fresket OshtO 80 [m3/h]
dhe fillon me pOrgatitjen e materialeve si rëra dhe zhavori, çimento, uji dhe
aditivet (nose OshtO i nevojshOm pOrdorimi I tyre). Prodhimi I betonit nO
betonier fillon me pOrgatitjen e IOndOve tO para: agregatit (fraksioneve tO
gurit apo fraksioneve tO reres), çimentos dhe ujit. Procesi teknologjik I
prodhimit te betonit tO freskOt ka kOtO rrjedhO:
5.1. Deponimi I agregatit
Agregati I granulateve tO ndryshme deponohet ne pjesen pasme te bazes
se betonit me kamionO dhe I njejti ngarkohet me Iuge ngarkuese.Proces
tjetOr paraqitet mbushja e silosi me çimento tO tipit tO caktuar, mbushja
bOhet me anO to auto-cisternave me proces pneumatik.
5.2. Bunkerët e Agregatit
Procesi teknologjik pOr prodhimin e betonit, fillon me mbushjen e benkerve
pranuse me rOrO apo gur me granulacione tO ndryshme nO varOsi te
markOs so betonit qO dOshirohet to prodhohet, siloset pranues me fraksione
tO gurit ose rOrOs mbushen me anO tO lugOs ngarkuese nga depoja e
fraksioneve tO agregatit, katOr siloset me fraksione tO gurit ose rOrOs, janO
tO ndara njOra prej tjetrOs me mure tO pllakave tO çelikut (Poz. 01),
30X4=120 [m3].
5.3. Përgatitja e agregatit
Nga bunkerOt e agregatit (Poz. 01) me vOllim V = 30+30+30+30=120 [m3j
nO dozatorin bOhet zbrazja e agregatit pOrmes mbyllOseve qO komandohen

pOrmes pistonave pneumatik. Nga bunkerOt e agregatit (Poz. 01), agregati
pOrmes transportierit horizontal mbledhes Dozatorit (Poz. 02) bartet nO
Skipin e agregatit (Poz. 03) ku me pas agregatin e gatshOm e dorOzon nO
pOrzierOsen e Betonit Mikserit (Poz. 04).Hapja e fortinave to dozatorOve
—

—
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të caktuar, është e programuar né varësi nga granuiati I agregatit që
kërkohet per tipin dhe markén e betonit.Per çdo tip apo markë betoni,
procesi teknologjik është i programuar dhe menaxhohet nga kabina
komandues (Poz. 10).Projekti i këtij sistemi, me lëshuarje në punë të tërë
Iinjes teknologjike mundeson plotësisht menaxhimin automatik to tOre
procesit teknologjik tO prodhimit to betonit.POrbOrOsit tjerO to konglomeratit
pOr beton si çimento qO vije nga siloset e çimentos (Poz. 05) nOpOrmjet
transportierOve kërmillor (Poz. 06) hidhOt nO dozatorin e çimentos dhe po I
njOjti, nO masOn e caktuar sipas parametrave bie nO mikser volumi I tO chit
OshtO 2 [m9. Agregati nga tO katOr bunkerOt (Poz. 01) ne daije te cilOve
ndodhOn dozuesit elektro pneumatik te cilOt me dhOnien e komandOs nga
tabela komanduese hapen dhe mbyllen ne mOnyrO automatike pasi ta
IOshojnO sasinO e caktuar tO agregatit ne shiritin transportues qO ndodhet
nen siloset e agregatit i ciii i transporton granulacionet (fraksionet) e
agregatit gjer ne skipin enOn e cila nevojitet pOr bartjen e fraksioneve tO
agregatit gjer ne mikser (pOrzierOse) per prodhimin e betonit. Ne dozuesit e
fraksioneve mO tO imta janO tO vendosur vibruesit me qOllim tO rrjedhjes së
fraksioneve sa me lehtO nO enOn e agregatit.
-

-

5.4 Hinka pranuse
NepOrmjet transporterit horizontal furnizues
Dozatorit (Poz. 02)
respektivisht shiritit transportues tO agregatit (Poz. 03), agregati i pOrgatitur
transportohet dhe hidhet nO pOrzierOsen e betonit Mikser (Poz. 04).
—

—

5.5 Mbushja e siloseve
Mbushja e silosit (rezervuarit) tO çimentos (Poz. 05) bOhet me auto-cisterne
me ndihmOn e pajisjeve pneumatike.Mbi siloset, janO te vendosur filtrat si
dhe tubat pneumatik tO cilOt veprojnO tek siloset. Euro-filtrat janO tO
prodhimit Italian dhe shOrbejnO pOr pastrimin e ajrit nga pluhuri qO del nga
siloset gjatO mbushjes sO tyre nga auto-cisterna dhe punOs kontinuale tO
tyre pOr furnizimin e pOrzierOses me çimento. TO ngarkuarit e silosit (Poz.
05), gjegjOsisht deponimi i çimentos bOhet me hapjen e valvualve
pOrkatOse (Vi, V2) dhe pOrmes tubave (Ti, T2), me shtytje pneumatike
(Shi, Sh2) dhe hedhet nO brendi tO silosit.Funksioni I mbushjes dhe
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zbrazjes sé silosit ështe I kontrolluar pérmes niveluesit (Ni, N2) me
sinjalizim si dhe sistem alarmi.

5.6 Transporti I çimentos (kërmillori) den né përzierëse
Transporti I çimentos nga silosat (Poz. 05) e den në përzierësen e betonit
mikser (Poz. 04) behët pérmes dy kérmilloreve me gjatësi 7.5 [m] (Poz.
06).
Dozimi I çimentos ne përzierës béhet nëpërmes transportuesit
kërmillor nga silosi. cimentoja me ramje të lire bien ne transportuesit tO
vendosur nOn silos, me pas nëpërmjet transportuesit kOrmillor dozohet nO
enOn e peshojOs pOr çimento. Zbrazja e enOs sO peshojOs kryhet nO
mOnyrO tO programuar dhe ate nO kohOn e dozimit tO agregatit nO mikser
(pOrzierOse). Ashtu qO zbrazja e pajisjes pOr dozim tO çimentos nO mikser
(pOrzierOs) fillon automatikisht nO momentin e fillimit tO dozimit tO agregatit
nga ena ne mikser (pOrzierOs), apo disa sekonda mO vonO.GjatO kohOs sO
zbrazjes sO enOs sO peshojOs me çimento duhet tO lOshohet vibruesi, kur
procesi kryhet nO mOnyrO manuele, kur procesi kryhet nO mOnyrO
automatike vibruesi lOshohet nO mOnyrO automatike.

-

5.7 POrcaktimi I sasisë sO çimentos

POrcaktimi I sasisO sO çimentos bOhet me anOn e peshores matOse ne
vartOsi nga lioji i recepturOs se betonit tO freskOt.

5.8 Uji dhe rezervuaret e ujit të deponuar
Uji per furnizim te pOrzierOses mikserit sigurohet nga pusi (Poz. 09) I
hapura nO kOtO bazO tO betonit dhe me pas uji akumulohet ne rezervuarOt e
ujit 3000 [litra] respektivisht pOrmes pompOs dhe matOsit tO rrjedhjes hidhet
nO mikser. Dozimi I ujit nO pOrzierOse si lOndO e parO bazO pOr pOrfitimin e
betonit bOhet me dozimin e programuar nga pompa pOr furnizim me ujO ku
meqe raste ky ptoces kryhet gjithashtu nO mOnyrO automatike me fillimin e
dozimit tO çimentos. Pas dozimit tO sasisO sO caktuar tO ujit, valvula
dozuese automatikisht mbyllet.NOse Jane pOrmbushO kushtet e procesit pOr
-
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punë automatike (sasia e nevojshme e agregatit në fortin, shtypja e ujit
duhet të jetë mm. 3 [afj dhe sasia e nevojshme e cimentos), sasia e
prodhuar e betonit per nje cikël është 2 [m9, zgjatja e një cikil është
përafërsisht 45 {s] ne varshmëri të Ilojit të betonit.Gjate kryerjes se procesit
në mënyrë manuele koha e zgjatjes së cikllt varët nga aftësia e punétorit që
operon me pajimet per realizimin e procesit teknologjik per prodhimin e
betonit.

5.9 Pompat per aditivët e betonit
QO tO zhvillohet procesi i pOrfitimit tO betonit si komponentO IidhOse mbetet
ardhja apo dozimi i ujit dhe komponentOve tjera si aditivOt tO chat shtohen
nO varOsi nga tipi i betonit dhe kushteve tjera qO kOrkohen në
implementimin e betonit (Poz. 08).Sasia e ujit bOhet p0 ashtu me dozim
nga dozatori dhe pompa pOrfurnizim me ujO.
5.10 Kompresori per ajrin e komprimuar
Procesi i mbylljes sO dozatorOve tO agregatit, dhe pajisjeve tjera pOrcjeilOse
nO BazOn e Betonit, realizohet pOrmes pistonave pneumatike qe furnizohen
me ajOr tO komprimuar nga kompresori pistonik (Poz. 07).

6. Proclhimi i gatshem (Betonit fresköt)
Prodhimi I gatshOm (betoni I freskOt) nOpOrmjet hinkOs zbrazet nga fundi I
pOrzierOses nO auto-pOrzierOset dhe me pas bartet te klienti.
QO tO zhvillohet procesi i pOrfitimit tO betonit si komponento lidhOse mbetet
ardhja apo dozimi I ujit dhe komponentOve tjera si aditivOt tO cHat shtohen
nO varOsi nga tipi I betonit dhe kushteve tjera qO kOrkohen nO
implementimin e betonit.Sasia e ujit bëhet p0 ashtu me dozim nga dozatori
dhe pompa per furnizim me ujO.

6.1. Ricikllmi I betonit
Me qOllim tO ruajtjes se mjedisit dhe deponimit to betonit to forcuar,
ndOrmarrja “VATANI” sh.p.k OshtO nO proces tO realizimit tO sistemit pOr
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riciklimin e betonit I ciii shfaqet gjatë procesit të Iarjes se mikserit të
betonuarés, auto mikserëve, pompës se betonit dhe pajisjeve tjera.
Ky sistem I ricikilmit mundëson që të mos kemi deponim te betonit të
ngurtesuar dhe mbrojtje té mire të mjedisit. Kjo do té ishte nje përshkrim I
shkurtër I Iëvizjes së materialeve në skemen teknoiogjike per prodhimin e
betonit. Teknoiogjia e prodhimit tO betonit kOrkon qO, gjatO ngarkimit tO
mikserit me aregate, sO pan nga fortinat lOshohet rOra me granulim me t~
vogOl, pastaj çimento dhe me pastaj zhavorri.
Se çfarO pOrzierje
gjegjOsisht kongiomerati do tO fitohet, mund to themi se komponentOt futen
nO këto raporte tO dhOna nO pOrqindje:
agregat 85%, çimento 14% dhe mbetja ujO si dhe aditivOt qO shtohen nO
pOrmasa tO caktuara.
NdOr aditivët, qO jepen nO varshmeri tO kualitetit, OshtO aditivi kur kemi tO
bOjmO me sanimin e betonit tek i ciii kOrkohet to shpejtuarit e kohOs sO
ngurtOsimit apo fortOsisO e qO nO veçanti Oshtë si imperativ pOr prodhimin e
betonit dhe implementimit to tij gjatO kohOs sO dimrit dhe aplikimit tO tij tek
konstruksionet e ndryshme tO betonit. Para se to lOshohen pajimet per
realizimin e procesit teknologjik pOr prodhimin e betonit, duhet tO kryhen
kOto veprime:
-Duhet

to sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit nO silos,

-Duhet to sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur
vetOm ventilin e silosit nga I cili dëshirojmO tO marrim çimento,
-Duhet tO sigurohet sasia e nevojshme e ujit,
-Duhet caktuar recepturOn per kualitetin e betonit tO cilin dëshirojmO
ta prodhojmO,
-TO caktohet zgjatja e kohOs sO ciklit
bazuar nO recepturon e caktuar.

to prodhimit tO betonit duke u

Pajimet mund tO funksionojnO nO mOnyrO automatike me dozim to
programuar dhe nO mOnyrO manuale.Menaxhimi I procesit teknologjik I
prodhimit tO betonit, kryhet nga pulti komandues I automatizuar i vendosur
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ne dhomën (hapésirén) té caktuar per te.Modulet hyrése drejtpërdrejt
pranojnë sinjalet nga dozatorét dhe peshojat, nëpërmjet sondave per te
gjithë komponentët e procesit të prodhimit.Modulet digjitale dalëse
shërbejnë per menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motoréve si dhe
Ilampave sinjalizuese.Menaxhimi I ter procesit të prodhimit behet edhe
përmes disa monitorëve te vendosur ne panelin e komandimit, përmes ketij
paneli operatorit I mundësohet te bëj mbikëqyrjen e teré procesit dhe
recepturat per prodhimin e betonit, me këtë mundesohet matja e Iehte e
komponentéve të agregatit, bitumenit dhe komponentëve tjera shtesë.Për
té arritur cilësinë e duhur të betonit behet sitja e çimentos me sita
standarde dhe përcaktohet kohëlidhja e sajë.Përpos komponentéve té
Iartcekura per të arritur veçori specifike të betonit, duhet shtuar Aditivët.Në
sezonin e dimrit dhe per konstruksione të veçanta shtohen aditivé të diet e
shpejtojne kohén e ngurtësimit.Aditivi kryesisht shtohet me ujë, ose drejtë
per drejt ne mikser.Dozimi I aditivit kryesisht shtohet 2-4% te masës së
çimentos.Për realizimin e procesit teknologjik per prodhimin e betonit, me
energji elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos té ndërtuar
nga kompania, gjithashtu ne mungesë të energjise elektrike kompania
posedon gjeneratorin per realizimin e procesit teknologjik. Përpos pajisjeve
te Iarte cekura per realizimin e procesit teknologjik per prodhimin e betonit
dhe per bartjen e tij gjer te harxhuesi (konsumatori), kompania do te
disponoj edhe këtë mekanizem: disa auto mikserë per bartjen e
çimentos,pompa te betonit (90 [m3lore]), kamiona per bartjen e fraksioneve
te agregatit dhe luge ngarkuese, pirunjerë, etj.
Sipertaqeja e tersishme e nevojshme per vendosjen e stabilimenteve te
perpunimit betonit per bazen ,,VATANI”sh.p.k e cila eshte ne nivelin ÷360.
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Pormasat

&

platoes so perpunimit betonit

Siperfaqeja e platos se vendosjes se stabilimenteve
70X30=2100 [m2}
Kurse dimensionet e hapsires per manevrim te pajisjeve te ngarkimit dhe
transportit jan nevojshme edhe
581.58+550=1131 .58[m2]
Andaj per pune normale te procesit te perifimit betonit nga fraksionet e
shkembive karbonatik ne bazen e betonit prone e kompanies ,,VATANI”
shpk. dote pervetsohet siperfaqeja 3231 {m2] (0.3231 ha) qe eshte
ekuaivalente me dimensionet e platoes 92X35[m].

26

7. Përshkrimi i shkurtër i Iinjes me operacionet teknologjike
7.1 Transportieri horizontal mbledhesi

—

Dozatori

Transporteri horizontal mbledhës Dozatori me shirit gome barte agregatin
e peshuar në peshoren digjitale dhe vihet në lëvizje përmes energjisë
elektrike.
-

4.

‘C

I
• a..

Fig.1 Bunkeri pranus per agragate dhe dozatori

Karakteristikat teknike të transportierit:

Gjerësia e shiritit:

B~h

Gjatësia e transporterit:L

=

=

1000 [mm]
12360 [mm]

Këndi I pjerrtësisë se transporterit:
Shpejtesia

a

=

2

[9

v= 1.0 [rn/mm]

F

.2. Shiriti I pjerrt transportues
Pasi është e njohur Iartësia e transporterit H=llm dhe gjatesia e
transporterit L=23 m,këndi i vërtet I pjertësisë se transporterit caktohet:
=

arc sin (frilL)
3p=
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Ne baze tekesaj mund të konkludohet se këndi vërtet i pjertësisë së
transporterit pp është I barabarte me kéndin e lejuar maksimal i pjertësisë
se transporterit f3pjej., prandaj dhe plotesohet kushti qe transporti I materialit
te kryhet pa rreshqitje te materialit pargjat transporterti nga Iarte poshtë.
Transporti me transporter kermilor

7.3. Transoprti kermillore
Dy (2) transportier kermillor te çimentos kane diametrin 0 273 mm dhe
gjatesia e tyre eshte Li = 10000 [mm] dhe L2 = 10000 [mm]. Sistemit
pneumatik I rregullimit te çimentos eshtë me dy injektor, te chat
automatikisht aktivizohen nga çdo kerkese per deponimin, e cila mundëson
rënien e qetë të materialit brenda transporterit kërmillor.
7.4.Përzierësja e betonit

—

Mikseri

Mikseri ka kapacitet prodhues proj 80 [m3/h]. Mikseri i ka të instaluar dy
elektro motor elektrik me fuqi nga 37 [kW]. Kapaciteti teorik I mikserit eshtë
2 m3 beton per 60 s.

7.5.Kompresori i ajrit të komprimuar
Ajri i kompresur merret nga linja qendrore dhe rezervuari i ajrit te
komprimuar me vëIIim prej 500 [litra] dhe nje enë tjetër me vellim 1000
[Iitra].Sistemi i ajrit të komprimuar perbehet nga kompresori, tharësi i
Iageshtise, lubrifikimi qendror, rregullatori I presionit dhe tubacioni I ajrit per
Iidhjen e platformes so perziereses dhe pjesët per matje.
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Fig.8 Kompresori I ajrittë komprimuarAK700

Rezervuari I ajrit
VëIIimi i rezervuarit: V= 700 [litra]
Materiali i rezervuarit:

çelik

Kompresori:me piston
Kapaciteti i kompresorit
Q = 800 [1/mm]
Fuqia e elektromotorit: Pe = 7.5 [kW]
Numri I rrotullimeve të elektromotorit:
n8

=

1300 rr/min

7.6. Pompa e aditivit
Jane dy (2) peshore té përzierjeve kimike te aditivéve, me te gjitha
komponentët e nevojshme per rritjen e fortësise së çimentos dhe per
aplikim ne temperatura të ndryshme..

8.Të dhënat teknike të pajimeve në Iinjön teknologjike
Ne pozicionin nr. 2 është paraqitur cisternë e cila shërben si deponi e ujit
me kapacitet rreth 50000 I. Kjo rezervé e ujit do te shërbej per përgatitjen e
betonit pa ndonje pengesë, duke pasur parasysh se pusi i ciii eshte shpuar
(rreth 20m) dhe ka sasi të bolishme per nevojat e kompanisë. Fig (3)
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8.1. Pusi dhe pompa e ujit me pajisje përcjellëse
Pompa e ujit me instalimin paraprak te tubacioneve, përdoret per ta
furnizuar sistemin e peshores se ujit dhe ka nje daije per Iarjen e jashtëm të
mikserit qe ujin e merr nga pusi nentokesor. Thellësia e pusit nga
betonarja:20 [mj, pompa zhytese rakete: 2 [kW], vëllimi i rezervuarit: 3000
[litra].

(I~~
In

a-

e
Ii—- o~•

Fig.Pompa per furnizim me uje FigPompa per furnizim me uje
8.2. Kabina komanduese e bazës betonit
Kjo kabinë përbëhet nga:

8.3. Kabina komanduese e bazës se betonit
Softuerin per menaxhimin e impiantit, kompjuterin personal me monitor 22
printerin laserik per listen e materialit te shpenzuar Konstruksioni I
kabines

“,

-

———
s’?.. __i~. ~

— — _

——
——
—
_

pr

t

ështO me panel me trashësi 5 ~cm], Dritare to pleksiglasit, Seti itO gjitha
kabliove tO nevojshme është I instaluar se bashku me kuadrin elektronik,
Kuadri me tension, kontroleri dhe sistemi i monitorimit te peshoreve.

8.4.Gjeneratori I rrymës elektrike me nafte
Agregati (gjeneratori) i ka keto karakteristika teknike:

Gj en ei

Fuqia:
Tension I
Frekuenca:
Numri i rrotullimeve

P gjen = 250 [kVA]
U= 230/400 [V]
50 [Hz]
flgjen =1500 [rr/min]

8.5.Transformatori I furnizimit me rrymë elektrike YZ5 10/04 kV
Trafsformatori YZ5: 10/0.4 [Ky]
Trafo elektrike:Tensioni punues:10/0.4 [kV]
Fuqia:
250 [kVA]
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9.Vlerësimi dhe përshkrimi I ndikimeve të mundshme ne mjedis

9.1 Ndikimi në Ajër
Gjatë prodhimit të betonitt, ndikimi negativ né mjedis shprehet edhe në
ajër. Ne zonen e shtrirjes të bazés sé betonit ajri është I pastër.
Den te ndotja vie per shkak të punéve dhe aktivitetit né prodhimin e
betonitt, ngarkimit dhe transportit.Ndotësit jane kryesisht pluhuri qO
barten me anO

to

erOs. Por duke iu falOnderuar formOs sO relievit dhe

konfiguracionit tO terrenit bartja e pluhurit me anO
te vendbanimet e banuara mO
ku do

to afOrta,

to erOs

nuk arrinO den

pasi ato janO Iarg nga lokaliteti

to prodhohet betonit.

Ndotja e ajnit vjen edhe gJatO lirimit

to gazrave

nga pOrdorimi I pOrbOrsve

pOr prodhimin e betonitt dhe nga automjetet e ngarkimit dhe transportit
tO cilat si IOndO djegOse pOrdonin derivatet e naftOs.
Teknologjia e vendosur pOr prodhimin e betonitt OshtO me standarde tO
chat mundOsojnO qO prodhimi mos

to

ndikojO apo qO mund

to

rrezikon

shendetin e njeriut.
9.2 Ndikimet ne tokë
Ndikim negativ mund

to

kenO mbeturinat e ngurta tO chat krijohen gjatO

mirOmbajtjes sO makinenisO dhe mjeteve tO transportit si dhe mbeturinat
e ndryshme organike dhe Jo organike qO shkaktohen nga vet njeniu.
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Ndikim

te

te

madh negativ mund të kenë edhe derdhja e vajrave iybrifikues

chat nëse bien në tokë Jane të dëmshme per natyrOn pasi qO edhe

koha e dekompozimit të tyre OshtO e madhe. Si ndikime kemi edhe
mbeturinat e ngurta

to

cilat kriJohen gJatO procesit

to

mirOmbaJtjes dhe

riparimeve tO mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe
Jo organike tO chat I kriJoJnO punOtorOt. Ndikimet nga mbeturinatiOngOta
shkaktohen nga derdhJa e vajrave dhe derivateve

to

ndryshme si dhe

nga mJetet punuese gjatO furnizimit dhe punOs se tyre.

9.3 Ndikimet nO UJe
Ndikime negative nO ujO shkaktohen nga derivatet dhe vaJrat e ndryshme

to

cilat derdhen nO tokO nga makinat

to

cekura

mOlartO tO chat me

derdhJen e tyre nO tokë ndikoJnO nO ndotJen e ujOrave sipOrfaqOsore,tO
reshurat atmosferike si dhe nga ndotJa e ujOrave nOntokOsore.
Gjithashtu nO ndotjen e ujOrave ndikon piuhuri i ciii bartet me anO tO
ujOrave sipOrfaqOsor.Ndikimet tjera negative janO edhe derdhja e ujërave
tO zeza, mbeturinat e ndryshme, etJ.
9.4.Ndikimi nO Peisazh
Lokaliteti kuplanifikohet

to

prodhohet betonit

,

ka marrO dhe do

to

merr

pamjen e njO vendi industrial.
GjatO fazOs sO prodhimit, peizazhi do
tO cHat do

te

merren nO mbarim

to

to pOson

degradim i ciii me masat

punOve prodhuese, kOtij lokaliteti do ti

kthehet pamja nO harmoni me gjendjen e pOrafOrt tO rrethinOs.

KOto
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masa do té arrihen me aplikimin e rikultivimit si masë per kompensim të
shfrytëzimit

te

pasurive- resurseve natyrore

9.5. Ndikimi në flore dhe faunë
Gjatë fazes së përgatitjes per vendosjen e bazes se betonitt né kete
lokalitet si dhe gjatë kohés se prodhimit të betonitt, nga proçeset
teknologjike qé do të zhvillohen, per pasojë do të kemi dömtimin e florës,
por e cila duhet të rikultivohet pas mbylljes sé punëve podhuese
betonitt.Fauna nuk do

te demtohet fizikisht per arsye se do të

te

largohen nga

rajoni I veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e perafërt
që i përshtatet faunës.
9.6 Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Ne afersi

te

Iokalitetitku do të zhvillohen punimet pör prodhimin e betonitt

nuk ka ndonjë objekt banimi prandaj në kët lokalitet nuk do
zhvendosje

te

te

ket

popullatës.

Operatori per prodhimin e betonitt né këtë lokalitet do të keté nevojë per
fuqi punëtore shtesë, prandaj do të jet i detyruar qö numrin e punëtorëve ta
plotësojë nga popullata vendese.
Sipas ~naIizave kimike si dhe sistemet e filtrimit që do

te

përdoren gjatë

prodhimit, nuk ka rrezik nga materje të dëmshme per shëndetin e njeriut,
pasi qé sasia e gazrave të chat do

te

lirohen në k~të Jokalitet eshte gati e

papërfillshme.
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9.7. Zhurma
Zhurma e shkaktuar gjatë operacionit të prodhimit nga pajimet teknologjike
té agazhuara ne impiant është e karakterit lokal dhe nuk mundé te ket
ndonjëndikim në zonat e banuara.
Zhurma shkaktohet gjatë kryerjes së aktiviteteve prodhuese,nga makinat
që e ngarkojnë Iëndën, kamionët transportues etj.
Shfrytëzimi I pajimeve bashkohore per kryerjen e punëve operacionale
mundëson që zhurma në në hapsirën ku është vendosur baza

per

prodhimin e betonitnuk do te jetë me e madhe se 90dB ( duke patur
parasysh distancOn e lokaliteteve tO banuara rreth 3 km ). Sa me e madhe
të jet distanca edhe zhurma do tO jet me e vogel.
Do ta japim nO formO tabelare nivelin e zhurmOs nO raport me distancOn
Zhurma

9OdB-niveli

Distanca(m)

10

50

100

500

59

45

39
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Per paisje moderne

9.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Aktiviteti ibazOs so betonittdhe mekanizmi punues do to jet I mirëmbajtur
si dhe nOn mbikqyerjen e stafit profesional qO punon ne kuadOr to kOsaj
kompanie. Pasi nOlokalitetin ku prodhohet betonit nuk kemi tO bOjmO me
materie tO rrezikshme per mjedisin, atOherO rreziqet e mundshme që
mund tO ndodhin nO vend pune mund tO jenO tO natyrOs sO ndryshme
gjatO proçeseve teknologjike si:
+ GjatO proçesit tO mbushjes sO rezervoarit me cement.
+ GjatO proçesit tO mbushjes sO cisternOs me ujO rezervO.
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4 Gjatë proçeseve tjera teknologjike ne prodhimin e betonit.

10. Nclërmarrrja emasave parandaluese në zvoglimin e ndikimeve
10.1 Masat e ndërmarra per mbrojtjen e ajrit
Per të parandaluar dhe zvogëluar sasin e ndikimeve në ajër të krijuar
gjatë realizimit tO puriOve pofesionale,nga mekanizmi pOr bartjen e
IOndOs,prodhimit, ngarkimit etj duhet tO ndOrmerren kOto masa:
+ Me rastin e mbushjes sO rezervoarve me cement duhet pasur
kujdes qO

to mos ketO ndonjO shkaktar zjarri den sa bOhet

zbrazja e çimentos nga cisternat transportuese nO rezervoarOt
e fiksuar nO lokalitetin e KompanisO.
4 Duhet qO nO tO gjitha pikat kyqe dhe me rrezik tO vendosen
aparatet kundOr zjarrit.
4 Duhet tO bOhet spOrkatja me ujO e tO gjitha sipriaqeve
operacionale

rrugOve tO pa asfaltuara nOpOr

to chat bOhet

edhe transporti i IOndOs so prodhuar.
4 Duhet

to bOhet kontrollimi I rregullt teknik I paisjeve teknologjike

nO mOnyrO qO gazrat qO lirohen nga këto makina tO jeno sa mO
pak tO ndotura.
+ KamionOt e transportit
trnsportit

to lOndOs duhet to

mbulohen gjat

to lOndOs.

4 Kompania duhet qO çdo herO ta kete cisternOn e mbushur me
ujO dhe

to gatshme pOr punO.
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10.2 Masat e ndërmarra per mbrojtjen e tokës
Per

to

parandaluar dhe zvogOluar sasinO e ndikimeve nO tokO gjat

kryerjes sO punëve operacionale, riO kompani duhet tO ndOrmerren
kOto masa:
+ Masa bimore e Iarguar duhet

to

deponohet nO vende tO

caktuara qO tO mos lejohet kaibja e tyre nO mOnyrO që ato tO
mund tO përdoren mO vonO..

to

•• POr ti parandaluar pasojat e erozionit duhet

bOjmO

rikultivimin biologJik nO ato pjesO ku OshtO e mundur.
+ Duhet ndOrmarrO masa qO vajrat e makinave dhe
tjera

to

pajimeve

to mos derdhen nO tokO.

+ NOse per shkak tO ndonjO avarie nO fazOn e prodhimit duhet
bOre largimi I vajit nga ndonjO makinO, ateherO duhet patur

to

kujdes qO vaji

derdhet nO ndonJO enO Jo ujOlOshuese e cila

duhet tO vendoset nOn makinOne cila riparohet.
+ TO gjitha mbeturinat e ngurta qO krijohen nO lokalitet gjatO
proçesit tO prodhimit duhet tO grumbullohen dhe
sipas Ilojit: si p.sh. ato metalike

to

to

kiasifikohen

grumbullohen nO vende tO

te

posaçme e mO pastaj ti shiten kompanive

licencuara per

ripOrpunimin e tyre kurse ato qO mbeten per nevojat e
KompanisO

to

vendosen nOpOr kontenjer

to

veçant nO mOnyrO

qO tO mos jenO shkaktar to ndotjes sO ambientit.
+ Mbeturinat e lOngOta qO krijohen me rastin e ndrrimit
nOpOr makina duhet

to

to vaJrave

vendosen nOpOr konteJner tO veçant e

mO pas tu jepen kmpanive

to

licencuara

to

cHat merren me

riciklimin e tyre.
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10.3. Masat e ndërmarra per mbrojtjen e ujit
Mbrojtja e lokalitetit ku prodhohet, nga ndotësit siq është lymi i ciii
shkaktohetme rastin e té reshurave atmosferike behet në ate ményré që
rreth e përqark hapslrës ku prodhohet hapen kanaie,të diet përveq se do ta
mbrojnëbazën e betonitt nga vërshimet, do ti mbrojnë edhe ujërat nga
ndotësit eventual siq jane vajrat e ndryshëm që kane mund me rrjedhë nga
makinat transportuese.
Prandaj per pastrimin e ujërave gjatë té reshurave duhet té krijohen puset
sedimentuese të

diet do të shërbenin per sedimentimin e materialeve te

ngurta si dhe seperatori per pastrimin e ujit te ndotur nga rrjedhja eventuale
e vajrave motorike.Pastaj ujrat e pastra Iëshohen në risipient.
Duhet patur kujdes që puset sedimentuese dhe seperatori të pastrohen
rregullisht, poashtu në mihjen siperfaqesore duhet

te ket rreguilisht

absorbues të vajrave motprike dhe karburanteve.
Ujerat e zeza duhet sëpari te trajtohen në gropën septike ku bëhet
neutralizimi ndotesve. Gropa duhet

te ndërtohet në raport me numrin e

punëtorve që punojnë në kompani. Ajokohë pas kohepastrohet nga
kompani

te licencuara per ti ikur tejmbushjes.Të gjitha këto qé u cekën

rreth pastrimit té ujërave do ti paraqesim né mënyrë skematike.
Skema teknologjike per trajtimin e ujërve
Ujërat e reshjeve atmosferike

Jr

Pusi

Pusi

sedimentues

sedimentues
-J

Ujërat e zeza

Pusi
fentues

g ro pa

Mostriçni

septike
Ricipienti
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1O.4.Masat e ndërmarra per mbrojtje nga zhurma
Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhjeme ligjetdhe rregullat mbi
mbrojtjen nga zhurma.Për analizat dhe vierésimin e rezultateve të fituara
nga matjet cluhet ti krahasojmë me Iigjet dhe nivelet e lejuara per vendet ku
punojnO dhe jetojnO njerOzit.
NO rast se zhurma e mesit ku punohet I tejkalon kufijt normal atOher duhet
tO merren tO gjitha masat e duhura qO niveli I zhurmOs tO bie nO kufijt
normal sipas rregullave në fuqi.TO punOsuarit nO kompani, varOsisht nga
vendi I punOs duhet to pOrdorin edhe mjetet mbrojtOse nga zhurma.

10.5

Masat e marrura per mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore

Masat e mbrojtjes sO botOs bimore lidhen ngusht me ruajtjen e tokave nO
pjesOt e ngastrave tO shfrytOzueshme, keto toka duhet

to

ruhen nga

erozioni I mundshOm.
Kompania duhet që tO ket kujdes gjatO deponimit tO mbeturinave qO ato tO
deponohen nO vende tO caktuara.
NO rast

to

lajmOrimit tO zjarrit duhet

kurse paisjet kundOr zjarrit duhet

to

to

merren masa per neutralizimin e tijO,

kontrollohen rregullisht dhe tO ruhen nO

mOnyrO tO veçant.
Kurse sa i pOrket botOs bimore kompania duhet patur kujdesO qO ti kufizoj
lOvizjet e puntorve sa
poashtu

to

to jet

e mundur jashta kufinjOve fushOs operacionale,

kontrolloj zhurmOn e shkaktuar si dhe ti kushtoj kujdes ndotjes

sO ajrit.
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10.6 Mast e marrura per mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Per evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjat prodhimit tO betonitt duhet:
•• Duhet

to bOhet plani

I intervenimit nO raste tO aksidenteve ekologjike.

+ Duhet patur kemikate qO neutralizojnO derivatet dhe vajrat lybrifikues.
+ Duhet

to bOhet plani

i mbrojtjes nga zjarri.

+ Duhet qO Iokaliteti I fabrikOs tO jet i thurur.
+ TO merren

te

gjitha masat e sigurisO nO pOrputhje me Iigjin pOr siguri

nO punO, mbrojtjO tO shOndetit tO punOtorOve dhe mjedisit nO punO.
11. Programi I monitorimit
Per monitorimin e

ndikimeve direkte

to

aktiviteteve prodhuese, tO

proqeseve teknologjike, duke u bazuar nO vierOsimet e ndikimit ne mjedis
tO cilatjanO ndikimi nO tokO, nO ajOr dhe ujO tO cilat do tO ishin minimale pas
marries së masve pOr zvogOlimin e kOtyre ndikimeve.
Per kete

arsye parashihet njO program monitorues pOr prodhimin e

betonitt. Monitorimi I ajrit, ujit dhe zhurmOs duhet tO bOhet me marrjen
mostrave dhe kryerjen e analizave nO institute adekuatedhe të raportohen
nO ministri tO mjedisit dhe planifikimit hapsinorO sipas kOrkesOs sO tyre.
12 Raportimi
Do tO kryhet nga udhOheqja dhe ekspertOt e KompanisO sO bashku nO
fundO

to

qdo viti kalendarik, ku do

to

paraqiten

gjitha monitorimete bOra brenda vitit, tO chat do

to dhOnat relevante nga tO
to raportohen te autoritetet

pOrkatOse nO Ministri tO Mjedisit dhe Planifikimit HapsinorO dhe komunitetin
lokal tO komunOs.
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13. Ndërmarrja e masave rehabilituese pas pörfundimit të aktiviteteve
prodhuese
13.1. Objektivat e rikuitivimit
Rikultivimi i hapësirës ku është prodhuar betoni duhet të trajtohet në
përputhje me kérkesat bashkohore

te

mbrojtjes dhe rikuitivimit

te

mjedisit,

té cHin duhet pa si një prioritet té rendesishëm edhe ne këtë lokalitet ku
zhvillohet aktiviteti prodhues. Nga proqeset teknologjike per prodhimin e
betonitt do té krijohen substrate që i takojnë kategorisé sé tokave të
dëmtuara d.m.th substrate të pa përshtatshme per rikultivim. Substratet me
përberës té gëlqerorit, qé pa tjeter duhet ti nënshtrohen rehabilitimit gjerë
në masén e përmirësimit té pjesërishëmtë vetive të tyre dhe krijimit ose
zëvendësimit të tijë me ate të rrethinës ashtu që të krijohet një substrat
produktiv I përshtatshëm per rikultivimin bujqësorë dhe ate malorë.
Rikuitivimi I këtyre siperlaqeve

te

dëmtuara përfshinë revitalizimin né tërsi

të hapësirave te shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet prodhuese.
Zgjedhja e modelit të rikuitivimit varet nga:
Qéllimi I rikultivimit- I ciii ndikonqO pas përfundimit tO punimeve
operacionaie,sipOrfaqeve tO degraduara prapO tu kthehet funksioni i tyre
primar (prodhimi I biomasOs), dhe kOshtu zvoglohet ndikimi negativ I kOtijO
projekti nO ekosistem.Planifikimi I shfrytOzimit te tokOs-pianifikohet qO toka
nO lokalitetet e betonjeres tO rikultivohet duke iu pOrshtatur gjendjes sO
pOrafOrt me ate tO rrethit.
RikuitivimiOshtë i lidhur me aktivitetet prodhuese, pOrkatOsisht pOrfundimin
e punOve dhe shpalljen e aktivitetit prodhues

to betonit, to

mbyllur..

Të gjitha aktivitetet e lartOshOnuara synojnO objektivat e rikultivimit qO kane
kOto qOIhme:
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•• Prodhimin e biomasës
(•

Rehabilitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni
me formën relefore té terenit.

•• Kthimin e profilit pedologjiktë tokës se degraduar me rastin e
punimeve operacionale.
+ Zgjërimi I kapacitetit filtrues natyror të ajrit.
+ Mveshja

I

sipërfaqeve

gjveshura

si

pasojë

e

punimeve

operacionale.
+ Krijimin e nje pejsazhi të bukur, të përafërt me ate të natyrës per
rreth.
13.2 Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Struktura përfundimtare e sipërfaqes per rikultivim është e paraqitur né
planin e rikultivimit. Pas përfundimit tO punimeve operacionale, me
rikultivim teknik do tO krijohet njO profil i ri i tokOs i sill mundO tO përdoret
edhe per nevoja tjera
barit dhe bimOve tjera

.

te

Propozohet që rikultivimi tO bOhet me mjelljen e
ndryshme dekorative pOrfshirO kOtu edhe drunje tO

ndryshOm dekorativ nO ngastrën ku bOhet prodhimi. POr

to qenO

rikultivimi

sa me i suksesshOm duhet tO kryhen kOto faza tO procesit tO rikultivimit.
Rikultivimi teknik, Rikultivimi agroteknik dhe rikultivimi biologjik.
13.3. Rikultivimi Teknik
NO bazë

te

Iigjeve relevante tO mjedisit çdo tokë e dOmtuar si shkas I

aktiviteteve prodhuese, pas skadimit

tO

afatit tO shfrytOzimit ekonomik tO

sipOrfaqes, investitori eshtO I qO tokOs ti kthej pamjen e mO parshme.NO
bazO tO punimeve

te

kryera hartografike- pedologjike nO lokalitetine
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fabrikes duhet konstatuar se chat pjesë iu Jan nënshtruar dëmtimeve nga
aktivitetet prodhuese, per këtë arsye duhet studhuar liojet e dOmtimeve si
dhe intenzitetin dhe ndikimin e tyre nO botOn bimore e pastaJ
mundOsit e sanimit të efekteve

to

pa volitshme si dhe rikultivimin e kOsaJ

pJese. GJat rikultivimit teknik duhet
rikultivimi

to

to shqyrtohen

to

pOrvetOsohet teknologjia e tub

qO

kryhet nJOkohOsisht gJat punimeve nO betonjere pra me

teknologJi transporto- palos. Me krijimin e sipOrfaqes së lire nga sheshet
punueseduhet tO fillohet me dizajnimin teknik

to

hapsirOssO lirOduke bOre

pregatitJen e terenit pOr rikultivim. Pas pOrfundimit tO aktiviteteve punuese
hapsira do

te

merr formOn e degraduar dhe ndryshuar me peisazhin

ekzistues, e cila me rastin e rikultivimit zonOs i Jep nJO pamje natyrale. Pas
pOrfundimittO punOve prodhuese tO betonit fillon rikultivimi teknik I
sipOrfaqeve tokOsore tO degraduara.

Degradimi I sipOrfaqeve gjatO

punimeve prodhuese shkon den ne atO masO sa bOhet zhdukJa fizike e
profilit pedologjik tO tokOs, prandaj nO kOtO faze
kriJimin e profilit pedologJik

to tokOs

te

rikultivimit propozoJmO

ne sipOrfaqet e dOmtuara. POr formimin

e shtresOs sO sipOrme sipOrfaqOsore produktive

to

tokOs parashihet mihJa

selektive e humusit dhe vendosja direkte ne sipOrfaqet punuese ku Jan krye
punimet d.m. th. Duhet tO pOrvetOsohet teknologJia e tillOqO nikultivimi teknik

to

kryhet nJOkohOsisht gJat zhvillimit tO punimeve nO betonjere. Pra me

pOnfundimin e shfrytOzimit

to

lokalitetit nga punimet operacionale

,

fillon

shtresimi I dheut dhe humusit nO kOto hapsira. NOse konstatojmO se
shterpa nuk I plotOson kOrkesat kualitative pOr rikultivim kem cekO edhe mO
parO, duhet

to

konsultohen ekspertOt profesional

to

lOmisO sO agronomisO

dhe tO sillet sasia e dheut nga njO vend tjetOr me qOllim

to

suksesit

to

rikultivimit.
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13.4. Rikultivimi agroteknik
Pas fazes se rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agoteknik e cila faze
starton me analizimin e substratit tO krijuar, pOr tO pOrcaktuar vetitO
agrokimike dhe pedologjike. NO bazO tO analizave

to

propozohen masat

meliorative dhe agroteknike qO do tO aplikohen nO këtë tokO tO re.
Toka OshtO njOri prej elementeve tO kOtijO mjedisi
ndOrrohet destinimi primar, pOson degradim
profilit pedologjik

to

te

to

cilOs pOrveq që i

rOndO, den nO zhdukjen e

sajO. Kjo paraqet formOn me tO rOndO tO dOmtimit tO

tokave.
No pjesOt ku do tO bëhet mbjellja e bimOve duhet tO vendoset njO shtresO e
humusit prej

0.5

m trashOsi tO analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet

tO bOhet ngjeshja e kOtijO substrati me qOllim qO

to

jetO shtresO mO

kompakte.
Pas pOrfundimit tO punOve operacionale dhe mbylljes sO biznesit, pOr
rikultivimin e kOsaj zone pronarOt duhet qO tO menjanojn

to

gjitha

mbetuninat e shkaktuara nga punOt operacionale dhe ti kthejnO kOsaj
hapOsire pamjen dhe kualitetin e tokave rreth biznesit tO cilat janO
karakterit bujqOsor dhe
fushat pOr rreth

.

to

to

bOhen tO gatshme per kultivim nO harmoni me

Pas mbjelljes sO kulturave pronari duhet

to

kujdeset pOr

zhvillimin e tyre.
13.5. Rikultivimi Biologjik
QOllimi afatgjatO i rikultivimit biologjik OshtO qO
hapOsirat e shfrytOzuara dhe
baraspeshO relative e

to

to

dOmtuara

to krijojmO ekosistem tO ri në
nO tO cilOn do to krijohet

gjitha elementeve tO ekosistemit siqO janO : Toka,
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flora e fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësore, blegtorale etj.
Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilen arrihet edhe
qéllimi i rikultivimit. Bimët te cilat I kemi propozuar në këtë projekt (kryesisht
ban i parkut dhe bimé tjera dekorative), duhet tu përshtaten kushteve
klimatike dhe se me zhvillimin

e tyre I japin nje pamje të bukur peisazhit.

Këto bimë adaptohen lehtë dhe Jane rezistuese ndaj dëmtuesve biologjik.
Edhe pse Jane propozuar këto bimë

,

duhet

te

bëhet konsultimi me

ekspertët profesional të Iëmise se agronomisë dhe me autoritetin e
ministrisé së bujqësisë dhe pylltanisë.
14. Monitorimi pas shfrytëzimit
Pas pOrfundimit tO punimeve nO prodhimin e betonitt

,

pushon edhe

elementi I pluhunit dhe i ndikimeve tjera nO mjedis. PrandaJ nuk paraqitet
nevoja per monitorimin e këtyre ndikimeve. Por kompania “VATANI”sh.p.k
ka per detyrO tO bOje monitonimin e sipOrfaqeve tO rikultivuara, por
meqense keto jan toka pJellore munde te fillohet me kultivimin e kulturave
bimore nga fermeret.
15. konkluzion
Prodhimi I betonitt në këtO bazO nuk e tejkalon nivelin e vierave të
rekomanduara nga ligji per mbrojtJen nO mjedis, Iigjet dhe aktet tjera
nOnligjore per mjedis.
Ndikimet në tokO, uJe, ajOr duhet qO rregullisht tO kontrollohen. KOto
ndikime do tO monitorohen dhe do tO raportohen nO fund tO çdo viti
kalendanik.
Pas punimit tO kOtiJO raporti, mundO tO konkludohet se prodhimi I betonit
nO

ketO lokacion

nuk ka

potencial tO rrezikimit tO shOndetit tO
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njerzve,gjithashtu ndikimet ne tokë,ujë
Pas identifikimit dhe zbatimit tët

,

et

ajér ,peisazh dhe pamje vizuele.
gjitha

masave

mbrojtëse

te

rekomanduara né këtë raport konstatojmë se mundë të minimizohet në
nivel të Iakmueshëm, ose edhe të eleminohen në fazen e rehabilitimittë
hasirave

te

degraduara gjat prodhimit té betonit. Gjithashtu është e

paraparë që paralel me prodhimin e betonit, té bëhet

te

bëhet edhe

rikultivimi I sipërfaqeve të shfrytëzuara aty ku Iejojnë mundésit e
operacioneve teknologjike të prodhimit té betonit. Mendojmë se kéto té
dhëna jane te mjaftueshme dhe I mundësojne Ministrisé se Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore dhënien e mendimit per pëlqimin Mjedisorë sipas
kërkesës së Kompanisë”VATANI”sh.p.k Gjakovë.
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REPUBLIKA E KOSOVES/ REPUBLIKA KOSOVAI REPUBLIC
OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICAI MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Data:

14.10.2021

Numër:

07-463 02-16669 të dates 28.06.2021

Per:

N.T.Sh. “Vatani”, Genc Daija B.1.

Kopje:

Kryetarit té Komunës, z.Ardian Gjini

Nga:

Drejtoria per Urbanizëm dhe Mbroj
Urbanisti: Agron Gojani, inxh.dip.ar ~

Permes:

Drejtorit të Drejtorisë: Arben B~ka~jP:..

..

Lenda:

Pergpgje

!Q~-~

jedi it
-

[,...J~

\r~*

Bazuar né kërkesen e parashtruar pranë DUMM m6~pr.’0~463/02-16669, të dates 28.06.2021 per
“njoftim urbanistik lidhur me ngastrën nr. P-70705028-05019-9, Z.K. Gjakovë Jasht Qytet, a
ështe interes publik I Komunës”, Ju njoftojme sin ë vijim:
—

Drejtoria e urbanizmit dhe Mbrojtje te Mjedisit bazuar në dokumentacionin pasurorë juridik té
bashlcangjitur (Kopjen e Planit dhe çei-tifikata mbi pronen), ka identifikuar vendndodhjen e parceles
dhe ka analizuar planifikimin per parcelén tuaj sipas Planit aktual Rregullues të HoHësishem
“Rezine dhe Petro Nini Luarasi”, plan ku perfshihet parcela Juaj.
Sipas té njejtit Plan në parcelën kadastrale ndërtimore me nr.P-70705028-05019-9, Z.K.
Gjakovë Jasht Qytet, Komuna e Gjakovës nuk ka të planifikuar asnjë ndërtim, veprimtari
apo shërbim i ciii është Interes Publik I Komunës.
—

Njoftimi 07-463 02-16669 i jepet pales per plotësimin e dokumentacionit per t’u pajisur me Pëlqim
Mjedisore ne MMPHI, ndersa per qellime tjera nuk munde té përdoret.
Bashkangjitur gjeni ekstraktin nga Plani Rregullues i Hollësishëm ~Rezine dhe Petro Nini Luarasi”.
Me rrespekt!

KOMUNA E GJAKOVES
DREJTORIA PER URBANIZEM DFIE MBROJTJE TE YIJEOIStT
Postal address: N~n,’ 1 crc~.u n’, 181 ( jik n-Q,
Tel: —~I ;~ ;22- 452, ~23- 21’. 21i.
~nns’.gjako vi~ korn L,na.ori
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. ~1JEBW1P3A
KOSOVA OOSIVESS REGISTMIIOIMGEIICY

-

CERThIFIKATE E REdJISTRIMIT
CERTIFIKAT 0 REGISTRACIJI
CERTIEICATE OF REGISTRATION

C

I

Ernri biznesit/ Naziv biznisa I Narhe of business

Emri tregtar / Trgova&o ime / Commercial name

*
-

Lioji biznesit:
PosIo~ni tip:
Business type:
Adresa:
Adresa:
Address:

Rruga Au Ibra, pn
Gjakove

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

06/03/2007

.

-

18/07/2019

L

Biznes Individual
lhdividualno preduze&
Individual business

-

-

-

:-

-

Data I Date / Datum

Nr. ser.

/ Ser.

br.

/ Ser.

Nënshk~imi / Signature / Potpis

No.:

10042553

-

AGJENSIONI I REGJISTRIMITTE BIZNEVE N~ 1(050W
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENO

r

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

[~

{

Numri Unik Identifikues /Jedinstveni Matkni Broj I Unique Identification Number
810243626
Aplikacioni I Application / Aplikacija

~

[
~
~
~
~

I

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt
Data e plotesimit:
Filling date:
Datum:
Data e pranimit:
Reception date:
Datum primljenje:
~ Numri i protokollit:
Protocol number:
Broj protokola:

102008969

F

fI
~

F

Biznesi! Business! Biznis
Tipi I biznesit

Biznes individual

Business Type

Individual business

Tip biznisa

Individualno preduzeãe

Emri i biznesit:
Business
name:
Naziv biznisa:

Genc Daija B.I.

Emri tregtar:
Trgova&o ime:
Commercial name:

N.T.Sh.,,Vatani”

Adresa
Address
Adresa

Rruga Al’ Ibra, pn
Gjakove

Data e themelimit:
Date of establishment:
Datum osnivanja:

06/03/2007

Kapitali i përgjithshem:
Total Capital:

€ 0.00

Totaini kapital:
Numri I punëtorëve:

Number of employees:

J

1

Brojradnika:

Rr. ‘Muharrem Fejza” p.n, Lagjja e spitalit, Prishtine
Data / Date / Datum: 12/02/2021 13:03

Tell: 038 200 36 562
Te12: 038 200 36 573

Faqe 1 nga 5

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT ft BIZNEVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNIS~
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENt,

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Numri Unik Identifikues I Jedinstveni Mati~ni Broj / Unique Identification Number
810243626
Shenim me rendesi

I Important Nate! Vazan

podatak

Numri meparshem I biznesit eshte NRB: 70415677, me zbatimin e Iigjit per numrin unikte identifikues te biznesit ka kete
numër NUI: 810243626

Informata plotösuese I Additional Information Note I Dodatna informacija

Rr. “Muharreni Fejza” p.n, Lagjja e Spitalit,
Data / Date / Datum: 12/02/2021 13:03

Prishtine

Tell: 03820036562
Te12: 03820036573

Faqe 2 nga S

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT TE BIZNEVE N~ KO5OV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACUE BIZNIS~
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENC\

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Numri Unik ldentifikues / Jedinstveni Mati~ni Broj I Unique Identification Number
810243626
_______

__________

~

~

4778

Aktiviteti
kryesor i
biznesit

Tregtia me pakice e malirave té tjera të reja, në dyqane të specializuara
Other retail sale of new goods in specialised stores
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama

4752

Aktiviteti
sekondar

Tregtia me pakice e artikuJve elektronike, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane te specializuara
Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores
Trgovina na malo ~eljeznom robom, bojama i stakiom u specijaliziranim prodavnicama

4673

Aktivitetet
tjera

Tregtia me shumice e drurit, materialeve të ndertimit dhe pajisjeve hidrosanitare
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
Trgovina na veliko drvom, gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom

4690

Aktivitetet
tjera

Tregtia me shumice Joe specializuar
Non-specialised wholesale trade
Nespecijalizirana trgovina na veliko

4941

Aktivitetet
tjera

Transporti rrugor i malirave
Freight transport by road
Drumski prevoz robe

2361

Aktivitetet
tJera

Prodhimi i produkteve prej betonit per qellime ndertimi
Manufacture of concrete products for construction purposes
Proizvodnja proizvoda od betona za gradevinarstvo

2362

Aktivitetet
tjera

Prodhimi i produkteve prej Ilacit per qellime ndertimi
Manufacture of plaster products for construction purposes
Proizvodnja proizvoda od gipsa za gradevinarstvo

2363

Aktivitetet
tjera

Prodhimi i betonitte përzier, i gatshem per perdorim
Manufacture of ready-mixed concrete
Proizvodnja thuke

2369

Aktivitetet
tjera

Prodhimi i artikujve té tjerê prej betonit, llacit dhe çimentos
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

4120

Aktivitetet
tjera

Ndertimi i objekteve banesore dhe Jobanesore
Construction of residential and non-residential buildings
lzgradnja stambenih i nestambenih zgrada

4329

Aktivitetet
tJera

Instalime te tjera ndertimore
Other construction installation
Ostali gradevinski instalacijski radovi

4339

Aktivitetet
tjera

Perfundimi dhe finalizimi i puneve të tjera te ndertesave
Other building completion and finishing
Ostali zavr~ni gradevinski radovi

4331

Aktivitetet
tjera

Punime suvatimi
Plastering
Fasadni i ~tukaturski radovi, malterisanje

Rr. “Muharrem Fejza” p.n, Lagjja e spitalit, Prishtinë
)ata / Date / Datum: 12/02/2021 13:03

Tell: 03820036562
Te12: 03820036573

Faqe 3 nga S

AGJENSIONI I REGJISTRIMITTE BIZNEVE NE K050VE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNIS~
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENC’i

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
4291

4333

Aktivitetet
tjera

Aktivitetet
tjera

Ndertimi i projekteve të ujit
Construction of water projects
Izgradnja vodnih gradevina
dhe mureve
Floor and wall covering
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Punime per veshjen e dyshemeve

5221

Aktivitetet
tjera

Aktivitetet sherbyese té rastit per transportin tokesor
Service activities incidental to land transportation
UsluThe djelatnosti u vezi s kopnenim prevozom

7112

Aktivitetet
tjera

Aktivitetet e inxhinierise dhe keshillimit teknik
Engineering activities and related technical consultancy
ln~enjerstvo is njim povezano tehni&o savetovanje

7120

Aktivitetet
tjera

Testimi teknik dhe analizat
Technical testing and analysis
Tehni&o ispitivanje i analiza

4110

Aktivitetet
tjera

Zhvillimi i projekteve té ndertimit
Development of building projects
Organizacija razrade projekata za zgrade

Person fizik
‘Emri:
Name:
Ime:

Genc Daija

ID Personale:
Personal ID:
Litni ID:

1009237077

!Adres~:
Address:
Adresa:

Rr. Bujar Roka pn.

Gjakove, Kosova

Përgjegjësia:
Liability:
Odgovornost:
Pjesa në prone:
Owned part:
Deo o vlasnistvu:

€

Data Iindjes:

Birthdate:

26/01/1963

Datum rodenja:

Rr. “Muharrem Fejza” p.n, Lagjja e Spitalit, Prishtinë
Data / Date / Datum: 12/02/2021 13:03

Tell: 038 20036562
Te12: 038 20036573

Faqe 4 nga S

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT TE BIZNEVE N~ KOS0V~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENO

Informata mbi biznesjn
Information about business
Informacija o biznisu
Personat e autorizuar / Authorized panicp nts / OvIa e

ice

1Emri:
Name:

Genc Daija

Ime:
ID Personale:
~ PersonaliD:
~ Licni ID:

1009237077

Pozita e punës:
~ Job position:
~ Radno mesto:

Agjent i RegjistrUar

~ Adresa:
~ Address:
I
~ Adresa:

Gjergj Fishta 19
Gjakove, Kosova

r

Autorizimet:

Authorizations:
Autorizacije:

Rr. “Muharrerri Fejza’ p.n, Lagjja e Spitalit,
‘Data / Date / Datum: 12/02/2021 13:03

Prishtine

Tell: 038 20036562
Te12: 038 200 36 573

Faqe S nga S

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapëcinor dhe Infrastrukiures /Ministarstvo tivotne Sredine, Practornog Planiranja i lnfrastrukture I
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCL4L ICADASTRAUE E KOSOVES / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA I KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATE I CERTIFIKAT / CERTIFICATE
NJESIA KADASTRALE I KATASTARSKA JEDINICA I CADASTRAL UNIT:
Numri I Iëndës I Broj Predmet I Case Referent Number:
Data dhe koba e leshimit I Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:
Komuna / Opitina / Municipality:
Zona kadastrale/ Katastarska Zona / Cadastral Zone:
Zyra Kadastrale Komunale I Opltinskn Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:

P-7070502$-05019-9

1438-21
16.04.2021 - 11:14
CIJAKOVE / DJAKOVICA I GJAKOVE
Gjakove Jashte Qyteti I Ojakove Jashte Qyteti I Ojakove Jashte Qyteti
GJAKOV~ / DJAKOVICA I OJAKOVE

A. TE DHENAT PER NJESINE KADASTRALE / PODACI 0 KATASTARSKOJ JEDINICI I CADASTRAL UNIT DATA
Numri i njësisë kadastrale
Broj katastarske jedinlce
Cad. Unit. No.

P-70705028-050j 9_9

Lioji I nj~sise
Vrsta Jedinice
Unit Type

LIoji I pron~s
Vrsta imovine
Property Type

Zona
U/R
G/S
U/R

PARCElS / PARCELA PronC private / Urban
I PARCEL
Privatna Imovina
‘ Privntclly owned
Land

Siperfaqja
Povdiaa
Area
(ni’)

Pershkrlm
Opis
Description

5000

-1986
72/17-regjiletp.Ndarje fizike,pClqimi or. 07-350101-22904,dtI5.l 1.2017

Krijuar me
daWn
Uradjena as
dan

Azhuruar
Alurirane
Updated

Created On
16.11.2017

A. I ADRESA E NJESISE KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRESS
Vendbanimi - adresa
Prebivaliste - adresa
Resident - address

HollësItC e adreses
Pojedinostl adrese
Address Details

Printuar nga Oditnmpani od / Printed by; Mark.Pitaqi I P-70705028-05019.9
I!)
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—
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—

=

=

=

=

=

=

=

=
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A.2 LLOJI I SHFRYTEZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE
Nnmri
Broj
Number

I..Ioji I shfrvtëzimit té parcelës
Vrsta koriscenja parcele
Parcel Type Of Use

Shfrytëzimi aktual I parceles
Treautno koriscenje parcele
Parcel Current Use

Kualiteti I kiases
Kvalitet kiase
Quality Class

Sipërfaqja (m’)
Po,riiaa (in’)
Area
(Ui’)

2

Bujqësorc/PoljoprivrednolAg,jculpjrc

Aratfl4jive/Arablc

Are E KlasCs 4/Njiva 4 Klase/4th Class Amble

5000

Land

B. PRONARI/POSEDUESI

VLASNIKIDR~ALAC

-

1ë drejtat
Prava
Rights

EmrI
Jme
Name

“N.T.SH.’VATANI”—
QIRAMBAJTJE 99VITE

Posedirn individual /
Individualna Drzavina /
Single possessor

-

OWNERJPOSSESSOR

Nr. personal
Ucnl broj
ID. No.

Vendbanimi
Prebivaliste
Resident

70415677

Kodi postal
Poitanski kod
Postal code

Hollesitë e adreses
Pojedinosti adrese
Address details

Pjcsa e prones
Deo Imovine
Share quota

Persbkrimi
Opis
Description

Azharuar
AIurirano
Updated

1/1

386/17

20.12.2017

/ /

C. IILPOTEKA HIPOTEKA MORTGAGE
-

-

C.1. informata per hipotekën Informacija o hipoteci Mortgage information
-

-

Shuma C borxhit
lznos duga
Amount of debt

Shuma e borxhit me shkrlm
Iznos duga slovima
Amount debt in writing

Data e kthimit
Datum isteka
Due date

Prioriteti
Prioritet
Priority

Afati dhe kiishtet
Rokovi I uslovi
Terms and conditions

500000 EIJR

PeseQindMije

23.12.2030

2

FWIO.597,dt28.12.2020

C.2 Komponentet e hipotekës Komponente hipoteke
-

-

Azhuruar
Ahirirano
Updated
31.12.2020

Mortgage components

Ye drcjtat
Prava
Rights

Emri
Ime
Name

Nr. personal
L.icai broj
ID. No.

PFNGDtI(~NPSI/DuznjkHipotekan,i / MORTGAGOR

‘N.T.Sll.’VATANI”-QIRAMB.&JTJE9SVnE

70415677

PENGMARR~ST / Poverilac.
Hipotekami / MORTGAGEE

ProCredit Bank SH.A.

810487191

BORX1ILIU Duznik /
DEBTOR

Genc Daija B.I.

810243626

Prinluar nga Odilampani od / Printed by: Mark.Pitaqi I P-70705028.05019-9

Përshkrim
Opis
Description

Veadbanimi
Prebivalilte
Residence

Kodi postal
Poitaasld kod
Postal code

HoUësitë e adreses
Pojedinosti adrese
Address details

Përshkrim
Opis
Description

/ /
PRISHTINE /
PRJ~TINA /
PRISHTINE /
GJAXOV~- J.QVTET
DAKOVICA.
I.GRADA /
GJAKOVE-J QYTET

Azlmniar
Moriraao
Updated
31.12.2020

Ri. Xhorxh Bush, Nr.26

31.12.2020

31. L2.2020

Zyrtari përgjegjes / Odgovorno lice / Official person

2/3

m

-

r r r =

Prinluar nga Od~Iampani od / Printed by: Mark.Pitaqi

I P-70705028-O5O 19-9

= = =

Li

Zyrtari pergje~jes / Odgovonao lice I Official person

fl

ii

3/3

rD

..J

IKoordinatat e rilevimit të seperacionit të betonares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7454596.285
7454603.670
7454603.416
7454596.031
7454597.745
7454601.537
7454600.960
7454597.167
7454592.745
7454599.581
7454598.673
7454595.829
7454595.756
7454593.261
7454594.124
7454592.627

4692904.110
4692904.580
4692908.572
4692908.102
4692909.514
4692909.755
4692918.837
4692918.596
4692933.850
4692934.285
4692948.556
4692948.375
4692949.523
4692949.364
4692935.791
4692935.696

IKoordinatat e parc. Nr.5019-9

1
2
3
4
5
6
7

7454558.847
7454576.019
7454592.438
7454604.478
7454608.436
7454602.287
7454552.389

4692846.978
4692846.373
4692848.092
4692854.021
4692855.764
4692950.042
4692946.688

400.591
400.591
400.591
400.591
400.591
400.591
400.591

I

REPUBLIKA E KOSOVES I REPUBLIKA KOSOVA I REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES I VI.ADA KOSOVA !GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPESINOR DHE INFRASTRUKTURES
MINISTARSTVO 2IVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRAN.JA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT. SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVESt KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVN KOSOVA CADASTRAL AGENCY

Raport i njèsise kadastrale
Zone kadastrale:
LIoji I njesise kadastrale:

Gjakovë Jashte Qyteti
Parcelë

Nr I njesisë kadastrale:

P-70705028-0501 9-9
Pika

Scale:

1:845

Proceset paraprake:

Krijuar nga
Pozita:

EmrI:

Denis

Mbiemri:

Efendija

Emri i shfrytezuesit
(kodO:
Data

Denis.Efendija

Koha:

10:59:13

Nenshkrimi:

16.04.2021

X

728-94954

7454592.438

4692848.092

728-94953

7454576.019

4692848.373

728-94952

7454558.860

4692846.970

728-95004

7454552.360

4692946.790

728-95003

7454602.260

4692950.040

728-94956

7454608.400

4692855.740

728-94955

7454604478

4692854.021

Republika e Kesoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria e Kosoves Viada Kosova- Government of Kosovo
-

Ministria e Jnfrasfruktures dhe Ambienfit/Minisfrastvo Infrastrukture I Sredine/
Ministry of Infrastructure and Environment
Agjencia I(adasfrale e Kosoves/ Katastarska Agencija Kosova/ iKosovo Cadastral Agency

Ne bazë të Ligjitpër kadastër Nr. 04/L-013, UA Nr. 13/2019 dhe vendimit të kornisionitpër licencirn
nr:01 0-160/21, Agjencia Kadastrale e Kosovës iëshon këtë:
Na osnovu Zalcona za katastar Br. 04,1-13 1 AU Br. 13/2019 i odlulce komisije za Iicencirai~e br. 010160/21 Kosovska Agencija za Katastar izdaje ovu:

LICENCE
Per lcyerjen e shërbimeve icadastrale
per

GJEODETIN E LICENCUAR
ANTONETA MIRASHI
Numri I licencës: 189

Data e dlienies së Licencës I Datum izdavanja Licence: 10.02.2021

Afati i skadimit tC Licencës / Datum okonöavanja Licence: 21.08.2023

L
GJAKOVE
Zona. kadastrale: Gjj.Qytet
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REPUBLII(k E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA 2 KOSOVES I VLADA KOSOVA IGOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA 2 MJEDISIT, PLANIFIKjMIT HAPESINOR DHE INFRASTRUICnJRES
MINISflRSWo 2JVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLAN IRANJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA] KOSOVA CADASTRAL. AGENCY

ICOPJA E PLANIT I KOPIJA PLANA lOOPY PLAN
Zyra Kadastrale Komunale/ Op~tinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office: GJAKOVE
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastrap Zone:
Gjakove Jashte Qyteti
Njèsia/Jedjnjcelunft
[~p705028-o5o19-g

TipiNrsta/Type
Parceje / Parcela / Parcel

!

Sipèrfaqja/Pov~ina/~rea m2
5000
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Shkalla/Razmera/Scale 1:1000

Punoi/Obradjo/Created:
Data/ Data/Date: 16.04.2021
Koha/ Vrerne/ Time: 03:19.33
Nënshkrimi/Potpjs/signature:
Shënim/8eIe~ka/Note:

Drejtori/Direktor/Director

—
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