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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Kompania Ariani Company shpk është kompani e mirënjohur në regjionin MitroviceVushtrri – Prishtinë, e cila merret me aktivitete të ndryshme, me theks të veqantë në
prodhimin e betonit dhe ndërtime në objekte shumëfamiljare.Me qëllim të përmbushjës
së detyrimeve të cilat dalin nga legjislacioni vendor lidhur me funksionimin e aktiviteteve
të ndryshme brenda parametrave të lejuar mjedisor dhe në dhënien e ndihmesës për një
zhvillim të qëndrueshëm, kompania në fjalë është në process të pajisjes me Pëlqim
Mjedisor.
Vlersimi i Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale (VNMS) është përgatitur nga kompania
Geoenvironment Consulting LLC. Studimi shqyrton c’ështjet mjedisore dhe sociale në
hapsirat e projektit të propozuar dhe identifikon mundësit e ndikimeve socio-ekonomike,
trashgimin kulturore dhe aspektet e përgjithshme mjedisore të rëndësishme të cilat
lidhen me aktivitetet që zhvillohen në objektin afarist dhe industrial – Betonjerën për
përzierjen e betonit.
Kompania Ariani Company shpk është themeluar në vitin 2014 dhë është mjaftë e njohur
në lëmin e ndëtimeve, dhe në këtë rast do t’i drejtohemi si propozuesi i projektit në fjalë,
i cili është në fazën e ndërtimeve dhe instalimeve të pajisjeve në objketin industrial me
betonjerë dhe për këtë është bërë Vlerësimi i Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale.
Propozuesi i projektit do të prezantojë këtë projekt para Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinor dhe të Infrastrukturës (MESPI) duke u bazuar në kërkesat ligjore që
dalin nga ligji për VNMS ligji nr. 03/L-214, edhe pse tanimë është I pajisur me Leje
Mjedisore Komunale të lëshuar nga Komuna e Vushtrrisë (shih në aneks), por që kjo
është e pamjaftueshme sepse madhësia e projektit i tejkalon përmasat e Lejes Mjedisore
Komunale.
Projekti në fjalë është vazhdimësi e aktiviteteve të ndryshme të cilat zhvillohen buzë
magjistralës egzistuese apo Magjistralja M2 segmenti Zahir Pajaziti, për shkak të
zgjerimit të kësaj rruge do të pamundësohej që në mënyrë të knaqshme të përmbyllen
të gjitha aktivitet andaj edhe projekti në fjalë do të c’vendoset në lokacion të afërt.
GEOENVIRONMENT CONSULTING LLC
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Aplikuesi “Ariani Company shpk” do të zhvendoset me qëllimt të kryerjes së aktiviteteve
të planifikuara.
Projekti në fjalë do të shtrihet në një sipërfaqe të konsiderueshme e cila në të kaluarën
është shfrytëzuar për prodhime agrikulturore. Terreni është relativisht I rrafshët dhe jo
shumë larg shtrihet rrjedhë e një prrocke e cila përcjellë edhe ujrat e të reshurave. Në
dhe hapsirën përreth nuk egziston ndonjë hapsirë me bideviersitet me vlera apo habitat,
vendndodhja e hapsirës së propozuar në të cilën edhe janë duke u kryer aktivitete të
ndryshme ndërtuese është e paraqitur në fig. 1,2,3,dhe 4.
Vlerësimi i aspekteve mjedisore dhe sociale është analizuar në mënyrë sistematike me
qëllim të identifikimit të ndikimeve të cilat do të mund të kenë efekte të theksuara për
biodiversitetin, aspektet socio-ekonomike dhe mjedisin në tërësi. Pasiqë projekti në fjalë
zhvillohet shumë afër nga projekti egzistues edhe kushtet dhe rrethanat mjedisore nuk
ndryshojne shume, dhe fokusi do të jetë në fazën e ndërtimeve dhe operimeve.
Bazuar në analizat e bëra arrijmë në përfundim se;
-

Nuk ka shumë ndikime bio-fizike që janë me ndikime të theksuara në mjedis sa
do të pengonin zhvillimin e projektit në fjalë, por që duhet të punohet në mënyrë
sistematike për të ruajtur mjedisin nëpërmjet masave zbutëse për ajrin, zhurmën
dhe ujrat sipërfaqsor, ashtu siq do të rekomandohet edhe në planin për
menaxhimin e mjedisit;

-

Kanali për përcjelljen e ujrave atmosferike dhe ujrave nga rruga magjistrale i cili
kalon skaj betonjerës dhe vazhdon rrugëtimin deri në vendderdhje në lumin
Sitnica duhet të mirëmbahet dhe për këtë duhet të merren masa zbutëse;

-

Në rreth projektit në fjalë nuk ka ndonjë shtëpi/objekt banimi , banorët e së cilës
nuk kanë ndonjë vërejtje apo kundërshtim me projektin e propozuar, “fabrika për
prodhimin e betonit”,

-

Investitori/propozuesi qysh në fazat e hershme ka marrë masa zbutëse me qëllim
të ruajtjës së cilësisë së ajrit në dhe rreth impiantit në fjalë përmes ndërtimit të
murit rrethues nga betonit masiv me qëllim të shmangies së pluhurit gjatë fazës
së ndërtimeve dhe operimeve;

-

Në faza të mëvonshme do të përkujdest për gjelbrimin e hapsirave të lira dhe
mbjelljen e drunjëve dekorativ;
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-

Gjatë fazës së funksionimit, plani menaxhimit mjedisor do të jetë komponentë e
rëndësishme përmes së cilës do të zbatohet plani për shëndet, siguri dhe
mbrojtje të mjedisit si dhe në fazat e mëvonshme do të kryhen matjet të nivelit të
pluhurit dhe PMM sipas kërkesave dhe dispozitave ligjore;

Gjatë hartimit të raportit janë marrë dhe shqyrtuar raportet e VNMS-së për projektin
paraprak, projekt të ngjajshme në lokalitetin në fjalë, vizita të shumta me ekspert të
ndryshëm, takime të rregullta me dizajnerin e betonjerës, konsulta të vazhdueshme me
kompanin projektuese, informata dytësore përmes analizave të berë në prjektet të
karakterit të njejte në vendet e BE-së.
Përmes këtij raporti ne do të identifikohen dhe japim udhëzime detale se si të zbatohen
masat zbutëse me qëllim të zvoglimit të ndikimeve në mjedisë dhe për këtë investitori ka
treguar gatishmëri në implementimin e plotë të tyre.

KAPITULLI I: HYRJE - Në këtë kapitull do të përshkruajmë shkurtimisht natyrën e
projektit, qëllimet dhe objektivat, studimi se në cilat fusha do jetë më i fokusuar dhe
rrugët të cilat do të ndiqen për të përmbyllur këtë studim.

KAPITULLI II: Kjo kaptinë do të përshkruaj kornizën ligjore si bazë e nevojshme për një
hartim sa më professional të këtij raporti në mënyrë që të ndikimet të jenë harmoni dhe
Brenda legjislacionit në fuqi të lëmive respektive.

KAPITULLI III: Në këtë kapitull do të fokusohemi në informatat bazë lidhur me
lokacionin, në të cilin përfshihen lokacioni hapsinor, infrastructura e cila e mbështet këtë
aktivitet, shfrytëzimi actual I tokave dhe gjendja e tyre, drenazhimi (kullimi) dhe resurset
ujore, flora dhe fauna, distribucioni dhe aktivitetet ekonomike në këtë lokacion.

KAPITULLI IV : Në këtë kapitull do të përshkruajmë dizajnin e projektit, aktivitetet
implementuese, inputet e projektit, lëndët e para të cilat hyjnë në process, forca
punëtore e angazhuar për mbarëvajtjën e punëve, pajisjet dhe maqinerin e përdorur.
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KAPITULLLI V: Në këtë kaptinë do të shqyrtojmë në mënyrë detale të gjitha ndikimet
mjedisore gjatë operimit të impiantit, analizojmë ato dhe efektet e tyre në tokë, ujë, ajër,
flora dhe fauna, biodiversitet, trafik, zhurmë dhe mbetje të ngurta dhe të lëngëta.

KAPITULLI VI: Në këtë kapitull do të shyqrtojmë vlerësimin e ndikimeve në rast të
aksidentëve.

KAPITULLI VII: Në këtë kaptin do të sqarojmë masat zbutëse për një mjedisë më të
qëndrueshëm dhe planin për menaxhim mjedisor.

KAPITULLI VIII: Në këtë kapitull do të prezantojmë një përmbledhje detale dhe
rekomandime për aspekte të ndryshme të shtjelluara në këtë raport.
1.0. HYRJE
Me zgjerimin e rrugës nacionale në segmentin Prishtinë – Vushtrri – Mitrovicë,
konkretisht Magjistrala M2 segmenti Zahir Pajaziti ka ndikuar që shumë subjekte afariste
të preken nga këto aktivitete, me këtë edhe funksionimi i betonjerës së kompanisë Ariani
Company shpk është vëshirësuar për shkak se do të zgjerohet rruga dhe me këtë do të
vështirësohej kryerja e tërë ciklit prodhues në betonjerë.
Andaj, aplikuesi ka ndërmarrë masa të menjëhershme dhe është duke kryer punimet në
përgatitjen e lokacionit të ri me qëllim të instalimit të pajisjeve prodhuese në betonjerën
e cila do të shtrihet në sipërfaqe shumë më të madhe se ajo në të egziston.
Pra, me zgjerimin e rrugës aplikuesit i është imponuar të ndrrojë lokacion dhe të
lokalizohet në një sipërfaqe prej rreth 6 ha (shih. ne aneks certifikaten e prones dhe
kopjet e planit) per dy ngastrat më të mëdha P-70202051-OK959-0 me sipërfaqe prej
15943 m2 dhe P-70202051-K2177-0 me sipërfaqe prej 39398m2 , në të cilën edhe do të
kryhen aktivitetet për depozitimin dhe prodhimin e betonit.
Vlen të cekët se e tërë sipërfaqja është në pronësi të kompanisë Ariani Company shpk.
Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis për objektin industrial afarist dhe betonjerën e
kompanisë Ariani Company shpk me qendër në Vushtrri, konkretisht në zonën kadastrale
Pestovë, është përpunuar dhe përgaditur nga ekspertet e kësaj fushe nën logon e
kompanisë konsulente Geoenvironment Consulting LLC. Raport është përgatitur ne
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harmoni dhe sipas kërkesave të legjislacionit mjedisore të Kosovës, veçanërisht sipas
Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214, Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.
03/L-025 dhe udhëzimeve administrative qe lidhen me ketë çështje.
Territori apo zona në studim nuk është i përfshirë në ndonjë zonë të mbrojtur,
monument natyrore, park natyral, rezervat apo park kombëtar. Nuk është zonë e
përdorur për specie të natyrës (florë apo faunë), si për shumim, folenizim, ushqim,
pushim, dimrim apo megrim që mund te ndikohet nga zhvillimi i këtij aktiviteti. Nuk
është zonë me rendësi historike apo kulturore dhe ka qasje direkte në rrugën nacionale
Prishtinë-Vushtrri-Mitrovicë, përgjatë sëcilës aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe një numër i
konsiderueshëm I aktiviteteve. Andaj, minimizimi i efektëve ndaj mjedisit por edhe ndaj
të punësuarve qe punojnë në këtë zonë, do te ishte mjaft pozitive, dhe një gjë e till
paraqitet në këtë raport.
Materialet, burimet dhe literatura për hartimin e raportit janë nga me të ndryshmet, si
nga interneti, vebfaqja e komunës në fjalë, raporte te ndryshme nga institucionet
relevante për mjedis etj.
Objektivat e projektit –objektivi kryesor i zhvillimit të projektit në fjalë është të ndërtohet
dhe operoje betonjera më moderne dhe njekohësisht të ndihmohet zhvillimi i
kompanisë.
Objektivë tjetër me rëndësi është që përmes funskionalizimit të betonjerës së re do të
krijohen kushte të përshtatshme për kryerjen e aktiviteteve prodhuese me ndikime
minimale në mjedis dhe kursim maksimal të ujit, duke bërë reciklimin e tij në masën
100% , pra nuk do të ketë shkarkime të ujrave të përdorura.
Meqenëse aktivitetet e propozuara do të gjenerojnë një sërë ndikimesh mjedisore dhe
sociale, sipas legjislacionit kombëtar kërkohet që të kryhet Vlerësimi i Ndikimeve në
Mjedis dhe Social i projektit. Ndërsa në këtë fazë të zhvillimit të projektit, detajet e
aktiviteteve të projektit dhe vendndodhja e tyre janë të njohura për tërë komponentat e
projektit dhe me këtë do të adresohen të gjitha ndikimet dhe me këtë Ariani Company
ka përgatitur planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS).
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Plani i propozuar i projektiRrjedha operacionale e procesit për përzierjen e betonit në impiant është si në vijim:
-

Hapsirat për magazinimin e agregatëve të dimensionëve të ndryshme;

-

Kontrolla e cilësisë së lëndëve të para; agregatëve, inerte të imëta, cimento , ujë
dhe përzierja e tyre;

-

dozimi/peshimi;

-

ndarja/sortimi ;

-

ngarkimin e mikserave dhe dergimin e tyre deri në destinimet e caktuara
(vendpunishte të ndryshme);

-

hapsirat për magazinimin e kamionave dhe servisimin i tyre;
Duke u bazuar në kërkesat ligjore siç janë përmendur më lartë në këtë dokument,

raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis është fokusuar në disa drejtime kryesore:
 Përshkrimi i situatës ekzistuese, lokacionit dhe përshkrimi teknik i instalimeve
të pajsijeve dhe makinerisë së angazhuar;
 Identifikimi i ndikimeve kryesore në mjedis;
 Përcaktimi i masave për mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit dhe
masave për menaxhimin e rrezikut;
 Vlerësimin Ekonomik-Social dhe,
 Përfundimet – konkluzione
Raporti përshkruan gjendjen e përgjithshme në dhe rreth lokacionit të projektit, kushtet
mjedisore ekzistuese, përshkrimin teknik te projektit dhe të punimeve të cilat do të
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.
Për hartimin e këtij raporti janë përdorur 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 dhe janë marrë të dhëna hapsinore për lokacionin, është incizuar
gjendja e terrenit dhe janë bërë fotografi për lehtësimin e përgatitjes së këtij raporti.
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2.0. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Procedurat e vlerësimit të ndikimit mjedisor dhe social
Kosova ka një ligjë gjithëpërfshirës të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (2010/03-L-214)
dhe bazuar në nenin 7 “Detyrimi për Pëlqimin Mjedisor” të Ligjit thuhet qartë se:
1. Një pëlqim Mjedisor duhet të kërkohet për cdo projekt publik dhe privat të listuar
në shtojcën I apo shtojcën II të ketij ligji, i cili ka të ngjarë të ketë efekte të
konsiderueshme në mjedis për shkak të, ndër të tjera, të natyrës, madhësisë ose
vendndodhjes së tij;
2. Të gjithë projektet të cilat janë renditur në Shtojcën I janë të detyruar t'i
nënshtrohen VNM-së.
3. Projektet e renditura në shtojcën II do të shqyrtohen rast pas rasti dhe në
përputhje me kriteret e përcaktuara në shtojcën III, në mënyrë që të përcaktohet
nëse ato duhet t’i nënshtrohen VNM-SË.
4. Ministria nuk do të dhurojë pëlqim mjedisor të cekur si në paragrafin 1 të këtij
neni derisa të jetë kryer një Vlerësim i Ndikimit në Mjedis për projetin.
Hartimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është realizuar duke përfillur dokumentet dhe
kërkesat e infrastrukturës ligjore të Kosovës:


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



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



Ligji për mbrojtjen e ajrit



Ligji për Mbeturina



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



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

Nr. 03/L- 160

Nr. 04/L-060
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Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat
kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe
në trupin ujor.



Udhëzimin administrativ Nr.07/2015 për menaxhimin e mbeturinave nga ndërtimi
dhe demolimi i objekteve ndërtimore.

Sipas ligjit të VNM në Kosovë, por edhe sipas parimeve ndërkombëtare për VNM, VNMja është një proces i parashikimit, analizës dhe llogaritjes së ndikimeve në mjedis të
projekteve të caktuara. Përveçprocedurës së VNM dhe dhënies së pëlqimit, Ligji për VNM
përcakton edhe detyrimet për përgatitjen e raportit të VNM si dhe përmbajtjen e
raporteve. Projekti në fjalë është subjekt i VNM-së, dhe bënë pjesë në projektet e
shtojcës 2, respektivisht në kuadër të pikës 5. Industria e mineraleve; 5.8. Fabrika për
prodhimin e betonit.
2.1. Dokumentacioni teknik


Certifikata e regjistrimit te biznesit;



Certifikata e pronës;



Kopja e planit dhe raporti i njësisë kadastrale dhe plani i situacionit;



Leja e ndërtimit;



Leja Mjedisore Komunale;



Pelqimi per mbrojtje nga zjarr;



Pëlqimi nga KRU dhe KRM Uniteti në Mitrovicë;



Pëlqimi Elektroenergjetik nga KEDS;

Duke pasur parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë
përfshirë në kuadër të rregullatives të lartcekur për nevojat e hartimit te këtij raporti
është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse
siç është direktiva e VNM-se (85/337/EEC).
3.0. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
3.1. Pozita gjeografike e lokacionit
Komuna e Vushtrrisë shtrihet në pjesën veriore të Kosovës. Në veri kufizohet me
Mitrovicën,në lindje me Podujevën, në jug me Obiliqin, në jugperëndim me Drenasin dhe
në perëndim me Skenderajn. Komuna shtrihet në drejtim veri‐jug (gjatësia maksimale
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afro 34 km) dhe diç më e zgjeruar në mes (gjerësia maksimale afro 23 km) me një
gjatësi të vijës kufitare prej afro 104.5 km.
Territori i komunës së Vushtrrisë shtrihet në një sipërfaqe prej 345 km² dhe zë afro 3.2 %
të territorit të Kosovës. Komuna e Vushtrrisë shtrihet ndërmjet dy qendrave të mëdha
urbane Prishtinës dhe Mitrovicës. Relievi i komunës është i ulët fushor dhe kodrinor të
cilat janë pjesë përbërëse e masës malore të Kopaonikut dhe Qyqavicës. Klima e
komunës është e butë dhe kontinentale. Lumi Sitnica, si lum më i madh, e përshkon
tejpërtej territorin e Komunës, ndërsa dy lumenj më të vegjël: Tërstena dhe Studimja,
kalojnë nëpër qytetin e Vushtrrisë. Kushtet natyrore kanë ndikuar në krijimin e tokave
pjellore që janë karakteristikë e komunës.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare të realizuara në vitin 2011 në Komunën
e Vushtrrisë i ka dhënë këto rezultate: numri i banorëve të Komunës së Vushtrrisë sipas
regjistrimit të popullsisë të kryer në vitin 2011 është 69.870 banorë (duke mos përfshirë
një numër të popullsisë serbe që nuk kanë marrë pjesë në regjistrim), ndërsa dendësia e
popullsisë është 202.5 banorë / për km2.
Komuna e Vushtrrisë ka 11.872 ekonomi familjare, prej tyre 4,890 shtrihen në zona
urbane dhe 6,976 në atë rurale, po ashtu ka një popullsi të re dhe të aftë për punë. Lumi
Silnica, kanali i sistemit Ibër-Lepenc, përroskat Tërstena, e Sllakocit, e Studimes, e
Smrekonicës, e Dumnicës dhe e Brusnikut konsiderohen të jenë rrjeti kryesor hidrografik
i saj.
Dy të tretat e territorit të komunës është pjesë rrafshinore. Rrafshi i komunës e sidomos
lugina përgjatë lumit Silnica është tokë me potenciale të mundshme për zhvillimin e
bujqësisë intensive dhe zhvillim të agroindustrisë.
Komuna e Vushtrrisë është qendër me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, falë tokës
pjellore që ofron kushte të volitshme për kultivimin e të gjitha kulturave bujqësore, ku
Komuna e Vushtrrisë prin në prodhimin dhe përpunimin e patates.
Vushtrria ka një infrastrukturë relativisht të mirë, duke cituar se përveç rrjetit rrugor ka
një lidhje shumë të mirë me qytetet e tjera të Kosovës edhe nëpërmjet rrjetit
hekurudhor. Largësia nga kryeqendra e Kosovës, Prishtina, është 25 km., ndërsa nga
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës është 42 km.
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Fig xxPozita e komunës së Vushtrrisë

Fig. Pamje e qytetit të Vushtrrisë

Foto 1.Aeroimazh i lokacionit të objektit afarist industrial- impiantit per perzierjen e
betonit ne ZK Pestovë, Vushtrri.
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Foto 2. Pamje e impiantit në të cilin do të bëhët dozimi, dhe përzierja e
komponentave deri në krijimin e betonit;

Foto 3: Pamje nga bazenet ne te cilin do të reciklohet uji i ndotur;

3.2. Popullsia e Vushtrrisë;
Zhvillimi i popullsisë është një fushë mjaft me rëndësi për planifikime dhe zhvillime të
ardhshme. Të gjitha zhvillimet në hapësirë bëhen në interes të vetë popullatës. Prandaj,
analiza e zhvillimeve demografike është e domosdoshme për planifikim adekuat të
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zonës, duke aluduar në kërkesat e popullsisë dhe interesin e zonës për zhvillime të
ardhshme.
Në bazë të rezultateve preliminare të regjistrimit të popullsisë numri i banorëve në
Komunë është rreth 69700 banorë sipas cenzusit të viti 2011. Ka rëndësi të madhe për
zhvillimin demografik, ekonomik dhe social. Nga kjo strukturë rrjedhin kontingjentet
kyçe të popullsisë, që kanë ndikim në zhvillimin demografik dhe socio-ekonomik të një
popullate. Komuna ka popullsi kryesisht të re, edhe pse në periudhat e fundit kohore
vërehen disa tendenca me ndryshime të vogla në zvogëlimin e grup-moshave të reja.
Mbi 35 % e popullsisë së përgjithshme në këtë zonë janë me moshë të re, 0 deri 18 vjeç.
Ndërsa, grup-moshat 19-35 vjeç e përbën mbi 25% të popullsisë, grup mosha 36-65 vjeç
përfshinë rreth 35 % dhe mosha mbi 66- vjeç e popullsisë përfshinë 4.9% të popullsisë së
përgjithshme. Këto të dhëna më së miri tregojnë se kjo zonë, si edhe e tërë Kosova ka
një popullsi të re me rreth 60 % të saj nën moshën 35- vjeçare.
3.2.1 Ekonomia
Komuna e Vushtrrisë është qendër me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, si dhe falë
tokës pjellore e cila ofron kushte të volitshme për kultivimin e të gjitha kulturave
bujqësore. Komuna e Vushtrrisë prinë në prodhimin dhe përpunimin e patates.
Komuna e Vushtrrisë ka të regjistruara 3133 biznese. Prej tyre 1311 merren me tregti me
shumicë dhe pakicë, 509 transport dhe telekomunikacion, 321 hotele dhe restorante, 244
industri përpunuese, 91 bujqësi dhe pylltari, si dhe veprimtari të tjera ekonomike, në
funksion të ngritjes së mirëqenies së vet qytetarëve. Edhe pse disa prej tyre nuk janë
aktive, këto veprimtari ekonomike punësojnë një numër të konsiderueshëm të
punëtorëve.
Sa i përket industrisë në komunën e Vushtrrisë ekzistojnë ndërmarrje prodhuese të
ndryshme, të gjitha këto ndërmarrje janë private, kryesisht janë industri e lehtë. Ish
ndërmarrjet publike janë privatizuar. Prej ndërmarrjeve më të rëndësishme janë: Fabrika e
Llamkosit, Ndërmarrja Ariani Company shpk, Ndërmarrja Ciao BERTO, Fabrika BINI,
Ndërmarrja bujqësore PESTOVA etj.
3.2.2 Bujqësia
Komuna e Vushtrris ka fond të konsiderueshëm të tokës bujqësore. Rreth 21727 ha është
tokë e punueshme që e përbëjnë arat, kopshtet, kullosat, livadhet dhe tokat djerrin. Në
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strukturën e tokës së punueshme dominojnë arat, pastaj janë livadhet dhe kullosat,
ndërsa sipërfaqet me pemishte dhe kopshte janë më të vogla.
Sipërfaqja e tokës së punueshme sipas llojit të sipërfaqes bujqësore e shprehur në
përqindje në sipërfaqen e përgjithshme të tokës bujqësore dominojnë arat me 16022 ha.
Livadhet përfshijnë sipërfaqen prej 1447 ha. Gjithashtu pjesëmarrje kanë edhe kullosat
me 3583 ha. Me pemishte janë 630 ha, kurse serat dhe kopshtet (45 ha) kanë një
pjesëmarrje shumë të vogël.
Në kuadër të tokës së punueshme kultivohen lloje të ndryshme të kulturave bujqësore
nga të cilat dominon patatja me 1300 ha ose 50 ton/ha. Prodhimtaria bujqësore është e
mirë në përgjithësi, ndërsa drithërat kanë pjesëmarrje me 4100 ha grurë ose 5 ton/ha,
gjë që është prodhimtari e kënaqshme duke marr në konsideratë kualitetin e tokës dhe
mundësit e tjera tekniko-teknologjike. Prodhimtaria në Perimtari është 300 ha, ndërsa
prodhimtaria në pemë është 632 ha. Krahas pjesëmarrjes më të madhe të sipërfaqeve me
ara edhe prodhimtaria e drithërave është më e lartë, ndërsa prodhimtaria e perimeve dhe
pemëve konsiderohet më e vogël.
Ndër perimet të cilat kultivohen në sipërfaqe më të mëdha janë lakra e cila merr pjesë
me100 ha, pastaj janë qepët me 50 ha, domatet me 20 ha, kurse perimet e tjera si
lulelakra, sallata dhe trangujt kanë pjesëmarrje më të vogël. Numri i madh i pronave që
kanë sipërfaqe të vogël mbetet njëra ndër sfidat kryesore për zhvillimin e bujqësisë në
komunën e Vushtrrisë.
3.3. Infrastruktura ekzistuese
Sa i përket infrastrukturës ekzistuese, infrastruktura rrugore është e kompletuar, në afërsi
të lokacionit kalon rruga magjistrale Prishtinë– Mitrovicë, e cila mundëson kyçjen në
gjithë rrjetin rrugor të Kosovës, infrastruktura e ujësjellësit dhe kanalizimit poashtu është
e rregulluar në tërësi si dhe furnizimi me energji elektrike. Me qëllim të marëvajtjes së
proceseve prodhuese aplikuesi ka krijuar alternativa shtesë për furnizim me ujë dhe
energji.
3.4. Gjendja hidrologjike
Zona në tërësi është zonë agrare dhe pjesërisht e banueshme, në të cilën aktivitetin e
tyree ushtrojnë një numër i konsiderueshëm.
Ujerat nëntokësore- Në vitin 2004 nga buxheti komunal i Vushtrrisë janë bërë analizat e
ujit të puseve në të gjitha fshatrat afër lumit Sitnica dhe nga këto analiza të kryera nga
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Instituti Kombëtar Shëndetësor i Kosovës del se uji nga këto puse është i pa përdorshëm
për pije, andaj preferohet që popullata, e cila jeton rreth këtij lumi të njoftohet me
rrezikun permanent që i kanoset nga këta ndotës, andaj për ti shmangur një rreziku
preferohen banorët e lokaliteteve afër lumit që sa më shpesh të bëjnë kontrollimin e
kualitetit të ujit në Institutin Kombëtar Shëndetësor në Prishtinë dhe të këshillohen për
përdorimin e ujit të pijes nga puset, në të kundërtën do të ballafaqohen me helmime të
ndryshme, të cilat mundë të përcillen me pasoja të rënda1.
Për këtë pronari për aktivitetet e tija ka hapur pusin me qëllim të krijimit dhe shfrytëzimit
si burim primar, ndërsa uji nga ujësjellësi mund të përdorët për raste emergjente.
3.5. Flora dhe Fauna
Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë e
veprimtarisë së njeriut, dhe ne lokacionin ku janë duke u kryer ndërtimet dhe operimet, si
dhe ne rrethin të ngushtë për shkak të aktiviteve ndërtuese dhe prodhuese, flora dhe
fauna janë tejet të fragmentuara dhe në masë të madhe të degraduar dhe fauna është
c’vendosur në zona tjera.
Në sipërfaqet në rrethin të zonës ku realizohet projekti ekzistojnë sipërfaqet e tokës
bujqësore ku

kultivohet gruri, misri, luledielli, soja, patatja etj. Pyjet e këtij regjioni

kryesisht janë pyje të llojit gjethorë dhe përbëjnë një numër të madh të llojeve me rritje
të ulta dhe mesatare. Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të
konstatohet se në lokacionin e këtij regjioni nuk ka potenciale të shprehura të
vegjetacionit të cilat mund të rrezikohen me

funksionimin e impiantit për prodhimin e

betonit..
Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit për Mbrojtjen e Natyrës , nuk ekzistojnë të dhëna
se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të
biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zonë/territor që është
potencial të futet nën mbrojtje.
Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve shtazore nuk është studiuar në masë të
mjaftueshme për të sjellë përfundime meritore në këtë domen. Bazuar në florën
ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit më të gjërë, e duke marrë për bazë edhe të
dhënat nga vendasit, në zonën më të largët nga lokacioni jetojnë gjitarët , insektet e

1

Instituti kombetar i shendetit public, 2005
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ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku, derri i egër, iriqi etj. Ndërsa prej shpezëve janë
karakteristike: bilbilat, thëllënëza e fushës, sorrat , shqiponja etj .
3.6. Karakteristikat sizmike
Sizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundësi të dridhjeve të tokës të
intensitetit prej 7- 8 shkallë të Merkalit . Sipas hartave sizmike të regjionit, hapësira e
gjerë e hulumtuar nuk i përket një intensiteti të njejtë të dridhjeve sepse varet nga
karakteristikat gjeologjike të tokës, thellësisë së ujërave nëntokësore etj.
3.7. Efektet vizuale (peizazhi)
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë

së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga

elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin objekti afarist
industrial “impianti për prodhimine betonit” –mjedisi. Me këtë rast gjithsesi duhet marrë
parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike afektive e cila manifestohet përmes
veprimit të tërësishëm sinergjik të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të
pranishme implikimet kulturologjike ,sociologjike dhe subjektive .
Lokacioni në të cilin është duke u ndërtuar dhe do te funksionalizohet impianti në fjalë
gjendet në një terren relativisht të rrafshët por që konfiguracioni i tij ka pësuar
ndryshime për shka të ndërtimeve dhe përzgjedhjes së dizajnit të impiantit në raport me
mjedisin jetsor. Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e
mjedisit dhe nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Sipas projektit
të planifikuar objekti nuk do të paraqes ndonjë ndikim negativ në prishjen e peizazhit në
lokacionin e analizuar, por përkundrazi zonës do t’i ofrohet një objekt estetik dhe me
arkitektur moderne, dhe syri i njeriut do të mësohet me këtë pamje të re..
3.8. Ajri
Lidhur me kualitetin e ajrit të lokalitetit në fjalë nuk ka të dhëna të cilat do të tregonin
gjendjen reale të kualitetit të ajrit të këtij vendbanimi dhe komunës në tërësi.
Pra, mungesa e nje kadastri të ndotësve të ajrit në tërë Kosovën dhe në veqanti në këtë
lokalitet na pamundsojnë që të shqyrtojmë në mënyrë detale gjendjen aktuale të të
gjithë emitentëve të zonës dhe efektin komulativ që vie nga emisionet që vijnë nga jeta
në fshat dhe aktivitetet e zhvilluara.
Bazuar në distancën në mes të lokacionit në fjalë me magjistralën dhe gjigantin e KEK-ut
në një anë, dhe Trepcën në anën tjetër, mund te vlersojmë se lokacioni në tërësi dhe
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zona mund të jetë e afektuar nga emitentet që lirohen nga emitentët në e cekur më
parë.
Poashtu ajri mund të jetë i kërcënuar nga pesticidet dhe herbicidet të cilat përdorën në
zonën në fjalë, dhe mund të konkludojm se ndotja e ajrit në këtë regjion është në nivelin
e moderuar.
3.9. Uji
Afër qytetit të Vushtrris kalon lumi Sitnica, i cili është në masë të madhe i kërcënuar nga
ndotjet pasiqë përgjatë gjithë rrjedhës së tij shumë ekonomi familjare i lëshojnë ujrat e
zeza në të, poashtu ndotja e ujit shkaktohet nga objekte tjera industriale që janë të
ndërtuara në këtë zonë dhe në qytetin e Vushtrrisë si dhe nga objektet industriale
ekzistuese të më hershme, ndotja e ujit shkaktohet edhe nga stacionet e karburanteve të
cilat janë të vendosura nga dy anët e rrugëve magjistrale.
Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën magjistrale nga
shpërlarja e trases së rrugëve nga të reshurat atmosferike.
3.10. Zhurma
Në lokacionin e analizuar dhe ma gjerë nuk kemi ndonjë matje të zhurmës, por
konsiderojmë se lokacioni është i larguar nga qyteti, gjithashtu nuk ekziston ndonjë
objekt i madh industrial afër që gjeneron zhurmë pos automjeteve që qarkullojnë nëpër
magjistrale që gjendet ne një distancë të afërt prej impiantit në fjalë. Bazuar në matjet e
bëra më pajisje gjysme profesionale rezulton që zhurma e emituar sillet brenda vlerave
maksimale të lejuara në burim dhe rrethin e tij. Mund të konstatojmë se në lokacionin ku
është duke u ndërtuar dhe do të operoj impainti për prodhimin e betonit nuk do të
gjenerohet zhurmë e cila, e cila do të ndikonte në psikikën dhe koncentrimin e njeriut në
punë dhe në komunitetin përreth tij.
4.0. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT DHE PROCESIT TË PRODHIMIT.
Projekti në fjalë gjendet në zonën kadastrale Pestovë (shih në aneks certifikatën e pronës
dhe kopjen e planit) dhe tanimë është në ndërtim e sipër, për të cilën edhe posedon Leje
Ndërtimore nga ana e komunës së Vushtrisë respektivisht Drejtorati për Urbanizëm dhe
Mbrojtje të Mjedisit të lëshuar me dt:05.08.2021 me nr të lejes 396/21; nën emrin e
projektit Objekt Afarist Industrial PL+0 dhe P+1, në adresën maxhistralja Prishtinë –
Mitrovicë, në Pestovë (në aneks do të gjeni më shumë detaje rrethe lejes së ndërtimit).

GEOENVIRONMENT CONSULTING LLC

19

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis dhe Social - Objekti afarist dhe industrial – betonjera për përzierjen e
betonitnë ZK. Vushtrri – ARIANI COMPANY SHPK

Tanimë ndërtimet e vrazhda janë në përfundim e sipër dhe tërë projekti është duke u
realizuar sipas dinamikës së paraprë nga ana e aplikuesit.
Lokacioni në fjalë është tejet I pasur me ujra nëntokësor dhe për nevoja të prodhimit dhe
nevojave tjera në dhe rreth impaintit aplikanti do të shfrytëzojë ujin nga burimet
vetanake (tanimë ka hapur pusin).
Projekti në fjalë për nga përmasat dhe kapacitetet prodhuese bënë pjesë në kategorin e
projekteve të mëdha, këtë e dëshmon edhe hapsira në të cilin projekti do të shtrihet në
rreth 6ha.
TEKNOLOGJIA DHE PROCESI I PRODHIMIT TË BETONIT
Baza për prodhimin e betonit me objektet përcjellëse përbëhet prej pajisjeve dhe
objekteve të cilat si tërësi nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e
betonit, si dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet e mundshme negative që shkaktohen
nga realizimi i proceseve teknologjike në këtë impiant.
Hapësira-plani i situacionit ku janë te vendosura dhe do të vendosen stabilimentet për
prodhimin e betonit shihet ne vijim.
Bëhët fjalë për një impiant i cili në vete ngërthen një teknologji modern viti i prodhimit
2021 DUMKA LTD BULGARIA, i cili ka një eficiencë të lartë në prodhim dhe është tejet
miqsor në mjedisin jetsor.
Kapacitet real i instaluar është: 60 [m³/orë].
Procesi i prodhimit sa i përket organizimit teknologjik ndahet në dy faza kryesore:
 Sjellja dhe deponimi i lëndës së parë - që përbehet nga sjellja e fraksioneve të
ndryshme të agregateve të zhavorit, të cilat mund të jenë nga fraksionet e
seperuara në seperacione të ndryshme apo të prodhuara në gurëthyes të
ndryshëm. Si dhe furnizimet me cimento refuz dhe aditive të ndryshëm të cilët
përdoren si komponent përbërëse te betonit.
 Produkti: që do të realizohet është prodhimi i betonit i klasave të ndryshme që
do të realizohet në bazën e betonit duke shfrytëzuar lëndën e parë dhe të gjitha
pajisjet dhe procesin teknologjik të duhur.
 Baza e fraksioneve-Ndërmarrja ka të instaluar teknologji BAT (teknologjia me
mire ne dispozicion ). Kjo bazë e betonit është mjaft efiçiente përsa i takon
përdorimit të energjisë, pjese teknologjike të ndryshme të tij ndërrohen ose
modifikohen me të reja, këto shpikje inxhinierike përmirësojnë efiçencen dhe
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optimizojnë përdorimin e energjisë dhe ndikimin e prodhimit të kësaj baze në
mjedis.
Kjo linje teknologjike sipas proceseve që realizon përbëhet nga këto njësi bazë:
a. Bunkeri i depozitimit të gurit gëlqeror apo fraksioneve të ndryshme të zhavorit
që sillen nga seperacionet rreth lumenjëve.
b. Transportimi kryesor i fraksioneve të dala nga bunkeri i depozitimit, është
një rrip gome, me gjerësi 0.6m, i cili mbështetët dhe në një sere cilindrash
rrotullues që lëvizen nga një elektromotor.
Proceset teknologjike të veprimtarisë së prodhimit të betonit, sipas natyrës së
operacioneve që realizojnë, përbëhen nga :



Baza për prodhimin e betonit me kapacitet 60 m3/orë, me të gjitha pajisjet komplete,



Siloset për deponimin e fraksioneve të agregateve,



Poligoni i asfaltuar,



Mjete për transportimin dhe vendosjen e betonit,



Furnizimet me energji elektrike dhe ujë etj.

Impianti i prodhimit është teknologji e parametrave bashkëkohore sipas teknologjisë së
vitit 2021, në të cilin cikli i prodhimit është tërësisht i mbyllur dhe me kontakte tepër
minimale me elementet e mjedisit. Çdo linje prodhimi betoni përbëhet nga këto njësi
teknologjike funksionale si me poshtë.
 Bunkerët e depozitimit dhe Peshoret e dozimit të fraksioneve,të materialit të
fraksionizuar sipas granulometrisë të përshkruar më sipër për rëre dhe granil me
katër fraksione. Peshoret e dozimit të fraksioneve, si njësi matëse peshues janë
montuar në fundin e çdo bunkeri dhe në to matet dhe përcaktohen raportet e
secilit fraksion sipas qëllimeve të prodhimit për llojin e betonit. Ky proces është i
drejtuar nga njësia kompjuterike e impiantit.
 Shiriti transportues – zhavori me dimensione të ndryshme përmes ngarkuesve
vendoset në pajisje e cila është e lidhur përmes shiritit transportues dhe përcjell
zhavorin deri në siloset ku bëhët përzierja e komponenteve. Duhet të theksohet
se shiriti për transportimin e zhavorit është i mbuluar në pjesën e sipërme me
llamarinë e cila pamundëson që grimcat dhe pluhuri i zhavorit të fluturojnë, dhe
me këtë të krijohet ndotje në dhe rreth hapsirave operuese.
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Siç shihet edhe në foto shiriti i transmisionit së lëndës inerte nga depozita është i mbyllur
dhe nuk shpërndan pluhur gjatë procesit të punës
Gjatësia:22.6m
Gjerësia: 0.60m
Shtrati i pritjes dhe transmetimit të masës së fraksioneve që është një rrip
transmisioni horizontal me gjatësi 22.56 m,një gjerësi 0.60 m.
Siloset e çimentos tek të tre siloset mbahet tërësisht e izoluar sasia e çimentos që
përzihet me materialin. Në fundin e këtij bunkeri gjendet një peshore që realizon
dozimin përkatës të çimentos e cila me pas dërgohet për në përzierës me kapacitet
për njësi të silosit 70 m³.
Për prodhimin e çimentos, është e nevojshme që përzierja e lëndëve të para të bluara, të
jetë sa më homogjene dhe me përbërje kimike të përcaktuar. Për këtë qëllim përdoren
silloset.
Përzierësi i bazës së betonit (Mikseri) realizon përzierjen e materialit guror (rërë dhe
zhavorr), ujit dhe çimentos.
Sistemi i kapjes së pluhurit.
Transportuesit e materialit me pjesë përkatëse (Kërmilli i Çimentos)
Transportierët e materialit guror (rërë dhe zhavorr të seperacionit) dhe çimentos për
në përzierës janë të mbyllur dhe nuk emetojnë pluhura si pasoje edhe
bashkëveprimit me agjentet atmosferike.
Njësia e komandimit të procesit është një kabine metalike, ku pjesë përbërëse e
kësaj është edhe tabela komanduese digjitale – komanda kompjuterike (Automatiku)
e procesit teknologjik të prodhimit të betonit.
Filtrat për silos. Të tipit:

MAXAIR-24

Volumi i ajrit; 1.800 Nm3/h
Viti:

2021

Hyrja: 115 V – 230 V, 50/60 Hz
Dalja:

220V/50HZ/60 Hz

Lëndët e parë si komponentë përbërëse për prodhim të betonit janë:
-

Rërë rreth 48%

-

Zhavor rreth 27%

-

Cimento rreth 16%
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-

Ujë rreth 9% dhe në rast të kërkesave të ndërtuesve – investitoreve shtohet edhe
aditivë për të rritur fortesin dhe për manipulim më të lehtë gjatë betonimit.

Cimento transportohet nga Hani i Elezit deri në siloset e betonjerës Ariani, si dhe
sigurohen additive të ndryshëm për raste kur kerkohen të prodhoehn lloje me specifike
dhe kualitative të betoneve.
Së pari pasi që për prodhimin e betonit nevojitët lënda e parë të cilën e marrim nga
përpunuesit e lëndës inerte brenda territorit të Kosovës dhe e cila është e një niveli të
lartë dhe e kontrolluar nga institucione të licencuara si për analiza laboratorike si dhe
për të gjitha proceset tjera.
Procesi i parë i punës të cilin e realizojmë në objektin tonë është përpunimi i lendes së
parë ku e njëjta vjen në formë të kokrrizave të vegjël të rërës (granulat) dhe pasi që
depozitohet në bunkerët depozitues ku me pastaj përmes shiritit transportues hynë në
procesin e përpunimit të cekur më lartë.
Gjatë prodhimit të betonit, përzierja e komponentëve duhet të bëhet mirë në mënyrë që
të fitohet një brumë homogjen i betonit.

Uji: Merret nga pusi i hapurnga kompania enkas për fabrikën e betonit, dhe fillimisht
depozitohet në pjesën e betonuar në përdhesën e objektit në kapacitet prej 470m3 .
Energjia elektrike: furnizimi me rrymë kryhet nga sistemi i rrjetit elektrik publik
“KEDS/KEK” , dhe furnizimi ndihmës në rastet kur kemi ndërprerje të rrymës bëhët
përmes gjeneratorit të kompanisë.

5.0. IDENTIFIKIMI, PËRSHKRIMI DHE VLERËSIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
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Ky kapitull do të përqendrohet kryesisht në vlerësimin e ndikimit në mjedis gjatë dy
fazave të projektit: 1) ndërtimi dhe 2) funksionimi-operimi. Efektet e mundshme të
rëndësishme të projektit duhet të merren parasysh në lidhje me mundësitë kryesore
potencialisht të dobishme mjedisore që lidhen me zbatimin e projektit.
Objektivi kryesor i aktiviteteve të planifikuara në projektin e Impiantit për përzierjen e
betonit në një kapacitet të planifikuar prej 60m3/h në zonën kadastrale Pestovë.
Rezultatet kryesore të aktiviteteve të implemetuara janë si më poshtë:
-

Ndërtimi dhe funksionimi më me efikasitet në prodhimin e betonit, reciklim të
ujit në masën prej 100% dhe zvoglim të konsumit të energjisë si pasojë e
përdorimit të teknologjisë me efikase;;

-

Mjedis me i mirë për të punësuarit dhe komunitetin përreth për shkak të
projektimit/përdorimit më efikas të resurseve si dhe;

-

Thurja/rrethimi në lartësi mbi 5m lartë me pllaka nga betoni masiv me qëllim të
minimizimit të zhurmës dhe intensitetit të pluhurit eventual;

Vendndodhja e aktiviteteve të planifikuara është në ngastrat e lartëcekura në ZK.
Pestovë, afër rrugës maxhistrale dhe në distancë prej 400m larg rrjedhës së lumit Sitnica.
Tanimë punimet janë duke u kryer dhe paralelisht me kryerjen e punimeve në impiantin
për përzierjen e betonit është duke u rregulluar edhe rruga maxhistrale dhe për këtë
është krijuar efekt komulativ sidomos në rritjen e komunikacionit rrugor në këtë
lokacion.
Përmes instalimit të impiantit të ri do të arrihet të kursehet energji elektrike, uji i
përdorur do të reciklohet në masën 100%, shtim të kapaciteteve prodhuese dhe
zvoglimin e ndikimeve në mjedis, ambient më miqsor rahasuar me impiantin paraprak.
Nga pershkrimi i natyres dhe arkitektures së projektit shohim se kemi të bëjmë me një
projekt i cili operon qe nje kohë te gjatë, por që për shkaqe të lartëcekura aktivitete do
të zhvillohen në një lokacion tjetër.
Andaj, në këtë studim do të shqyrtojmë efektet në mjedis duke përfshirë edhe efektet
komulative nga projektet përreth tij.
Perqendrimi do te jete tek ndikimet qe ndodhin gjate fazes se ndërtimit, operimit dhe ne
rast kur biznesi nuk performon si duhet per dekomisionimin e tij, se cilat jane masat
mbrojtese gjate ketyre fazave. Te gjitha ndikimet e mundshme nuk jane te vlerave te
njejta qe te behet edhe kuantifikimi i tyre.
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Pra, ndikimet ne mjedis mund lajmerohen ne te gjitha fazat e zhvillimit te projektit,
prandaj te gjitha ndikimet e mundshme negative ne mjedis do te shqyrtohen me kujdes,
analizohen dhe do te sugjerohen masa adekuate zbutese me qellim qe ndikimet te jene
brenda parametrave te lejuar.
5.1. Faza e ndërtimit dhe operimit
Në përgjithësi faza e ndërtimit dhe ajo operacionale janë me potencial të moderuar në
gjenerimin e rreziqeve dhe ndikimeve të vogla siç janë: gjenerimi i mbetjeve të ngurta të
cilat vijnë nga materjalet ndërtimore dhe ekskavimeve dheu me qëllim të krijimit të
terrenit të përshtatshëm për kryerjen e aktiviteteve të ndryshme në fazën operacionale.
Të cilat mund krijojnë rreziqet për siguri dhe shëndet në punë që lidhen me montimin e
pajisjeve të ndyshme në impaint për përzierjen e betonit.
Projekti gjithashtu do të gjenerojë rreziqe dhe ndikime mjedisore në shkallë të ulët si
ndotja e tokës dhe ajrit; gjenerimi i zhurmës dhe mbetjeve të ndërtimit, siguria e punës,
etj.
Gjatë fazës së ndërtimit/operimit-funksionimit të projektit priten rreziqe dhe ndikime të
vogla mjedisore dhe do të shoqërohen me zhurmë, dridhje dhe emisione të gazrave serë
dhe ndotje lokale të ajrit.
Këto rreziqe dhe ndikime të identifikuara pritet të jenë të një shkalle të ulët, specifike për
terrenin, të përkohshme nga natyra dhe mund të zbuten duke aplikuar masa lehtësuese
të njohura në ndërtim dhe në sektorin e betonjerave dhe praktikat më të mira në punët
civile. Këto rreziqe dhe ndikime së bashku me madhësinë dhe kohëzgjatjen e tyre janë
përmbledhur në Tabelën 1 më poshtë.
Ndikimet e mundshme anësore që lidhen me zbatimin e projektit në fjalë janë:
Emisionet nga ndotësit e ajrit - Gjatë ndërtimit / operimit të betonjerës si dhe lieferimit
të zhavorit deri në impiant dhe liferimin e betonit deri tek palët e kontraktuara
paraprakisht, priten sasi të vogla pluhuri si dhe shkarkime të gazrave që emitohen në
atmosferë. Bazuar në madhësin dhe faktet e sipërpërmendura, klima dhe ajri në zonat e
projektit supozohet të jenë të ndikuara në masë të ulët;
Ndikimet në faunë dhe florë - Bazuar në të dhënat teknike të dhëna për zbatimin e
projektit në fjalë nuk rezulton të jetë prerë ndonjë dru apo pemë sepse hapsira ka qene
e shfrytëzuar për bujqësi, kështuqë habitate me vlera të ndryshme si për florën dhe
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faunën (p.sh. gjitarët, zogjtë, zvarranikët dhe insektet ) që jetojnë në këtë lokacion do të
ndikohen dhe do të c’vendosen;
Gjithashtu asnjë zonë e mbrojtur nuk do të preket nga Projekti (ndjeshmëri e ulët).
Gazrat dhe pluhuri nga shkarkimet; Rritja e emisioneve të zhurmës nga rritja e trafikut
gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit mund të ketë pasoja të mëtejshme anësore. Si
krijimi i pluhurit ashtu edhe emetimi i gazrave mund të ketë një efekt në shëndetin e
qenieve njerëzore pasi ato mund të jenë shkak i problemeve të frymëmarrjes. Vëllimi i
konsiderueshëm i materialeve për kryerjen e proceseve do të transportohen në vendin e
ndërtimit me kamionë të mëdhenj, të mesëm ose të vegjël sipas situatës, gjë që do të
shkaktojë sasi të ndryshme të gazrave të shkarkimit.
Standardet e përqendrimit të shkarkimeve ekzistojnë për shkarkimet kryesore të ajrit
(CO, NOx, kapaciteti i tymit dhe HC), dhe automjetet ligjërisht janë të detyruar t'i
respektojnë ato. Lirimi i pluhurit dhe gazrave të shkarkimit është një pasojë e
pashmangshme e përdorimit të automjeteve.
Meqenëse sasia e materialeve të nevojshme është shumë e kufizuar dhe ndjeshmëria e
banorëve lokalë ndaj prodhimit të shtuar të pluhurit dhe gazrave të shkarkimit vlerësohet
të jetë e ulët. Madhësia e ndikimit është gjithashtu e ulët sepse Vushtrria është një zonë
e lagësht. Rëndësia e ndikimit për banorët lokalë vlerësohet të jetë e ulët.
Masat zbutëse - Sasia e emetimeve të pluhurit gjatë transportit të materialit mund të
minimizohet duke mbuluar kamionët që transportojnë materiale inerte dhe duke lagur
materialin gjatë transportit. Spërkatja e zonës së ndërtimit dhe tokës së gërmuar mund
të minimizojë emetimin e pluhurit atje në rast të kushteve të motit të thatë. Duke zbatuar
këto masa, ndikimi i pluhurit dhe gazrave të shkarkimit në punëtorë do të ketë vetëm një
rëndësi të vogël pasi madhësia e ndikimit do të jetë vetëm e ulët.
Zhurma; Gjatë periudhës së ndërtimit, aktivitetet si: gërmimet, lëvizja e automjeteve dhe
funksionimi i makinerive të rënda mund të ndikojnë në njerëzit që jetojnë afër rrugëve të
hyrje-daljeve, si dhe në lagjen e vendit të rehabilitimit. Sidoqoftë këto shqetësime do të
kenë efekte afatshkurtra të kufizuara në kohën e ditës dhe një periudhë prej disa ditësh
përgjatë vijës ekzistuese të veçantë shtrihet disa km përgjatë korridorit të ndërtimit dhe
rrugëve të hyrjes, dhe ato do të kenë ndikime të moderuara;
Masat zbutëse - Ndikimi i zhurmës është i përkohshëm dhe nuk mund të shmanget
plotësisht. Në mënyrë që të zvogëlohet më tej rëndësia e tij, i sugjerohet kontraktuesit të
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zbatojë rregulla strikte në lidhje me kufizimin e shpejtësisë për kamionët e transportit të
materialit.
Matja e zhurmës do të vendoset nga punëkryersi, duke ndjekur standardet
ndërkombëtare. Në çdo rast, këshillohet të shmangen aktivitetet e zhurmshme gjatë
periudhës së natës (nga ora 10:00 deri në 06:00 të mëngjesit).
Niveli i zhurmës duhet të jetë në përputhje me standardet kosovare dhe të Bashkimit
Evropian. Makineritë e punës duhet të përmbushin Standardet Evropiane 2000/14 / EC të
Majit 2000 në mënyrë që të ruajnë nivelin e zhurmës brenda kufijve të lejuar. Makineritë
e ndërtimit duhet të jenë të pajisura me silenciatorë ose zhurmëshurdhues dhe, kur është
e mundur, do të përdoren vetëm makina me fuqi të ulët të zërit. Pajisjet për mbrojtjen e
veshëve do t'u shpërndahen të gjithë punëtorëve. Punëtorët janë të detyruar të mbajnë
mbrojtës të veshëve kur tejkalohen 85 db (A) (shih Udhëzimi i Përgjithshëm i EHS i
Bankës Botërore / IFC, 2007).
Ndikimet e mundshme sociale; Nuk do të ketë asnjë shpronësim pasi e tërë prona
është private dhe i takon aplikuesit, gjithashtu, pa zhvendosje asnjë ndikim duke
përfshirë zhvendosjen fizike dhe ekonomike;
Shëndeti dhe siguria në punë; Kosova ka një ligj për shëndetin dhe sigurin në punë
OHS 04 / L-161. Shkaqet kryesore të rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë në punë mund të
ndodhin gjatë ndërtimit, mirëmbajtjes, funksionimit të pajisjeve të reja, dhe duhet të
menaxhohen me kujdes.
Shumë punëtorë do të ekspozohen ndaj rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë në punë,
kryesisht duke përfshirë, por pa u kufizuar në:
-

Mungesa e vetëdijes për kërkesat e shëndetit dhe sigurisë në punë siç janë
përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale (PMP) dhe praktikat e sigurta në vendin
e punës;

-

Ekspozimi ndaj kimikateve (si ngjyra, tretës, lubrifikantë dhe lëndë djegëse);

-

aksidente trafiku;

-

Rreziqet e gërmimeve;

-

Ekspozimi ndaj agjentëve ajrorë të ndërtimit si dhe;

-

Rreziqet e saldimit (tymrat, djegiet dhe rrezatimi).

Masat zbutëse - Në mënyrë që të zvogëlohen rreziqet e shëndetit në punë të natyrshme
për një lloj pune të tillë ndërtimi, aplikuesi në fjalë do të kërkojë dhe kontraktojë
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kompani të cilat demonstrojnë kredencialet e tyre për shëndet dhe siguri në punë,
kontraktuesi do të duhet të vendosë dhe të zbatojë një veprim të shëndetit dhe sigurisë
në punë (OHS) Planifikoni, si një kërkesë minimale në përputhje me rregulloret
kombëtare. Përveç kësaj, kontraktuesi duhet të ketë gjithashtu përgjegjësinë të sigurojë
të gjitha pajisjet e nevojshme të sigurisë për stafin e tij, siç ndodh zakonisht (helmeta,
doreza, çizme etj.) Dhe të kryejë trajnimin përkatës.
Shkatrrimi i tokës:Siç u paraqit më sipër, ndërtimi i objekte afariste industriale me theks
të veqantë në ngritjen dhe funksionalizimin e Impiantit për përzierjen e betonit do të
përcillet me dëmtime të tokave dhe me këtë do të ndrrojë edhe përbërja e tyre. Andaj,
gjatë kryerjes së punimeve në ndërtimin e hapsirave operuese dhe impiantit në fjalë
kërkohet që dheu humusor të largohet dhe të përdoret më vonë për hapsira të gjelbërta.
Kontaminimi i tokës: Siç u paraqit më sipër, ndërtimet në këtë objekt industrial me
thks të veqantë në këtë impiant për përzierjen e betonit mund të priten ndikime të
moderuara në cilësin e tokës dhe i takojnë kategorisë së kryerjes së punimeve të
madhësisë mesatare.
Masat zbutëse - Gjatë ndërtimeve dhe kryerjes së instalimeve të impiantit, punëkryerësi
duhet të shmang rrjedhjet aksidenatale dhe duhet të kujdeset që pajisjet dhe makineria e
angazhuar të jenë në gjendje të mirë teknike.
Kërkohet zbatimi i një strategjie efektive zbutëse për të parandaluar ndotjen e tokës në
vendin e ndërtimit është që të zbatojë një skemë të menaxhimit të mbeturinave dhe të
monitorojë aktivitetet e ndërtimit. Në përgjithësi, do të ndiqen parimet e mëposhtme
sipas udhëzimit të BE 2008/98 / EC,
Ujrat sipërfaqsor: Punimet e ndërtimit dhe operacionet nuk pritet të kenë ndonjë
ndikim të rëndësishëm në ekosistemin lokal, nëse tregohet kujdes i duhur gjatë ndërtimit
dhe fazës së funksionimit të impiantit. Për më tepër, ndikimi i përgjithshëm në burimet
ujore duhet të jetë pozitiv pasi pritet një reduktim i përdorimit të ujit për shkak të
instalimit të sistemit të reciklimit në masën prej 100%.
Lumenjtë e Vushtrrisë (Sitnica,) nuk do të ndikohen nga Projekti në fazën e ndërtimit
dhe atë të operimit.
Një ndikim i mundshëm është ndotja e ujërave sipërfaqësore të emërtuara nga
mbeturinat, balta e gjeneruar nga përdorimi i makinerive të rënda apo edhe nga derdhja
aksidentale e lubrifikantëve, naftës, naftës etj.
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Ndërhyrjet në pejsazhë dhe në pamje; dihet që instalimi i impiantit në fjalë krijon
premise për ndryshim detal të konfiguracionit të lokacionit dhe me këtë kemi një pamje
tjeter vizuele në të dyja fazat, por me kohën syri do të mësohet nga këto ndryshime.
Ndikimet në zonat historike dhe kulturore; Aktualisht, asnjë vend i veçantë me interes
kulturor ose arkeologjik nuk është raportuar afër vendndodhjeve në të cilën janë duke u
kryer punime. Bazuar në njohuritë e tanishme, gjasat e gjetjeve arkeologjike gjatë fazës
së ndërtimit janë të ulëta dhe kështu mund të supozohet se zona e prekur nga projekti
ka një ndjeshmëri të papërfillshme ndaj këtij lloji rreziqesh.

Foto 4. Pamje nga maxhistralja , kryerja e punimeve në betonjeren Ariani Company.
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Foto 5. 6.7.8. Pamje nga kryerja e punimeve në objektin afarist industrial me impiantin për
përzierjen e betonit


Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social i paraqitur në seksionin vijues do të përshkruajë
gamën e çështjeve mjedisore të shoqëruara me projektin dhe përshkruan strategjitë
përkatëse të menaxhimit që do të përdoren për të zbutur efektet e mundshme të
pafavorshme mjedisore dhe për të siguruar indikacionin e performancës.

Tabela 1. Ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale për projektin afarist industrial –
Impianti për përzierjen e betonit;
Madhësia e

Aktivitetet e
projektit

Komponenta

Potenciali i rreziqeve dhe

rreziqeve

mjedisore

ndikimet

dhe
ndikimeve

Kohëzgjatja e
rreziqeve dhe
ndikimeve

Faza e ndërtimit
Germimi i

Ajri

Ndotja e ajrit nga pluhuri

moderuar

E përhershme

terreni dhe

i gërmimeve ,ndërtimit

specifike për

përgatitja e

dhe gazrave shkarkues;

zonën dhe

hapsirave për

karakterin e

ndërtim,

projektit dhe me

ndërtimi i

karakter lokal

objketeve,

Toka

montimi i
pajisjeve dhe
tërë garniturës

Ndotja me vajra dhe

Ulët

E përkohshme,

përzierja e saj me tokën

specifike për

pjellore ose mbetjet

zonën dhe lokale

sterile

për funksionim
të impiantit

Uji

Mjedisi fizik
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Ndotja e ujit nga

Ulët

E përkohshme,

derdhjet dhe rrjedhjet

specifike për

aksidentale

zonën dhe lokale

Zhurma dhe vibrimet

moderuar

E përkohshme,
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Madhësia e

Aktivitetet e
projektit

Komponenta

Potenciali i rreziqeve dhe

rreziqeve

mjedisore

ndikimet

dhe
ndikimeve

Kohëzgjatja e
rreziqeve dhe
ndikimeve
specifike për
zonën dhe lokale

Mbeturinat

Gjenerimi i mbeturinave

moderuar

E përkohshme,

në vendndërtim,

specifike për

mbeturinat nga gërmimi

zonën dhe lokale

dhe nivelizimi i vendit;
Mbeturinat e ndërtimit
kryesisht përfshijnë
materiale të ndryshme
kryesisht nga betoni dhe
metale të ndryshme . Të
gjitha mbeturinat duhet
të mblidhen në kohë në
mënyrë që të mos hidhen
larg për të shmangur
ndikimin e keq vizual
dhe mundësinë e
gjenerimit të pluhurit në
ditë me erë dhe të thatë.
Konsumi i

Hargjim i resurseve

moderuar

burimeve

E përhershme,
vazhdimisht
kërkohet zhavor ,
cement dhe ujë/

Mbeturinat

Ndotja e ajrit, tokës dhe

e

ujit me mbetje të

specifike për

rrezikshme

rrezikshme;

zonën dhe lokale

Situata emergjente

Derdhjet dhe rrjedhjet
aksidentale

Ulët

Moderuar

E përkohshme,

E përkohshme,
specifike për
zonën dhe lokale
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Madhësia e

Aktivitetet e
projektit

Komponenta

Potenciali i rreziqeve dhe

rreziqeve

mjedisore

ndikimet

dhe
ndikimeve

Shëndeti dhe

Incidentet dhe aksidentet

Moderuar

siguria

Kohëzgjatja e
rreziqeve dhe
ndikimeve
E përkohshme,
specifike për
zonën dhe lokale

Siguria e pajisjeve

Prishja e pajisjeve, prishja

Moderuar

aksidentale

E përkohshme,
specifike për
zonën dhe lokale

Aspektet sociale

Sjella e punëtorëve, fluksi

Ulët

E përkohshme,

i punimeve, kufizimet në

specifike për

qasje dhe shqetsimet

zonën dhe lokale

Shëndeti dhe

Ndotja e ajrit, zhurma ,

siguria e

dridhjet dhe pluhuri.

moderuar

E përkohshme,
specifike për

komunitetit

zonën dhe lokale
Faza operacionale

Ajri

Emitimi i ndotjëve nga

Moderuar

Regjionale, e

makineria e angazhuar

përhershme gjatë

në transportin e lëndëve

operimit

të para dhe liferimin e
produkteve deri në
destinimet e
kontraktuara
Mjedisi fizik

Zhurma dhe vibrimet

Ulët

Regjionale,
Lokale, e
përhershme gjatë
operimit

Ujrat

Emitimi i ndotjeve

Ulët

Lokale, e
përhershme gjatë
operimit
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Madhësia e

Aktivitetet e
projektit

Komponenta

Potenciali i rreziqeve dhe

rreziqeve

mjedisore

ndikimet

dhe
ndikimeve

Mbeturinat e

Gjenerimi i mbeturinave

Ulët

Kohëzgjatja e
rreziqeve dhe
ndikimeve
Lokale, e

ngurta dhe të

përhershme gjatë

rrezikshme

operimit

Pajisjet e sigurisë

Dështimet e makinerisë

Ulët

Lokale, e
përhershme gjatë
operimit

Shfrytëzimi i

Hargjimi i resurseve

Ulët

resurseve

Lokale, e
përhershme gjatë
operimit

Siguria dhe

Incidentet, shqëtsimi i

shendeti në punë

stafit, kufizimet në qasje

Ulët

Lokale, e
përhershme gjatë

SSHP-OHS dhe

operimit

aspektet sociale
Shëndeti i

I gatshëm për detyrë

personelit

Ulët

Lokale, e
përhershme gjatë
operimit

6.0. MARRJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
Per te parandaluar dhe zvogeluar sasine e ndikimeve negative ne mjedis dhe ate ne ajer,
toke , uje si dhe ne ruajtjen e shendetit te njeriut, gjate fazes se kryerjes te aktiviteteve të
ndryshme në fazën e ndërtimeve dhe operimeve duhet te merren masat qe do te
prezantohen ne kapitujt vijues.
Zhvillimi dhe implementimi e planit menaxhues mjedisor dhe social PMMS dhe
implementimi i saj është bazë për menaxhimin e projektin në aspektin mjedisor dhe
social.. PMMS ka për qëllim të sigurojë se kontraktori i bindet rregulloreve dhe ligjeve
mjedisore, dhe zbaton masa të ndryshme mjedisore të propozuara në raportin e VNM-së
gjatë fazave të ndërtimit dhe funksionimit, në mënyrë që të arrihet situata përfituese për
të dyja pjesët , zhvillimin të projektit dhe mbrojtjes së mjedisit.
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Për të adresuar rreziqet dhe ndikimet e aktivitetit të ndryshme dhe për të zbatuar masat
për zvoglimin e ndikimeve aplikuesi Ariani Company shpk ka hartuar një PMMS ka
përgatitur një PMMS që përfshin sa vijon: (a) një plan të veçantë për zbutjen e ndikimeve
mjedisore dhe sociale; (b) kërkesat legjislative / praktikat më të mira dhe përgjegjësia;
Marrëveshjet zbatuese të PMMS (shih më poshtë tabelën 3).
6.1 Masat mitiguese - zbutëse
Plani bazohet në aktivitetet e planifikuara të projektit, specifikat e vendeve të propozuara
dhe duke marrë parasysh Udhëzimet e Mjedisore për projekte të kësaj natyre.
Ato përfshijnë masat më efikase për të siguruar mbrojtjen e mjedisit si dhe çështjet e
Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (SHSP). Për më tepër, plani specifikon gjithashtu
përgjegjësi në drejtim të zbatimit të masave të propozuara të zbutjes, kryesisht për dy
faza të zbatimit të projektit: (i) ndërtimi dhe (ii) funksionimi (shih tabelën 2 më poshtë).
Kërkesat për aplikimin e masave zbutëse mjedisore dhe sociale, përfshin Planin e
Menaxhimit të Trafikut dhe Planin e Menaxhimit të Punës të kontraktuesit;
Lista e sugjeruar e vendeve të përkohshme të përgatitjes së ndërtimit të tilla si rrugët e
hyrjes, vendet e transportit dhe makinerive, ambientet e magazinimit, etj. Ata duhet të
ofrojnë zgjidhje të tilla teknike që do të kenë ndikim minimal në mjedisin shoqëror dhe
burimet natyrore. Për më tepër, këto dokumente do të sigurojnë që ndikimet e
përkohshme nga zhurma e makinerive që operojnë dhe punët civile nuk shkaktojnë
ndikime të drejtpërdrejta të padëshirueshme tek banorët e afërt. Ky PMMS për projektin
në fjalë do të adresojë rreziqet dhe ndikimet e mundshme dhe masat zbutëse të tij
vetëm gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit
. Tabela 2. Potenciali i rreziqëve dhe indikimeve si dhe masat e përgjithshme zbutëse
#
1

Rreziqet

dhe

ndikimet

kryesore

mjedisore dhe sociale
Pluhuri dhe zhurma – Ekspozimi nga

Masat zbutëse*


pluhuri nga materjalet e ndërtimit dhe
puna civile, levizjet e automjeteve mund

Kontraktuesi duhët të përdor elemente të
pengimit dhe kontrollimit të pluhurit;



Shpejtësitë e udhëtimit në vendndërtim

të shkaktojnë shqetsime në frymëmarrje

duhet të jetë e ulët për të shmangur

në planin afatshkurtrë për punonjësit

pluhurin;

ose banorët. Ky ndikim do të shfaqet
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#

Rreziqet

dhe

ndikimet

kryesore

mjedisore dhe sociale
gjatë

fazës

së

ndërtimit

dhe

Masat zbutëse*

atë

përdorura duhet të kalibrohen sipas

operacionale;
2

Vibrimet,

dhe

Standardeve të Zhurmës;
emisionet

–

do

të



gjenerohet nga përdorimi i materjalëve
dhe punimeve civile. Procesi i saldimit

për ditët e punës;


mund të krijojë aerosole dhe emisione
nga okside të manganit.

Organizimi i punës prej 7:00 deri 18:00

Minimizimi I kohës operuese për pajisjet
kur nuk janë duke kryer funksione;



Shfrytëzimi

I

pajisjeve

modern

dhe

mekanizmave me nivel të ulët të zhurmës
dhe dridhjeve.;


Operimi me pajisje në një distancë sa më
të largët nga shtëpitë apo objektet e
banimit;



Ofrimin e pajisjeve mbrojtëse personale
të punës për të gjithë të punësuarit;

3

Cilësia e ajrit- Gjate fazes ndërtimeve

 Pluhuri i cili lirohet gjatë kryerjes së

dhe operacionale për të parandaluar

aktiviteteve në dhe rreth impiantit duhet

dhe

ndikimeve

të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në

negative në ajër të cilat i kemi cek më

kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë

lart duhet ndërmarr edhe masat zbutëse

ndikime të mëdha për mjedisin. Për

shtesë;

mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së

zvogëluar

sasinë e

pluhurit kompania është e detyruar të
bëjë:
 Spërkatjen e hapësirave në të cilën
gjenrohet pluhur nëpërmjet sistemit të
cilin duhet ta instaloje dhe përdorimin e
ujit të recikluar për këtë qëllim;
 Mbajtjen e makinerisë në gjendje të mirë
teknike me qëllim që djegia të jetë e
plotë dhe shkarkimet e gazrave të jenë
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#

Rreziqet

dhe

ndikimet

kryesore

mjedisore dhe sociale

Masat zbutëse*
brenda parametrave të lejuar;
 Vlerat e ndotjes te ajrit duhet të jenë më
të

ulëta

se

VML

sipas

Udhezimit

Administrativ mbi rregullat dhe normat e
shkarkimeve ne ajer nga burimet e
palevizshme te ndotjes dhe normave te
caktuara nga legjislacioni i BE.
4

Gjenerimi i mbeturinave nga ndërtimet



Duhet të jetë detyrë e kontraktuesit, që

dhe ato që krijohen nga të punësuarit;

në mënyrë të duhur të menaxhojë

trajtimi i tyre dhe reagimi në rast të

mbeturinat e ndërtimit;

derdhjes;



Mbeturinat nuk guxojnë të hidhen në
mjedis për të krijuar mundësi që të
ripërdoren nga njerëzit lokal. Asgjësimi i
mbeturinave duhet të bëhet në një vend
të caktuar, dhe kjo duhet të bëhët bazuar
në ligjet e aplikueshme bendore për
menaxhimine

mbeturinave

nga

ndërtimtaria;
5

Puna, Rreziqet në punë dhe siguria -



Punët civile dhe trafiku i ndërtimit mund
të paraqesin disa rreziqe p.sh. Rastet e

Kontraktuesi duhet të ofrojë pajisje të
duhura PPE për të gjithë të punësuarit;



Trajnimet duhet të kryhen rregullisht për

aksidenteve rrugore në vendkalimet

të

rrugore,

vëmendshëm

sidomos

hurje

daljet

nga

vendpunishte në maxhistrale;

siguruar

që

punonjësit

ndaj

janë

dispozitave

të
të

procedurave për menaxhimin e punëve,
veçanërisht, mbi rreziqet në punë dhe
masat e kontrollit të tyre;


Vendi i ndërtimit duhet të jetë në gardh
për të kufizuar hyrjen e paautorizuar nga
personeli jo-ndërtimor;
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#

Rreziqet

dhe

ndikimet

kryesore

mjedisore dhe sociale

Masat zbutëse*


Kontraktorët duhet të punojnë së bashku
me personat përgjegjës nga entitetet
zbatuese për të rënë dakord mbi masat e
sigurisë publike, në rast se do të jetë e
nevojshme;

6

7

Fluksi i punës - Nuk pritet fluks i punës



Plani menaxhues mjedisor dhe social do

ose numër i madh i punëtorëve të

të zhvillohet para se të fillojnë punimet

jashtëm për punë ndërtimore.

në disa pika para se të fillojnë punimet.

Kufizimet në hyrje – gjatë fazës së



ndërtimit në pjesë të caktuara do të
ketë kufizime të përkohshme në qasje.

Organizimi i vendpunishtës në harmoni
me normat e ndërtimit;



Implementimi i masave zbutëse dhe
programi monitorues;



Monitorim dhe mbikqyrje, dhe zbatim të
menaxhimit adaptivë;

8

Sistemi i drenazhmit kolektorët e ujrave



rreth e përqark impiantit;

Në mënyrë të vazhdueshme do të
kontrollohen të kolektorët dhe do të
pastrohet i tërë sistemidrnazhues;

9

Rrjedha e lumit Sitnica



Në mënyrë të vazhdueshme do të
monitorohet rrjedha e ujrave dhe lumi
Lepenc.

10

Shqëtsimet e punonjësve – pengesa
afatë

shkurtra

kryerjës

së

gjatë

periudhës

punimeve

dhe



së

Kryerja e punimeve të ndërtimit për të
shmangur

fazës

ndërprerjet

dhe

mbajtur

produktivitetin e punonjësve;

operacionale;

11

Shqetsimet

e

banorëve

impiantit gjatë fazës operuese

përreth



E tërë hapsira në të cilën do të
depozitohet zhavorri do të jetë e e
diajnuar në atë mënyrë që nuk do të ketë
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#

Rreziqet

dhe

ndikimet

kryesore

mjedisore dhe sociale

Masat zbutëse*
emitime pluhuri, në raste të temp të larta
gjatë verës do të spërkatët vazhdimisht
nga sistemi i reciklimit të ujit në masën
100%.


Vlerat e ndotjes te ajrit nuk do te jene me
te larta se vlerat e caktuara si pas
Udhezimit Administrativ mbi rregullat
dhe normat e shkarkimeve ne ajer nga
burimet e palevizshme te ndotjes dhe
normave te caktuara nga legjislacioni i
BE.

6.2. Masat e zbutëse për mbrojtjen e ujit
Gjate fazes së ndërtimit nevoiten sasira jo të mëdha të ujit të cilat kryesisht përdoret për
betonim, murosje dhe përzierje tjera për ndërtim, ndërsa në fazën operacionale nevoiten
sasira të mëdha të ujit për të cilat edhe ka krijuar depozita nën objekt apo në përdhesën e
objektit në vëllim prej 470m3.
Me qëllim të ruajtjës dhe kursimit të ujit, aplikuesi do të reciklojë ujin në masën 100% apo
do të sfunksionojë nën parimin e zero shkarkimeve.
Uji merr pjesë me 8-10% të sasisë së përgjithshme të betonit, pra kemi të bëjmë me një
process që kërkon sasira relativisht të mëdha të ujit si për prodhim, ashtu edhe për
pastrimin e makinerive të angazhuara, sidomos pastrimin e mikserave pas përfundimit të
aktiviteteve të caktuara.
Për këtë investitori në fazat e hershme të zhvillimit të projektit (para se të filloj me
prodhim të betonit), ka bërë hapjen e pusit me qëllim që ujin si component për prodhim
dhe pastrim të mos e përdor nga furnizimi public.
Pra, pas kryerjes së aktiviteteve në secilin mikser mbeten rreth 300kg mbetje e ngurt e cila
duhet të pastrohet, dhe për pastrimin e saj nevoiten së paku 800 lit ujë.
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Pra, nëse fabrika punon për 8 ore në kapacitet të plotë prej 60m³/orë , dhe kur kihet
parasysh se për prodhimin e 1m³ beton nevoiten mesatarisht 200-230 lit ujë, brenda një
ditë për prodhim mund të nevoiten rreth 110 m³ ujë, kurse për pastrim të cisternave,
pompave dhe hapsirave manipuluese mund të nevoiten deri në 13m3 ujë/ditë.
Por, uji i cili përdoret për pastrim do të reciklohet apo shfrytëzohet në masën 100%,
përmes futjes së tij në process të prodhimit dhe për uljen e intensitetit të pluhurit;
Fatmirsisht procesi i prodhimit të betonit nuk përcillet me shkarkime të ujrave të ndotur,
të cilët do të mund të ofronin shqetsime për mjedisin jetësor dhe vetë njeriun si
komponent përbërëse e saj.
Megjithatë shtrohet nevoja që hapsirat punuese në të cilat mund edhe të gjenerohet
ndotje të kenë shtrirje të tillë që ujrat e ndotura të kenë rrjedhje të lirë deri tek kolektorët
që grumbullojnë të gjitha ujrat përmes sistemeve të cilat dërgohen në sistemin e
seperimit dhe sedimentimit. Edhe pse ne procesin e prodhimit te betonit, nuk lirohen
ujera të ndotura teknologjike, por ndotja ndodh si që e kemi përshkruar mësipër, ne
hapësirat punuese , prandaj duhet ndërtuar kolektorët për grumbullimin dhe sistemin
gypor për bartjen e ujërave të ndotura nga te gjitha sipërfaqet punuese, posaçërisht nga
sipërfaqet ku deponohen mbeturinat, ujerat e grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura
duhet të dërgohen për trajtim në sedimentues dhe seperator për pastrimin e ujërave të
ndotur me grimca të ngurta të cilat difundojnë ndërsa uji recilohet në masën 100%; kurse
mbetjet tjera trajtohen sin ë vijim:
 Gropa septike në të cilën bëhët sedimentimi i grimcave dhe mbetjeve të ngurta nga
shplarja e betonit;


Funksionimi i gropës sedimentuese bazohet në difundimin e mbetjeve të ngurta, të
cilat përdoren për shtrimin e rrugëve dhe një pjesë dërgohen në deponi si sterile
dhe;

 Më këtë nuk do të ketë shkakrkime të ujrave të ndotura sepse do të reciklohet në
masën 100%, rrjedha e lulit sitnica nuk do të afektohet nga ujrat e impiantit të
betonit Ariani;

.
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Në zonën e projektit duhet të bëhet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave
atmosferike nga të reshurat përmes sistemit të kanalit të hapur rreth e përqark
vendpunishtes. Megjithatë rekomandohet edhe masat si në vijim:
-

Duhet të bëhet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave atmosferike për
trajtim në puse sedimentuese për pastrimin e ujërave të ndotura me grimca të
ngurta e pastaj sepereator për trajtimin e ujërave të ndotura me derivate dhe
vajra.

-

Duhet ndërtuar tre puse sedimentuese, që ujinga sipërfaqet operacionale të
pastrohet deri në nivel që mund të lëshohet në recipient, pas verifikimit nga
laborator të akredituar, sipas udhëzimeve nga MMPHI-ja;

-

Ndërrimi i vajrave të kamionëve duhet të bëhet në vendpunishten e kompanisë
dhe të izoluara nga toka (repart i mirëmbajtjes së automjete në këtë
vendpunishte);

Sipas perpiluesit te raportit duhet te behet grumbullimi dhe

sedimentimi i ujerave

siperfaqesore qe rrjedhin nga platoja ne siperfaqet jashte objektit dhe te dergohen ne
seperator per ndarjen e derivateve, vajrave, dhe mbeturinat tjera nga ujerat e ndotura.
Seperatori duhet te ndertohet sipas per ndertimin e seperatorit te vajrave.
Seperatori i vajrave per mes mureve ne disnivele e ben ndarjen (seperimin) e derivateve
dhe

vajrave nga ujerat e ndotura dhe i deponon ne puseten e posaçme, ku pas

mbushjes se pusetes duhet te pastrohet nga ndermarrjet e licencuara per pastrimin e
seperatorve dhe gropave septike.
Seperatori duhet te permbush kriteret teknike qe jane te parapara me rregullore dhe
normative ne fuqi. Ujerat e trajtuara ne seperator dergohen recipient.
Sasia e ujit i cili perdoret per pije dhe nevoja higjienike nga ana e te punesuarve dhe
nevoja te ndryshme ne kete aktivitet dhe aktivitetet tjera sillet rreth 20m3/muaj.
Ujerat nga separatori nuk guxojne te leshohen ne recipient apo te derdhen ne natyre pa
u trajtuar nese permbajne derivate te naftes mbi 1mg/l dhe materie te suspenduara mbi
30mg/l ne uje. Seperatori i vajrave duhet rregullisht te

pastrohet nga pronari apo

kompanite e licencuara.
Shemen teknologjike te trajtimit te ujerave te ndotura e paraqesim ne vijim
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Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale,
Ujrat nga platot e sipërfaqeve
punuese të komleksit të fabrikës
për prodhimin produkteve nga
druri

Sedimentuesi

Vaska për
neutralizimin e
ujrave

Seperatori i
Vajrave

Mostrimi

Recipienti

Pronari i kompanise duhet te e bej matjen e cilesise se ujerave te shkarkuara, vlerat e
fituara do te krahasohen dhe nuk guzojne te jene me te larta se vlerat e caktuara si pas
Udhezimit administrativ per vlerat kufizuese te efluentit qe shkarkohet ne trup ujore dhe
ne rrjetin e kanalizimit publik ( 13/2008).
Rezultatet e fituara duhet te dorezohen ne MMPHI, intervali i matjeve do te kryhet ne
baze te percaktimit me aktet ligjore dhe ne baze te marreveshjes me Ministrin e Mjedisit,
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës..
6.5. Masat e marura per mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Pasiqë procesi i transportimi të lëndëve të para deri në impiantin e përzierjes Ariani
Company shpk (rërë, zhavor, cimento dhe aditivë) dhe liferimi i produketeve deri në
vendndërtimet e kontraktuara kryhet me makina ngarkuese dhe transport, konstatojmë
se nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin dhe kështu që nuk mund të
ndodhin aksidente të mëdha mjedisore.
Për të evituar rreziqet aksidenciale duhet ndërmarr këto masa:
 Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike;
 Duhet të bëhet plani i mbrojtjes nga zjarri;
 E tërë fusha hapsira në të cilën zhvillohen aktivitete duhet të jetë e rrethuar dhe
nuk duhet të lejohet qasje për palët e treat;
 Të merren masa për evitimin e derdhjes dhe rrjedhjes së derivateve të naftës dhe
lubrifikantëve nga makinat punuese;
Te hartohet rregullorja ku do te definohen procedurat per rastet aksidentale, te behet
aftesimi i te punesuarve dhe te caktohen obligimet e tyre ne situata aksidentale.
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7.0. MONITORIMI
Ndikimet direkte dhe indirekte nga aktivitetet në objektin industrial dhe afarist, “Impianti
për përzierjen e betonit” si dhe efektet shtesë të cilat mund të ndikojnë nga aktivitete
rrethe përqark japin premisa për ndotje të cilat duhet të mbahen nën monitorim. Për
këtë arsye propozohet te punohet dhe pastaj te realizohet një program monitorues për
të gjitha shkarkimet qe vijnë nga aktivitetet në punishten me betonjerke dhe aktivitetet
tjera ne kompleksin ARIANI Company shpk..
Per kete arsye parashihet nje program monitorues per te gjitha shkarkimet. Monitorimi i
ajrit, tokes dhe ujit duhet te behet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave ne
institute adekuate dhe te raportohen ne Ministri te Mjedisit Planifikimit Hapesinor dhe
Infrastrukturës, sipas kerkeses se tyre.
Te behet kontrollimi i perhershem i seperatorve te vajit dhe yndyrave si dhe i gropes
septike, dhe zbrazja e tyre te behet me kohe.
Kontejneret e mbeturinave te zbrazen rregullisht.
Te respektohen te gjitha rregullat teknike dhe kerkesat lidhur me sigurine ndaj zjarrit,
sigurine ne pune dhe mbrojtjen e mjedisit.

8.0. RAPORTIMI
Do te kryhet nga udheheqja e kompanise “Ariani Company SHPK” gjegjësisht nga
personi përgjegjës i kompanise, apo nga ndonje ekspert i jashtem i kontraktuar nga
kompania ne fjale, se paku ne fund te çdo viti kalendarik, ku do ti paraqiten te dhenat
relevante nga te gjitha monitorimet e bera brenda vitit, te cilat do te raportohen
autoriteteve perkatese ne Ministri te Mjedisit Planifikimit Hapesinor dhe Infrastrukturës
sipas kerkeses se tyre dhe komunitetit lokal brenda komunes. Bazuar ne llojin e
aktiviteteve te cilat kryhen ne kete fabrike dhe ndikimet e paperfillshme te cilat mund te
ndodhin, i mbetet MMPHI-se të vlersojë se cilat raportime duhet të bëhën.
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9.0. MASAT REHABILITUESEPAS PERFUNDIMIT TE AKTIVITETIT PRODHUES
Aktiviteti në fjalë nuk është i vetëm dhe është në varshmëri nga aktivitetet tjera në
kompleksin e aktiviteteve, andaj pas perfundimit te jete gjatesise se kompleksit te
aktiviteteve, kjo varet nga pronari se sa do te vazhdoj me kete projekt, do te ndrroje
lokacion apo do te nderprese aktivitetet prodhuese.
Objektet dhe pajisjet ekzistuese te largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platot nga
betoni duhët të shkatërrohen, imtesohen dhe te dergohen ne deponin regjionale. Te
gjitha mbetjet e mbeturinave nga proceset, mbetjet e mbeturinave te ngurta dhe ato te
inerteve qe ekzistojne ne siperfaqet e lokacionit, si shtresa e dheut te kontaminuar pa
tjeter duhet te largohen dhe te behet zevendesimi, me nje shtrese te humusit prej së
paku 0,5m trashesi te analizuar nga aspekti agrokimik , dhe në rastin në fjalë kjo shtresë
mund të jetë edhe më e madhe sepse kompania në fjalë posedon sasira enorme të
sterileve sepse 40% e sasisë së përgjithshme të gurit gelqeror është me sterile, pastaj
duhet te behet ngjeshja e kesaj shtrese te humusit (dheut) me qellim qe te jete shtresa
ma kompakte, ashtu qe te krijohet nje substrat produktiv i pershtatshem per rikultivim.
Rikultivimi i ketyre siperfaqeve te demtuara perfshin rivitalizimin ne teresi te hapesirave
te demtuara nga realizimi i projektit.
Zgjedhja e modelit te rikultivimit varet nga: Qellimi i rekultivimit i cili nenkupton
siperfaqeve te degraduara, prape tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomases),
te kthehet ne gjendje te perafert me ambientin rrethues, dhe te mbjellen te lashtat
periodike te cilat kultivohen ne rrethin te lokalitetit, ose mbjellja e fidaneve frytedhenese,
dhe keshtu zvogelohet ndikimi negativ i ketij projekti ne ekosistemin e zonës.
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10.0. PERFUNDIMET
Siç është shpjeguar në paragrafët e mësipërm, ndikimi i këtij projekti do të jetë në nivelin
e vlerave të rekomanduara nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, nga Ligji për
VNM Nr. 03/L-214 si dhe nga aktet e tjera ligjore që rregullojnë fushën e mjedisit.
Projekti në fjalë nuk do të ketë ndikim negative në shëndetin dhe mirëqenien e të
punësuarve, bashkëpunëtorëve afaristë si dhe komunitetin përrreth saj.
Indikacionet e pakta në dispozicion tregojnë mundësi të sjelljës së vlerave brenda kufijve
të pranueshëm për emisione dhe atë kryesisht zhurmës dhe pluhurit sipas (BE, BB ).
Ndikimi i pajisjeve për eksploatim dhe transport, duhet te jete në nivelin e vlerave të
rekomanduara nga Ligji për Mbrojtjen në Mjedis Nr. 03/L-025, Ligji për Vlerësimin e
Ndikimit ne Mjedis Nr. 03/L-214 dhe ligjet e aktet tjera nënligjore relevante për mjedis.
Bazuar ne Raportin e vleresimit te ndikimit mjedis per Impiantin për përzierjen e betonit,
” “Ariani Company” sh.p.k.” në Vushtrri, ne zonen kadastrale Pestovë, komuna e
Vushtrrisë mund te konkludohet si ne vijim:
-

Lokacioni në të cilin është duke u ndërtuar dhe do të operojë impainti për përzierjen
e betonit dhe aktivitetet tjera nuk karakterizohet me veçori natyrore, me vlera te
veçanta te biodiversitetit apo me vlera te veçanta ne aspektin e trashegimise
kulturore;

-

.lokacioni në fjalë nuk paraqet pengesa për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme
agrare, dhe eshte mjaftueshëm larg shtëpive të banimit;

-

Nuk priten ndikime të mëdha në ajër , tokë dhe ujëra. Me menaxhim dhe
monitorimin e duhur te aktivitetëve, ndikimet në ajër, tokë dhe në ujëra mund të
evitohen plotësisht;

-

Rrethimi rreth e përqark impiantit minimizon gjasat për ndotje nga pluhuri dhe
zhurma për banorët e zonës;

-

Ky aktivitet ka ndikim pozitiv për punësimin dhe për zhvillimin ekonomik të qytetit te
Vushtrrisë dhe mundëson ofrimin e produkteve shumë cilësore për ndërtimet në
vend;

-

Të gjitha materjalet e përdorura jane inerte dhe produktet e fituara, lloje të ndryshme
të betonit nuk njihen në asnjë literaturë si të dëmshme për mjedisin dhe vetë njeriun;
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-

Natyra e aktiviteteve mund të ketë ndikime negative në cilësi të ajrit dhe nivelin e
zhurmës, por që është e rekomanduar që në vazhdimësi të bëhët spërkatja me
vrushkuj të ujit dhe krijimin e hapsirave të gjelbërta dhe drunjëve do të mundësojnë
në uljen e intensitetit të zhurmës, këto dhe shumë të tjera janë elaboruar në masat
zbutëse;

-

Inkuadrimi i mbi 30 te punesuarve në betonjerë dhe në liferimin e betonit deri në
vendndërtime të ndryshme; është argument shtesë se projekti në fjalë do të përkrahë
zhvillimin e ekonomisë lokale;

-

Përmes pagesës së taksave dhe kontributeve do të kontribuoj në rritjen e bugjetit të
shtetit.

Pas identifikimit dhe zbatimit të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë
raport, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të pranueshëm, edhe të
eliminohen tërësisht sidomos me ujrat e përdorur për pastrim sepse do të reciklohen në
masën 100%. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë
Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në marrjen e vendimit
për Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës së “Ariani Company” sh.p.k..

SHTOJCA:
1. Certifikata e regjistrimit te biznesit;
2. Certifikata e pronës;
3. Kopja e planit dhe raporti i njësisë kadastrale;
4. Leja e ndërtimit;
5. Leja Mjedisore Komunale;
6. Pelqimi per mbrojtje nga zjarr;
7.

Pëlqimi nga KRU dhe KRM Uniteti në Mitrovicë;

8. Pëlqimi Elektroenergjetik nga KEDS;
9. Plani i situacionit;
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