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1. HYRJE
Mjedisi dhe mbrojtja e tij nuk është i rëndësishëm vetëm për njerëzit por është thelbësor
dhe i nevojshëm për të gjitha qeniet në tokë. Ky raport bëhet me qëllim të përkufizimit të
ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu marrë
për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet eventuale negative të këtij aktiviteti. Ndaj është e
nevojshme që shoqëria të ndërgjegjësohet për t’a mbajtur sa më pastër mjedisin ku
jetojmë duke marrë masat e duhura për trajtimin e mbetjeve si dhe emetimin e gazeve të
dëmshëm në atmosferë që gjenerohen nga zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme.
Në mënyrë që të shmangen këto probleme njerëzimi duhet të mësoj se si të menaxhohen
burimet natyrore në mënyrë të qëndrueshme. Pra zhvillimi i qëndrueshëm i burimeve
natyrore nuk është gjë tjetër veçse përdorimi i tyre në mënyrë ekonomike nga brezat e
sotëm për ti lënë këto burime të përdoren edhe nga brezat që do te vijnë.
Qëndrueshmëria përfshin menaxhimin e gjithë përbërësve dhe burimeve natyrore e
njerëzore me qëllim që të pasurohen me kalimin e kohës dhe të sigurohet një mirëqenie
për të gjithë. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk i pranon politikat të cilat çojnë në uljen e bazës
prodhuese dhe lenë gjeneratat e ardhshme me perspektiva më të ultë ( të varfër) dhe/ose
rreziqe me të mëdha se të koheve tona.
Ky dokument paraqet një raport të përmbledhur të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për
biznesin “AL FIX KB GROUP” SH.P.K të Mamushës, i cili aktualisht si aktivitet ka vetëm
prodhimin e llaqeve. Kurse sipas çertifikatës së biznesit si aktivitet kryesor ka: prodhimin
e artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos.
Raporti përshkruan gjendjen e përgjithshme në dhe rreth lokacionit të projektit, kushtet
mjedisore ekzistuese, përshkrimin teknik të projektit dhe të punimeve të cilat kryhen,
ndikimet e mundshme të projektit në mjedis, si dhe masat për parandalimin apo
minimizimin e ndikimeve në mjedis.
Identifikimi i ndikimeve potenciale në mjedis, identifikimi i masave për zbutjen e këtyre
ndikimeve si dhe ndërmarrja e masave adekuate për të ndikuar në evitimin apo
minimizimin e ndikimeve të këtij projekti në mjedis, janë komponentët kryesore të këtij
raporti.
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Për hartimin e këtij raporti janë përdorë të dhëna nga përshkrimi teknik i projektit si dhe
të dhëna dhe materiale relevante për projekte të ngjashme.
Gjithashtu janë realizuar vizita në lokacionin e projektit, janë bërë matjet e nevojshme të
lokacionit me GPS, është inçizuar gjendja e terrenit dhe janë bërë fotografi për lehtësimin
e përgatitjes së këtij raporti. Raporti është punuar në bashkëpunim të ngushtë me
investitorin, prej të cilit janë marrë të dhënat kryesore dhe të nevojshme përmes bisedave
të drejtpërdrejta.

1.1 QËLLIMI
Procedura e marrjes së pëlqimit mjedisor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor nënkupton hartimin e Raportit të Vlerësimit të ndikimit Në Mjedis, me qëllim
që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë së fabrikës
duke i parashtruar dhe ndërmarrë masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në
lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari, andaj kompania.”AL FIX KG GROUP” SH. P.K
në Mamushë ka filluar procedurat përgaditore të kompletimit të dokumentacionit të
nevojshëm për t’u pajisur me pëlqimin mjedisor.
Qëllimi i investimit të këtij aktiviteti, është përgatitja e llaqit të gatëshem për
suvatim, ndërsa në bazë të qertifikatës së biznesit merret me prodhimin e llaqit, për
ndërtimet individuale dhe ato te organizuara për qytetarët e Kosovës, sipas standardeve
Evropiane. Projektet e tilla vendore, kanë rëndësi të veçantë, sepse e rrisin vlerën
ekonomike të vendit, tregut dhe ngritin buxhetin e Kosovës. Pavarësisht nga kjo, për qdo
ndërtim edhe më të vogël kërkohet një harmoni dhe balancim i shfrytëzimit të resurseve
të natyrës ndaj mjedisit, me qëllim të shfrytëzimit të planifikuar dhe racional të tij.
Gjatë aktiviteteve të tilla industriale, gjithnjë duhet pasur kujdes për ruajtjen e
mjedisit jetësorë edhe për gjeneratat e ardhshme.
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2. BAZA LIGJORE E PËRPILIMIT TË RAPORTIT MBI V.N.M.
2.1 Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Legjislacioni në lidhje me ruajtjen e mjedisit është në përputhje me normativat
evropiane të mbrojtjes se tij, ndonëse cilësia mjedisore është ende në parametra mjaft të
ulet. Ligji i parë për mbrojtjen mjedisore në Kosovë daton në vitin 2003 dhe shprehet se
të gjitha veprimtaritë e personave fizike dhe juridik, vendas apo te huaj, që ushtrojnë
veprimtari të reja, do të jenë temë e vlerësimit të ndikimit ne mjedis.
Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr.
03/L-214) i cili përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim
të VNM. Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një
vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo
veprimtarive që do të realizohen me qellim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo
mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohen e duhur.
Ligjet dhe aktet nënligjore më të rëndësishme të aplikuara për hartimin e këtij raporti për
projektin-biznesin i cili si veprimtari primare ka prodhimin llaqit janë:


Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174




Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233



Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147



Ligji Nr. 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr. 2003/11



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



Ligji për mbrojtjen e ajrit Nr. 03/L- 160



Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060



Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
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Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012

b) Dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos eksperiencës
profesionale ne udhëheqjen e procesit teknologjik për prodhimin e llaqeve, dhe
konsultimeve që janë bërë me ekspertët që udhëheqin procesin teknologjik, janë
shfrytëzuar:


Projekti kryesor i ndërtimit të fabrikës



Projekti kryesor teknologjik i fabrikës



Projekti kryesor i maqineris së fabrikës



Certifikata e biznesit



Certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme



Kopja e planit të ngastrës



Planin e situacionit



Kontrata për qiramarrje

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke
përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke marr parasysh faktin se një pjesë
e madhe e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të rregullativës së
sipërshënuar për nevojat e hartimit të këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa
relevante ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e
VNM-s.

2.2 Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për fabrikën e llaqit,
ngjitësit dhe xhelatinës bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë :


Burimet themelore të ndikimeve në mjedis.



Popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.
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Karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është
ndërtuar fabrika.



Klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike.



Kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë.



Bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve


madhësia dhe lloji i ndotjes



karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës



gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar



vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse

c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit
në mjedis në lokacionin ku është ndërtuar fabrika e llaqeve dhe cimentos. Pjesa më e
rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kuantifikimit dhe vlerësimit të
gjendjes ekzistuese. Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin
që ka të bëjë me potencial të shprehur ekologjik. Rezultati i këtyre analizave paraqet
një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.

3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Fabrika “AL FIX KB GROUP“ SH.P.K, me pronar Selim Krasniqi nga
Llashkadrenoci dhe Besmir Bujupi nga Orllati është projektuar dhe ndërtuar në komunën
e Mamushës, me çeritifikatë të biznesit me numër 811452490, zona kadastrale ‘Mamushë’
me sipërfaqe prej: 4284 m2 dhe Kopje të Planit, me numër ngastre; P-73213054-02536-0,
arë e klasit 4, në vendin e ashtuquajtur “Poraxhde -Poraxhde”, lloji i shfrytëzimit të
parcelës: bujqësore. Objekti është marrë me qera për shfrytëzim për së paku dy vite
me mundësi vazhdimi, bashkangjitur gjeni dokumentacionin mbi qiramarrje.
Lokacioni ku ndodhet fabrika, është në komunë të Mamushës, i cili është i banuar me
rreth 5500 banorë, pjesë e cila është e koncentruar në qendër të qytetit, Komuna e
Mamushës ndoshet 19 km në veri të Prizrenit me një sipërfaqe prej 23,36 km2. Impianti për
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prodhimin e llaqeve dhe cimentos ndodhet në anën juglindore të komunës dhe lidhet me
qendër me disa rrugë dytësore poashtu edhe me fshatra tjerë të komunave tjera, dhe është
e projektuar në atë formë që ka qasje të lehtë dhe të përshtatshme për automjetet
transportuese.
Vendi ku ndodhet fabrika, ka një territor te përshtatshëm për këtë veprimtari. Në
lokalitetin përreth impiantit, hasim kryesisht në sera të mbjella nga banorët poashtu kemi
hasur edhe ne një veprimtari e cila merret me perpunimin e metalit pastaj nje depo për
pemë, sigurisht në distanca më të largëta.
Pamja e lokacionit për ndërtimin e impiantit, për të pasur më të qartë është e
përcjell me foton në vazhdim.

Foto. 1. Pamje satelitore nga lokacioni i projektit
3.1 Vlerësimi primar i zones
Vendndodhja e fabrikës në fjalë ndodhet në komunën e Mamushës, në pjesën
juglindore të saj. Në lokalitetin përreth hasëm në disa shtëpi banimi të cilat i takojnë
familjarëve të pronarit të objektit andaj nuk kanë paraqitur ndonjë ankesë. Ky projekt, do
të jetë me interes për popullatën e Mamushës por edhe të zonës përreth për shkak të
lehtësimeve në transport, për kualitet dhe për furnizim më të afërt me produkte.
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Sipërfaqja e përgjithshme e lokalitetit është 4284 m2. Kryesisht është zonë e
rrafshët. E gjitha zona përreth është e karakterit të arave me lloje kryesisht të mbjella nga
banorët si kultura tëndryshme bujqësore, karakteristike për atë zonë. Vendi se ku
ndodhet impianti është paraqitur më mirë dhe më qartë në foton më lartë, marrë nga
pamja satelitore, por ky raport do të jetë i shoqëruar edhe pamje tjera të fabrikës nga
vlerësimi i zonës në fjalë.
Shtëpitë e zonës së banuar, nuk janë në afërsi të drejtëpërdrejtë, edhe pse ndërtimi
dhe teknologjia, bëjnë që ndikimi të jetë jo shumë i theksuar për zonën, kur është në
çështje mjedisi natyror, përveq dy shtëpive të cilat ndodhen mjaftë afër por, që i takojnë
vet familjarëve të pronarit të objektit. Infrastruktura është e përshtatshme, por prapë së
prapë duhet marrë iniciativë nga vetë pronari për rregullimin e infrastrukturës, për
minimizimin e ndotjes së mjedisit natyror dhe për interesat e punës së këtij impianti.
Pozita dhe ndërtimi i fabrikës, kanë rol të rëndësishëm, sepse çfarëdo ndikimi i
mundshëm, nga ana e pronarit është marrë që të këtë ndikim minimal në mjedisin
përreth.
Rruga është e rregulluar dhe e asfaltuar dhe e kyqur drejtëpërdrejtë në rrugën kryesore
që lidh dy fshtrat e lartëpërmendura e poashtu kjo rrugë lidhet me rrugën kryesore me
qendrën e Mamushës pastaj edhe me disa fshtara të therë sikurse janë Medveci,
Nëpërbishti, Retijë e ulët etj, por lidhje më të afërt kame fshatrat Smaç e Novak, kjo do të
ndikojë në një furnizim të rregullt të banorëve të qyteteve të afërta dhe Ndërmarrjeve të
afërta të lokalitetit.
Objekti është i vendosur në një sipërfaqe me teren kryesisht të rrafshtë kështu që është
përshtatur me nevojat e objektit. Objekti është ndërtuar sipas një sistemi të kombinuar të
ndërtimit – ndërtim klasik i tipit skeletor. Sistemi klasik është i punuar me mure anash si
dhe në disa vende me beton të gatshëm nga fabrika e betonit.
Themelet janë të ndërtuara me konstruksion themel-pllake dhe të punuara nga betonarmeja, gjithashtu edhe shtyllat janë nga beton-armeje.
Mbyllja e hapësirave se objektit, është realizuar me mure konstruktive me blloqe te
zbrazëta argjili. Dyshemeja e përgaditur si dysheme industriale sipas standardeve për
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fabrika, baza kryesore e pullazit është prej betoni, ndërkaq sipas projektit objekti është
mbuluar me mbulesë llamarine, të gravuara me teksturë të njejtë më ato të qeramikës.
Objeti aktual i cili shfrytëzohet për këtë veprimtari ka këto dimensione 19m X 15m me
sipërfaqe të tërësishme 285m2, dhe lartësi 7m. Objekti nuk ëstë i pajisur me ventilim por
duhet pajisur me këtë sistem gjë e cila është esenciale për këtë veprimtari. Poashtu fabrika
shfrytëzon energjin elektrike nga rrejti përmes trafos personale me kapacitet prej 200kË

Foto 2. Pamje nga jashtë e objektit

4. PËRSHKRIMI I KUSHTEVE EKZISTUESE
4.1 Mjedisi natyror
Hapësira përreth vendit ku ndodhet impianti është habitat natyror, e karakterit
bujqësor. Në këtë zonë, dominojnë arat të cilat kultivohen nga ana e banorëve me kultura
të ndryshme bujqësore andaj edhe habitati ka pësuar ndryshime nga gjendja natyrore për
shkak të përdorimit të tokës nga ana e bujqëve.
Gjatë punës e rregullt të fabrikës mundësit e ndotjes vijnë nga:


Automjetet e caktuara që shpërbejnë për kryerjen e aktiviteteve në
fabrikë



Emisionet e pluhurit nga siloset,



Emisionet e pluhurit nga gurëthyesi



Emisionet nga gjeneratori,



Larja e mikserëve,



Derdhja aksidentale e vajrave hidraulik dhe motorik, etj.
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4.2 Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyç te hulumtimi të gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi
i potencialit ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore në
zonën më të gjerë të lokacionit ku është ndërtuar fabrika e prodhimit të llaqeve, çimentos,
me qëllim që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjik
dhe ne bazë te tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella
të faktorëve natyror si që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
Çdonjëri nga potencialet ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne
esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes
së mjedisit.
Atmosfera është një sistem dinamik i cili vazhdimisht ndodhet në interaksion me
komponentët e ndryshme të ndotjes. Si rezultat i interaksioneve mes komponeteve të
ndryshëm mjedisor paraqitet ndotja sekondare, te cilat shprehen me ndryshimin e
karatkteristikave fizike të temperaturës, regjimit të dritës, sasisë së të reshurave dhe
parametrave tjerë në plan lokal, ose ndryshime të mundshme edhe në planin global, por
edhe potencimi më i madh i dëmit të të njëjtit përqëndrim të ndotjes, varësisht prej
rrethanave të motit (psh: dukuria e inversionit të temperaturës).
Vendi ku zhvillohet aktiviteti, është rajon i përshkruar me klimë të mesme
kontinentale, me dimër relativisht të ftohtë, si dhe verë të nxehtë.

4.3 Relievi
Vendi ku ndodhet fabrika e prodhimit të llaqeve dhe çimentos karakterizohet me
një pozitë mjaftë të rrafshët pasiqë e tërë zonë ka një karakter të tillë, dhe mjaftë e
përshtatshme për zhvillim të aktivitetve buqësore por edhe të veprimtarive të ndryshme
në raport të balancuar me mjedisin natyror.
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4.4 Toka
Në aspektin pedologjik, toka ku ndodhet fabrika dhe po bëhet prodhimi i llaqeve
dhe çimentos bashkë me elementet tjera përcjellëse, bënë pjesë në tokat të zhvilluara për
shkak të aktivitetit bujqësor, me një shtresë të mirë të humusit. Kjo sipërfaqe e tokës është
e përshtatshme për aktivitetin që po zhvillohet, pavarësishtë që toka ka pësuar dëm gjatë
largimit të bimësisë që kanë qenë aty dhe gjatë nërtimit të objektit.

4.5 Flora
Sipërfaqet bujqësore ekonomike janë sipërfaqe të punuara. Bujqësia është dega kryesore
e kësaj komune. Sipërfaqja e punuar, respektivisht arat dhe kopshtet shfrytëzohen
kryesisht për prodhimin e grunajave (grurit, misrit, elbit dhe thekrës), të bimëve
industriale dhe perimeve (lule diellit, grosha dhe patatja) dhe bimëve për kafshë (tërfojea
dhe jonxha).
Në bazë të shqyrtimeve vizuale të zonës ku zhvillohet veprimtaria, kemi hasur
kryesisht në bimë të cilat i takojnë kulturave të mbjella bujqësore, poastu edhe bimë të
ndryshme si shkurre e gjysëm shkurre pastaj bimë kryesisht të familjes Poaceae e
Fabaceae etj. Flora e kësaj zone, shtrihet në një lartësi mbidetare prej rreth 327 m. Në këtë
zonë, janë prezent edhe bimët të tjera, që u përshtaten kushteve të rajonit.

4.6 Fauna
Flora ekzistuese dhe kushtet klimatike të kësaj ane, duke marrë për bazë edhe të
dhënat nga vendasit, në këtë zonë jetojnë: kryesisht kafshë shtëpiake përfshirë lopë, qenë,
mace, pula. Poashtu edhe kafshë të tjera sikurse gjarpinjë, hardhuca, gjitarë të vegjël,
insekte të ndryshmë, dhe shpezë.

4.7 Ujërat
Ndotja e ujit nënkupton të gjitha ndryshimet kualitative apo kuantitative të
përbërjes dhe cilësisë natyrore kimike, fizike dhe biologjike, të cilat mund të shfaqin
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pasoja të padëshirueshme për shëndetin e njeriut, ekonominë dhe ekosistemin në
përgjithësi.
Natyra dhe llojet që atakojnë ujërat janë të ndryshme, nga burime të ndrsyhme.
Duke marrë parasysh prejardhjen e tyre, në përgjithësi, ndotjet mund të karakterizohen
si: urbane, industriale, bujqësore, etj. Kuptohet se sipas kualitetit dhe karakteristikave te
tyre, ujerat efluente urbane dhe ato industriale dallohen në mes vete dukshëm. Është e
qartë se tipet e ndryshme të ndotësve zakonisht kanë efekte të ndryshme biologjike.
Në lokacionin ku ndodhet Fabrika, 450 m larg ekziston një rrjedh e ujit e cila i
takon rrjedhës së Lumit Topluga ku është me rëndësi të cekim se: nuk do të ketë ndikim
negativ në cilësinë e ujit në këtë lokalitet nga kjo veprimtari. Ndërmarrja, për nevojat
veta, ka planifikuar që të i shfrytëzoi ujërat nga pusi personal.

4.10 Peisazhi
Lokaliteti, ku ndodhet

impianti me objektet përcjellëse dhe me infrastrukturën e

nevojshme që do të ketë, është pranë rrugës dytësore që lidh me qendrën e komunës.
Gjatë fazës së ndërtimit sikur që u cek më lartë është dashur të hapet një pjesë e tokës me
bimësi për të krijuar sipërfaqen e nevojshme për objektin dhe infrastrukturën përcjellëse,
por parashihet që peizazhi nuk do të pësojë ndryshime të mëtutjeshme dhe degradim,
dhe si i tillë nuk ka nevojë të parashihet masa shtesë, të cilat do të duhej të merren.
Operatori është i obliguar, që të mendoj dhe të kontribuoj në kultivimin e bimësisë në
oborrin e Ndërmarrjes, në mënyrë që të minimizoj humbjet në aspketin floristik që janë
bërë, poashtu që të siguroj një mjedis të këndshëm edhe për stafin e Ndërmarrjes.

4.11 Dukshmëria
Shikuar nga relievi, ku është ndërtuar objekti dhe objektet e tij përcjellëse,
dukshmëria është e lartë dhe deri diku atraktive, mund të mbërrijë gjer në disa kilometra.
Këtë rajon, disa herë e shohim të mbuluar nga mjegulla e hershme pranverore, apo ajo
vjeshtore, sidomos në orët e hershme të mëngjesit.
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5. PROCESI TEKNOLOGJIK I PRODHIMIT TË LLAQEVE DHE ÇIMENTOS
Procesi i teknologjik i fabrikës: “AL FIX KB GROUP” SH.P.K. nga komuna e Mamushës
e cila në bazë të qertifikatës së biznesit si aktivitet kryesor ka prodhimin e artikujve të
tjerë prej betonit, llaqit dhe çimentos, por aktualisht fabrika si aktivitet të vetëm ka
prodhimin e llaqeve për suvatim. Faza e prodhimit fillon prej momentit të fillimit të
thërrmimit – imtësimit të gurit gëlqeror në gurthyesit që janë të vendosur në hapësirat e
fabrikës.

Foto 3. Vendi i imtësimit të gurit gëlqeror (gurëthyesi).
Pas këtij procesi të imtësimit të gurit vijojnë fazat, proceset e prodhimit dhe paketimi
(ambalazhimi) i llojeve të produkteve të caktuara në thasë, ngjitësi në thasë, ngjitës për
stiropor në thasë, ngjitës për pllaka, masë (gletë) rrafshues në thasë, llaç i gatshëm në
thasë me operacione të përshkruara si në vijim: Guri gëlqeror i cili është materiali
themelor për prodhimin e produkteve të lartë cekura, nga deponia me anë të lopatës
ngarkuese derdhet në bunkerin pranues të gurëthyesit, me kapacitet prej 7m3/h, mandej
me anë të dhënësit vibrues, ushqehët thërrmuesja e cila ka kapacitet prodhues prej 7 m3
/orë, nga thërrmuesja guri gëlqeror me elevator transportues transportohet në sitën
vibruese nga sita vibruese përmes elevatorëve transportues, fraksionet me madhësi prej
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+0 – 800 mikrona , +800mikrona -1.3mm, +1.3mm -3mm transportohën në silosat, për
deponimin e fraksioneve gurit gëlqeror ekziston vetëm një deponuse më kapacitet prej
25 ton. Kurse sa i perket deponit të çementos egzistojnë gjithsejt dy silosa me kapacitet
prej 50 ton, pra kapaciteti deponues në total për çimento është 100 ton.
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Foto 4. Siloset dhe transportuesi I fraksioneve deri te makineria e mbushjes së thasëve

Nga silosët granulatet e caktuara, varësisht se qfarë produkti përfundimtar prodhohet,
përmes transportuesve kërmillor transportohën gjer në mikserat – përziersit, në mikser
–përziersi mvarsisht se qfar produkti përfundimtar prodhohet përpos fraksioniteve të
gurit gëlqeror shtohen edhe aditivët tjerë, siq janë llojet e ngjitësve, gipseve,
xhelatinave, etj. Pas përzierjes në mikser –përziers, masa e përzier mbushet në mënyr
automatike në thas. Varsisht prej produktit prodhues, mbushet në mbushësin
automatik nga mbushtoret për t’u transportuar gjer te vendi ku bëhet paketimi dhe
ambalazhimi i thasëve në paleta, pastaj paletat dërgohën në deponin për deponimin e
produkteve finale gjer sa të transportohen gjer te konsumatori. Përshkrimi i procesit
teknologjik i prodhimit të llaqeve, prej siloseve të fraksioneve të gurit gëlqeror gjer në
prodhimin e produkteve finale është i njejt për të gjitha produktet vetëm se ndryshojnë
recepturat në bazë të sasisë dhe llojit të komponenteve që duhet përzier për prodhimin
e produktit final i cili prodhohet. Në fund produktet e llaqeve të gatitura paketohen në
thaës nga letra me një kapacitet prej 25 kg.
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Foto 5. Hapësira Brenda fabrikës, paketimet e thasëve, aparatura e, mbushjes së thasëve
6. IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NË
MJEDIS
Raporti për vlerësimin e ndikimit në mjedis duhet të përmbajë në mënyrë të detajuar të
dhëna relevante sa i përket faktorëve ndotës të ndryshëm teknologjik që rrjedhin nga
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puna e prodhimit të llaqeve dhe çimentos nga e cila mund të ndikohet në kualitetin dhe
kuantitetin e komponentëve të natyrës në përgjithësi. Të gjitha ndikimet e mundshme
nuk janë të vlerave të njëjta, prandaj duhet të bëhet edhe kuantiteti i tyre.
6.1. Ndikimet në ajër
Në aktivitetin e prodhimit të llaqeve dhe çimentos, si dhe produkteve tjera
kimike ndikime negative paraqiten në ambientin e ajrit dhe atë:
-

Ajri mund të ndotet gjatë lirimit të pluhurit i cili krijohet gjatë zbrazjes së
çimentos nga auto cisternat dhe mbushja e siloseve me çimento, gjatë
sjelljes së çimentos nga siloset në mikser, nga mundësia e lirimit të
pluhurit të çimentos drejtpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellës
(transportues) të çimentos.

-

Ajri mund të ndotet nga procesi i coptimit të gurëve nga gurëthysi.

-

Ajri mund të ndotet poashtu edhe nga procesi teknologjik për prodhimin
e llaqeve dhe çimentos nga ku lirohen grimcat e pluhurit të çimentos, dhe
grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që përdoret për prodhim,
grimcat e pluhurave që depozitohen në afërsi të kësaj fabrike. Pluhurat
kanë përbërje të elementeve kimike që posedon çimentoja dhe vetë
lënda minerale, si të tilla mund t’i bartë ajri për shkak të reliefit dhe
kushteve tjera mjedisore deri në distanca më të largëta, kjo situatë e
përshkruar, kishte me qenë pa përdorimin e masave për zvogëlimin e
pluhurit.

6.2. Ndikimet në tokë
Ndotja e tokës në këtë rast karakterizohet me dy faza të ndotjes: faza parë përfshin
periudhën gjatë ndërtimit të fabrikës kurse faza e dytë periudhën gjatë procesit të
përfitimit të ngjitësit dhe xhelatinës. Gjatë fazës ndërtuese ndikim negativ në tokë
është paraqitur si rezultat i deponimit të dheut të gërmuar për bazamente, hapja e
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sipërfaqeve tokësore për bazamentin, poashtu efekt negativ kemi edhe nga
mbeturinat e ngurta të cilat janë krijuar nga materialet ndërtimore gjatë fazës së
ndërtimit, mbeturinat e ngurta komunale të cilat i krijojnë punëtorët. Ndotja mund
të vije edhe nga mbeturinat e lëngëta të cilat mund të shkaktohen nga derdhja e
vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet transportuese që transportojnë
materialin ndërtimor. Gjatë fazës së aktivitetit për prodhimin e llaqeve dhe
çimentos, ndikime negative në mjedis paraqiten në tokë në këtë mënyrë:
-

Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e
vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit
dhe ndërrimit të tyre.

-

Ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta që krijohen nga larja e
mikserit.

-

Depozitimi i pluhurave që krijohet nga proceset teknologjike paraqesin
efekt mjaftë të dëmshëm në hapësirat përreth, e poashtu edhe ngjeshja e
tokës që vie si pasojë e makinave punuese dhe te tjerave gjatë punës se
nevojshme në atë vend.

-

Ndikimet negative nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit
të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme
organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.

6.3. Ndikimet në ujë
Ndikime negative në ujë shkaktohen:
-

Uji mund të ndotet nga derivatet dhe vajrat e ndryshme që rrjedhin në tokë nga
makinat e cekura më lartë. Derdhja e vajrave ndikon në ujërat sipërfaqësor e me
rastin e të reshurave mund të depërtojnë deri në ujërat nëntokësore. Gjithashtu në
ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor.
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-

Ujërat e përdorura në procesin teknologjik për prodhimin e llaqeve dhe çimentos
paraqesin dëmtim potencial të ujit, nga larja e mikserit që përdoret për përzierjen
e bazës për krijimin e ngjitësit dhe xhelatinës.

-

Nga derdhja e ujërave të zeza,

-

Nga mbeturinat metalike të korroduara të cilat janë të depozituara dhe mbeturinat
tjera të ndryshme, etj.

Por, duhet përmendur faktin që ujërat në këtë zonë janë të sigurta nga aktiviteti në fjalë,
meqë lumi Topluga gjendet rreth 450 m nga Fabrika.

Fig 6. Largësia e objektit me Lumin Topluga (450m)

6.4. Ndikimi në Peisazh
Lokacioni ku ndodhet fabrika dhe objektet e saj përcjellëse nuk është vend industrial i
zhvilluar, është tokë bujqësore, andaj për zhvillimin e kësaj veprimtarie është shëndrruar
një pjesë e tokës bujqësore në hapësirë jo pjellore për tu ndërtuar objekti i nevojshëm për
zhvillimin e veprimtarisë. Fabrika ndodhet brenda në periferi të qenndrës së banimit dhe
në afërsi të drejtëpërdrejtë gjenden dy shtëpi banimi, ndërsa pjesa tjetër e peisazhit
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karakterizohet me zhvillim të hovshëm të bujqësisë dhe aplikimit të serave për mbjellje
të fidaneve të rinjë. Gjatë fazës së ndërtimit

peizazhi ka pësuar një dëm të

konsiderueshëm, i cili me masat që do të merren në mbarim të jetë-gjatësisë së projektit,
peizazhit do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen e përafërt të mjedisit rrethues. Këto
masa do të arrihen me aplikimin e rikultivimit.

6.5. Ndikimi në florë dhe faunë
Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në fabrikë në gjatësinë kohore të operimit
dhe në sipërfaqet operuese për rreth fabrikës flora tërësisht është shkatërruar, e cila
propozohet të gjelbërohet

me aq mundësi dhe hapësirë që të këtë, poashtu

domosdoshmërisht duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve prodhuese. Fauna
nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se ajo është mobile dhe mund të largohet të ze
strehë tjera krahasuar me botën bimore, andaj shtazët do të largohen nga regjioni i
veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet asaj, pa
anashkaluar faktin se një pjese të botës shtazore i janë shkatrruar foletë e tyre. Gjatë kohës
kur pushon aktiviteti prodhues fauna prapë kthehet për t‟u zhvilluar në hapësirat e
mëparshme.

6.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Ndikimi negativ në vendbanimet përreth është i vogël, pasiqë edhe nuk ka qenë nevoja
të bëhet zhvndosja e ndonjë objekti apo ndërtese që të krijohet hapësira e nevojshme për
ndërtimin e objektit. Kjo falë largësisë dhe pozitës së përshtatshme ku ndodhet lokacioni
i fabrikës. Në afërsi vërhen vetëm dy shtëpi banimi. Zhvillimi i aktiviteti në fjalë në këtë
zonë edhe pse jo të zhvilluar, ka rëndësi për popullatën e këtij lokaliteti. Parashihet
punësim i disa punëtorëve kryesisht nga popullata vendase nga ana e pronarit të
Kompanisë “AL FIX KB GROUP” SH.P.K megjithëse mjaftë modest do të ndikojë
pozitivisht edhe në ngritjen e mirqëqenies së punotëreve në atë fabrikë.

23

Fig 7. Largësia e objektit me dy shtëpitë banuese pjesa e ndërtuar me sera.
6.7. Ndikimet nga Zhurma
Zhurma, konsiderohet të jetë një faktor tjetër ndotës, e cila duhet të trajtohet njejtë sikur
faktorët ndotës të tjerë dhe t‟i kushtohet një rëndësi e veçantë poashtu. Zhurma vjen si
rezultat i aktivitetit të pajimeve për realizimin e procesit teknologjik, gjatë procesit të
prodhimit, nga makinat gjatë procesit të transportit, mirëpo për shkak të pajimeve
teknologjike dhe atyre transportuese që mirëmbahen dhe funksionaliteti i tyre
kontrollohet rregullisht, niveli i zhurmës është nën kufijtë e lejuar me standarde. Me
shfrytëzimin e pajimeve prodhuese në bazë të standardeve të caktuara me ligje dhe
rregulla të aplikueshme maksimumi i zhurmës në burim është jo shumë i madh por
megjithatë nëse kalohet kufiri i ketoj niveli, duhet marrë masa nga ana e pronarit që të
minimizohet në maksimun kjo loj ndotje. Niveli i zhurmës për zonat e banuara ne bazë
të standardeve ndërkombëtare është i caktuar 50 dB për kohën gjatë ditës, kurse gjatë
natës niveli i zhurmës duhet të jetë max. 45 dB. Në vijim po e paraqesim në formë tabelore
nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.
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Distanca (m)
Zhurma
90db –niveli
Për pajisje
moderne

10

50

100

500

59

45

39
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Në bazë të vlerave të paraqitura në tabelë dhe duke pasur parasysh distancën e
objekteve të banimit si dhe kapacitetin e pajimeve dhe numrin e mjeteve transportuese
që nevojitën për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e ngjitësit dhe xhelatinës,
si dhe duke pasur parasysh se fabrika duhet të punoj vetëm ditën, mund të konkludojm
se fabrika nuk ka ndikime negative në njerëzit që banojnë dhe veprojnë në rrethin e saj.

6.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Pasi që aktiviteti i fabrikës për prodhim të ngjitësit dhe xhelatinës dhe pajimet tjera
përcjellëse janë mirë të projektuara, të vendosura dhe të monitoruara nga persona
përkatës për këtë punë, pastaj veprimtaria në fjalë nuk funksionon me materie të
rrezikshme për mjedisin, konkludojmë që aksidente mjedisore të mëdha nuk mund të
ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe
mund të ndodhin në çdo kohë gjatë realizimit të procesit teknologjik si:
-

Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese.

-

Nga mekanizmi punues

-

Nga mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik.

-

Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë transportit të agregatit,
çimentos.

-

Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë kyçjes së automjeteve
transportuese nga fabrika në rrugën kryesore.

-

Nga aksidentet e mundshme në rast të vërshimeve eventuale.
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7.0.
MARRJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGËLIMIN E
NDIKIMEVE
7.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më
lart duhet të merren këto masa:


Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të llaqeve dhe
çimentos duhet të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar.



Për mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania duhet të
instaloj sistemin e filtrave me thasë në siloset që përdoren për
deponimin e çimentos.



Thasët e filtrave të kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen të
ndërrohen.



Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese
që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave
nga automjetet e lartë cekura të jetë sa më kualitativ.



Të gjithë gypat që nevojitën për mbushjen e siloseve me çimento, si dhe
gypat të cilët e furnizojnë mikserin me çimento duhet rregullisht të
kontrollohen, pjesët lidhëse të tyre të mbyllen hermetikisht me mbyllje
adekuate.

7.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së
veprimit të fabrikës së ngjitësit dhe xhelatinës duhet të merren këto masa:


Dheu i gropuar duhet të shfrytëzohet për rrafshimin, planifikimin e
terenit i cili duhet të mbillet, pjesa tjetër e dheut duhet të dërgohet në
deponin regjionale.



Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen, klasifikohen dhe të
vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim,
kontejnerët duhet të sigurohen për deponimin e të gjitha llojeve të
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mbeturinave të klasifikuara ne bazë te rregullave dhe kushteve të
përcaktuara me Ligj të mbeturinave, pas mbushjes së kontejnerëve
përmes ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina
të dërgohen në deponin e qytetit.


Vaji i makinave ngarkuese dhe transportuese që nevojitën për ndërtimin
e fabrikës të ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për mos
depërtimin e tyre në tokë, vajrat e përdorura duhet të deponohen në enë
të posaçme, dhe pastaj t’u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për
grumbullimin e vajrave të përdorura. Për të parandaluar e zvogëluar
sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së operimit të bazës së
betonit duhet të merren këto masa:



Duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet që nevojiten
për realizimin e procesit për prodhimin e gëlqeres dhe gipsit, të
mirëmbahen filtrat në siloset e çimentos, të mirëmbahen gypat të cilët
përdoren për përcjelljen e çimentos prej auto-cisternave gjer në silos dhe
prej silosit gjer në pajimet për prodhimin e ngjitësit dhe xhelatinës, të
gjitha pjesët lidhëse të gypave të puthiten mirë me qëllim të pengimit të
lirimit të pluhurit.



Duhet të merren masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar
të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese.



Të bëhet betonimi i platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin
e laqeve dhe çimentos dhe sipërfaqet tjera operacionale.



Vaji i makinave të ndërrohet në vende të caktuara të betonuara dhe të
izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë.



Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e fabrikës
duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre,
ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk
përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të licencuara.
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Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në
kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport
vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave,
këto mbeturina të dërgohen në deponin regjionale.



Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes së pajimeve të fabrikës duhet të
deponohen në enë të posaçme, dhe t’u dorëzohen ndërmarrjeve të
licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.



Sipërfaqet jo funksionale të mbjellën me bimë gjelbëruese, si dhe të
mbillen drunj dekorativ gjeth mbajtës.

7.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë të cilat i kemi cek më
lart duhet ndërmarr këto masa:


Në lokalitetin e fabrikës duhet të bëhet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e
ujërave të ndotura të krijuara nga procesi i prodhimit, nga larja e automjeteve
transportuese, auto-mikserëve, ujërave nga të reshurat atmosferike.



Duhet rregulluar sistemin gypor për bartjen e ujërave të ndotura të cilat duhet të
dërgohen për trajtim në puse sedimentuese për pastrimin e ujërave të ndotur me
grimca të ngurta.



Kolektorët duhet të rregullohen në pozicionet e caktuara me qëllim që e tërë sasia
e ujërave industriale dhe e të reshurave atmosferike dhe nga tëra sipërfaqet
funksionale të grumbullohen dhe të orientohen në puset sedimentuese e pastaj në
seperator.



Seperatori duhet të rregullohet në atë mënyrë që të mundë të kontrollohet
rregullisht uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet.



Ujërat e zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet
ne varshmëri me numrin e punëtorëve, dhe pas trajtimit të lëshohen në recipient
të pastërta.

28



Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara. Rekomandohet që
të ndërtohet një rezervar me qëllim të mbajtjes së ujërave të trajtuara, uji i trajtuar
(pastruar) do të rikthehet në procesin teknologjik, kështu që do të mbyllet cikli i
trajtimit dhe furnizimit me ujë industrial, dhe do të parandalohet shkarkimi i
ujërave.

7.4. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Bazuar në hulumtimet e bëra në terenin ku ndodhet fabrika kemi cekur se do të jetë e
afektuar edhe flora edhe fauna egzistuese karakteristike e këtij lokacioni. Mirëpo në
lokacionin në fjalë nuk kemi zhdukje massive të vegjetacionit apo të ndonjë lloji endemic,
e njëjta vlen edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative në atë
aspect të zhdukjes së ndonjë lloji të veqant apo endemik, për më tëpër kur fauna ka
aftësinë e mobilitetit. Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në vende
të ndryshme por ato duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar. Duhet të
minimizoj në mënyrë strikte masën e pluhurit që mund të vije nga aktiviteti në fabrikë.
Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij në mënyrë
që të mos dëmtohet bota bimore. Pajisjet kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të
veçantë. Për mbrojtjen e botës shtazore kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar
lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës operuese dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës,
kualitetin e ajrit, ujit etj

7.5. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
Për të parandaluar dhe monitoruar dëmin e shkaktuar nga zhurma, duhet të bëhen matjet
e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet
zakonisht bëhen në afërsi të objekteve të banimit për arsye se banorët në fërsi nuk duhet
të shqetësohen nga zhurmat e krijuara nga kjo veprimtari. Për vlerësimin e rezultateve të
fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku
jetojnë dhe punojnë njerëzit. Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën
atëherë duhet të merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar
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sipas rregullave në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të
punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjete mbrojtëse kundër zhurmës.

7.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike. Duhet të bëhet
plani i mbrojtjeve nga zjarri. Duhet i tërë oborri i fabrikës të thuret me mur nga betoni me
qëllim të marrjes së masave të sigurisë ndaj vërshimeve eventuale. Të merren të gjitha
masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese
dhe ngarkuese si dhe pajimet tjera. Të merren të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për
siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.

8. PROGRAMI I MONITORIMIT
Bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis, ndikimet direkt nga aktiviteti i fabrikës e cila
si veprimatrti kryesore ka prodhimin e ngjitësit dhe xhelatinës, pra ndikim mund të ketë
në tokë, ajër dhe ujë. Këto ndikime janë relativisht të vogla në mjedis nëse merren masat
për zvogëlimin e këtyre ndikimeve, dhe si të tilla mund të monitorohen. Andaj për këtë
arsye parashihet një program monitorues për të gjitha shkarkimet dhe dëmtimet që mund
të ndodhin nga aktiviteti i kësaj fabrike. Monitorimi i ajrit dhe ujit duhet të bëhet me
marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në
Ministri sipas kërkesës së tyre.

9. RAPORTIMI
Raportimi duhe bërë në mënyrë periodike nga ana e udhëheqësve, gjegjësisht nga
ekspertët e kompanisë “AL FIX KB GROUP” SH.P.K. së paku në fund të çdo viti
kalendarik, ku do ti paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda
vitit, të cilat do të raportohen në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sipas
kërkesës së tyre si dhe sipas kërkesave dhe rekomandimeve të legjislacionit në fuqi dhe
komunitetit lokal brenda komunës.

30

10. MARJA E MASAVE REHABILITUESE
AKTIVITETEVE PRODHUESE

PAS

PËRFUNDIMIT

TË

Pas përfundimit të veprimtarisë së fabrikës, e kjo varet nga vjetërsia e pajimeve dhe nga
pronari se a do të vazhdoj me këtë projekt me blerjen e pajimeve të reja apo do të
përfundoj aktivitetin e prodhimit të ngjitësit dhe xhelatinës. Pas afatit të përfundimit të
aktivitetit prodhues, pajimet duhet të çmontohen dhe në bazë të leverdis së kompanisë
të shitën si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen,
imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit. Si rezultat i punës nga aktiviteti
teknologjik i prodhimit të betonit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave
të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me
përmbajtjes të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen
dhe të bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga
aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e e kësaj shtrese të humusit (dheut) me
qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i
përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin
rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e
modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas
përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë t’u
kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi
negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që
toka në lokacionin e Fabrikës të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues dhe
të mbillen bimë të cilat kanë qenë më parë të mbjellur para degradimit, apo lloje të nejta
me habitatin rrethues.
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11. KONKLUZIONET
Ndikimi i fabrikës “AL FIX KB GROUP” SH.P.K. me lokacion në Mamushë në mjedisin
rrethues është në nivelin e vlerave të standardeve të caktuara me ligjet dhe aktet
nënligjore të aplikushme. Ndikimi në tokë, ajër dhe ujë nuk mungon por mund të
kontrollohet. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohet në mënyrë të saktë
në fund të çdo viti kalendarik, sipas kërkesës së Ministrisë. Bazuar në të gjitha elementet
e shtruara në ketë raport mund të konkludohet se prodhimi i llaqeve dhe çimentos në
këtë lokalitet për shkak të kapacitetit të tij prodhues, nuk ka potencial të rrezikimit të
shëndetit të njerëzve (për më tepër kur nuk ka pas as ankesa nga ana e banorëve të këtij
fshati qoftë për ujë, ajër, pluhur apo zhurmë) dhe të mjedisit nëse zbatohen të gjitha masat
mbrojtëse të rekomanduara në ketë raport, gjithashtu ndikimet në tokë, ujë, ajër dhe
peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara do
të jenë minimale, nëse pronari paraqet nje kujdes te veqantë drejtë minimzimit të efekteve
negative në ato. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë
MMPH-së dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës së Kompanisë ,,AL
FIX KB GROUP” SH.P.K. në Mamushë.
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