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1.Hyrje
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pelqimit Mjedisor për qendrën e
grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë, komponentët e tyre dhe
mbeturinave metalike, në Obiliq , komuna e Obiliqit, Valon Konxheli pronar i
kompanisë HEKRARIA KONXHELI SH.P.K. adresa Abdurrahman Gërguri, Nr.14
Obiliq, ka bërë përgatitjen e dokumentacionit për fillimin e hartimit të Raportit për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për qendrën e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike.
Raporti i VNM-së paraqet një dokument të rëndësishëm dhe të domosdoshëm
për marrjen e pëlqimit mjedisor, për qendrën e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike.
Me qëllim që të identifikohen dhe analizohen të gjitha ndikimet relevante që
mundë të paraqiten në relacionin qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë,

komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike në

mjedis, duke i parashtruar dhe ndërmarrë masat e domosdoshme për mbrojtjen e
mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari.
Në raportin e VNM-së duhet analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të
mjedisit në lokalitetin e qendrës të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve
mbeturinë, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike si dhe karakteristikat e
potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inzhinjeriko- teknike të
punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër.
Në Raportin e VNM-së do të përkufizohen të gjitha ndikimet relevante që mund
të paraqiten në relacionin qendra e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve
mbeturinë, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike dhe mjedisi, duke mos
anashkaluar edhe ndikimet kumulative në regjionin më të gjerë.
Detyra e përgatities së këtij raporti të qendrës të grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, kryesisht
ka për qëllim identifikimin e burimeve të ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në
mjedis si dhe propozimin e veprimeve për parandalimin apo së paku zvogëlimin
e vlerave të ndotjes gjer në kufijtë e lejuar, gjithashtu që gjatë punës së rregullt
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dhe në rast të aksidenteve të mundshme të pengohen apo zvogëlohen pasojat
negative në mjedis. Me rastin e hartimit të Raportit duhet marrë për bazë
ndikimet në mjedis dhe aplikimin e masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë
realizimit të aktiviteve në qendrën e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve
mbeturinë, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike dhe pas përfundimit të
projektit, kurse për fazën e ndërtimit të qendrës nuk është marrë për bazë, sepse
në kohën kur është hartuar ky raport qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike ka qenë
pothuajse e ndërtuar.

2. Baza Ligjore për Hartimin e Raportit
Raporti i VNM-së përfshin indentifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me
rastin e ndonjë aksidenti ambiental gjatë funksionimit kontinuel të qendrës gjatë
realizimit të procesit të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , atë:
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin gjer në
kufijtë e

lejuar.

2.1. Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ

Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis - VNM është aprovuar dhe
funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton
të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM-së .
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 qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë
apo menjanojnë efektet negative në mjedis në kohën e duhur.
Fusha e administrimit të mbeturinave në Kosovë rregullohet përmes Ligjit për
mbeturina, Nr. 04/L-060. Qëllimi i këtij Ligji është mbrojtja e shëndetit të njeriut
dhe të mjedisit nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të
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mirëfilltë (të qëndrueshëm) të mbeturinave, duke krijuar kushte për parandalimin
dhe zvogëlimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre.
Ligjet dhe aktet nënligjore më të rëndësishme të aplikuara për hartimin e raportit
të VNM-së për qendrën e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, janë shfrytzuar:
 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



Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060



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



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

 Udhëzimi

administrativ

Nr. 03/L- 160

për

menaxhimin

e

automjeteve

mbeturinë

,

komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike Nr.19/2012.
 Udhëzimi administrativ Nr 26/2014 për menaxhimin e

mbeturinave

nga

bateritë dhe akumulatorët
 Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2014 për kompetencat e zotëruesit të
mbeturinave, prodhuesit dhe importuesit të produktit,
 Udhëzimi administrativ për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinat
me vajra Nr.05/2013.
 Udhëzimi administrativ Nr 23/2012 për menaxhimin e gomave jashtë
përdorimit dhe mbeturinat e gomës


Udhëzimi administrativ Nr.05/2015. për menaxhimin e Befenileve dhe
Trefenileve të polikloruara dhe mbeturinave me PCB dhe PCT
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 Udhëzimi administrativ për eksport, import dhe tranzit të mbeturinave Nr.
20/2012


Udhëzimi administrativ Nr. 06/2008, për administrimin e

mbeturinave të

rrezikshme


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.



Udhëzimi administrativ për nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit dhe
shpërndarjes të ndotësve në tokë.

b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos eksperiencës
profesionale në udhëheqjen e procesit gjatë funksionimit kontinuel të qendrës
gjatë realizimit të procesit të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike dhe konsultimeve që
janë bërë me ekspertët që udhëheqin aktivitetet në qendrën e grumbullimit dhe
çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike , janë shfrytëzuar:
-

Projekti ideor i ndërtimit të qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .

-

Qertifikata e biznesit

-

Qertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme

-

Kopja e planit të parcelës,

-

Pëlqimi nga Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit, komuna e Obiliqit

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për
nevoja të hartimit të raportit janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke
përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi.
Duke marrë 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-së, si dhe Direktiva
për mbeturinat.
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2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis të qendrës
për realizimin e aktiviteteve të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike 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.



karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është e
ndërtuar qendra për realizimin e aktiviteteve të grumbullimit dhe çmontimit
të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .



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 IIoji 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 e ndërtuar qendra për realizimin e
aktiviteteve të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit 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.
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3. Karakteristikat e Lokacionit dhe Mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë
themelore për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke shtrytëzuar
hulumtimet studimore të bëra në këtë teren.
Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqëshme dhe për të u
krijuar një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të
gjendjes ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat relevantë që kanë të bëjnë
me të dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe
meteorologjike.
3.1. Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyçe të hulumtimit 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 kompleksit të qendrës për realizimin
e aktiviteteve të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike . Me qëllim që në bazë të
pasojave të njohura të vlerësohen mundësitë e rrezikut ekologjik dhe në bazë të
tyre të rekomandohen masat për zvogëlimnin 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.
Qdonjëri nga potencialet ekologjike në këtë mënyrë posedon funksionë të
caktuara, që në esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës
së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit.
Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre në formimin e
potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën
në fjalë, së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është
paraqitur në figurën nr.1. Në bazë të raporteve të paraqitura në figurën 1. është e
qartë që faktorët natyror formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat
funksionale të të cilave duhen marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të
qendrës për realizimin e aktiviteteve të grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .
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Fig.1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është e ndërtuar qendra për grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , ndodhet
në Obiliq komuna e Obiliqit, gjegjsisht gjendet afer rrugës Obiliq- Palaj ne anen
e djatht te kesaj rruge e cila ka emrin rr. Minierat.
Komuna e Obiliqit shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës me një sipërfaqe prej
105 km2. Ka një pozitë të mirë gjeografike, kufizohet me komunën e Prishtinës,
Fushë Kosovës, Drenasit, Vushtrrisë dhe Podujevës.
Ka lidhje hekurudhore të rëndësishme me Mitrovicën. Këtë sipërfaqe e përbën
një relief i ndryshëm me teren malor, sipërfaqe fushore dhe të rrafshët me tokë
pjellore.
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Pjesa qendrore shtrihet rreth lumit Sitnica, ndërsa pjesët tjera të reliefit në lindje
shkojnë duke u .ngritur në kodra e lugina të malit Qyqavica dhe në perëndim po
ashtu në kodra lugina (male të degëve të maleve të Albanikut (Kopaonikut.
Rrjedhë se 75% e sipërfaqes së komunës është sipërfaqe e rrafshët dhe
kodrinore, ndërsa diku rreth 25% janë terrene malore.
Pika më e lartë e territorit të komunës është në fshatin Kozaricë me 740 m lartësi
mbidetare, kurse pika më e ulët është tek ura në mes të fshatit Palaj dhe qytetit
të Obiliqit me 530 m lartësi mbidetare.
Qendra për realizimin e aktiviteteve të grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike është e vendosur në
pjesn e ngastrës kadastrale P-72614055-00860-14, nr. i lëndës së Ҫertifikatës
05-08-2021, Zona kadastrale Obiliq, komuna e Obiliqit,

ngastrat kadastrale e

lartëcekur është pronësi private në emër të priderve të pronarit të

kompanisë

HEKRARIA KONXHELI SH.P.K. Obiliq.
Në afërsi të ngastrës ku është e ndërtuar qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë dhe komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike nuk
nuk ndodhen

objekte banimi , objektet e banimit më të afërta gjenden në

distancë mbi 280 m .
Në bazë të gjitha analizave është sajuar mundësia për vlerësimin global të
gjendjes ekzistuese të mjedisit jetësor si dhe ndikimeve të mundshme negative
në qendrën e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .
Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme
dhe për përcaktimin e masave të nëvojshme mbrojtëse duke marrë parasysh se
kemi të bëjmë me qendrën për realizimin e aktiviteteve të grumbullimit dhe
çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike që mund të ketë ndikime të theksuara në mjedis.
Lokacioni ku është e vendosur qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , shihet
në pjesën e hartës topografike të më poshtme.
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Ngastra kadastrale P-72614055-00860-14, në të cilën është ndërtuar qendra
e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe
mbeturinave metalike, është e përkufizuar-shenuar me koordinatat e paraqitura
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ne dokumentacionin e bashkangjitur raportit të VNM-s dhe do te shënohen ne
vijim:
Nr i pikave

Y

X

2655-48545

7505055.145

4727200.945

2655-48544

7505048.765

4727221.362

2655-48543

7505043.598

4727241.328

2655-59812

7505084.850

4727186.456

2655-59813

7505129.598

4727126.933

2655-59814

7505170.669

4727072.301

2655-59815

7505168.790

4727068.598

2655-59809

7505159.962

4727045.973

2655-59808

7505146.620

4727067.280

2655-59807

7505131.757

4727089.499

2655-59806

7505116.945

4727116.286

2655-59805

7505105.734

4727132.671

2655-59804

7505089.856

4727156.819

2655-59803

7505075.754

4727177.466

3.3. Popullata dhe Vendbanimet
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit
të ndikimeve të mundëshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e sajë.
Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të
ndikimeve të mundshme negative në banorë që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Në afërsi të ngastrës ku është e ndërtuar qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë dhe komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike nuk
nuk ndodhen

objekte banimi , objektet e banimit më të afërta gjenden në

distancë mbi 280 m ,Termocentrali Kosova B ndodhet distancë mbi 1200 m ne
vijë ajrore , prandaj në pikëpamje mjedisore, qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike nuk do të ketë
ndonjë ndikim relevant në popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një pjesë e
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komunitetit do të punësohen në kompaninë HEKRARIA KONXHELI për kryerjen e
aktiviteteve në këtë qendër.
Komuna e Obiliqit

ka diku rreth 32000 banorë. Shqiptarët e përbëjnë shumicën e

popullsisë në këtë komunë, pastaj vijnë serbët, ashkalinjët, romët, boshnjakët.

Popullata është e re kryesisht, mosha mesatare sillet diku rreth 24 vjeçare.
Komuna e Obiliqit është një ndër qendrat më të mëdha industriale në tërë
Kosovën, duke ju falënderuar rezervave të mëdha të thëngjillit dhe objekteve të
KEK-ut, termocentralet Kosova A dhe Kosova B, objekte shumë të rëndësishme
industriale për energjetikën e tërë Kosovës.
Tregtia kryesisht zhvillohet në sektorin privat përmes dyqaneve të ndryshme
tregtare të mallrave ushqimore, materialit ndërtimor, sanitarë etj.

3.4. Infrastruktura ekzistuese
Sa i përket infrastrukturës ekzistuese, infrastruktura rrugore është e ndërtuar, në
afërsi të lokacionit ku është e vendosur qendra e grumbullimit dhe çmonitmit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike kalon
rruga Obiliq - Palaj, e cila e lidhë lokacionin ku është e vendosur qendra e
grumbullimit dhe çmonitmit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe
mbeturinave metalike , me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës, furnizimi me energji
elektrike e qendrës bëhet përmes trafos pronë private e pronarit të kompanisë të
qendrës të grumbullimit dhe çmonitmit të automjeteve mbeturinë , komponentët e
tyre dhe mbeturinave metalike.

3.5. Kushtet klimatike
Komuna e Obiliqit mbizotërohet nga klima e mesme kontinentale, me vera të
nxehta dhe dimra të ftohtë. Temperatura mesatare e janarit është – 3.5 shkallë,
ndërsa ajo e korrikut + 21.5 gradë. Sa i përket reshjeve dhe temperaturave,
Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë të njëjtë.
Të reshurat janë të formës riguese ose me karakter lokal.
Temperatura mesatare sillet prej 10.5˚C gjer në 11,1˚C e si mesatare e këtyre
merret temperatura prej 10,8˚C. Temperaturat më të larta janë në muajin
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qershor, korrik dhe në gusht. Temperaturat më të ulta janë në muajin dhjetor,
janar dhe shkurt. Regjimi i reshjeve ne komunën e Obiliqit ka karakterin e klimës
aride. Shuma e përgjithshme e reshjeve sillet nga 499 mm deri ne 675 mm.
Vlera mesatare vjetore e lagështirës relative është 71%. Muaji më i thatë është
gushti 62%, kurse më me lagështi është dhjetori 85%.
Në komunën e Obiliqit erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më
të rrallat janë ato jug – perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia mesatare më e
madhe e erës është 1.3 m/sek.

3.6. Gjendja Hidrologjike
Veçoritë hidrogjeologjike të lokacionit ku ekziston

qendra e grumbullimit dhe

çmonitmit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike janë të thjeshta. Në afërsi të qendrës te grumbullimit dhe çmonitmit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike burime
natyrore të ujit nuk ekzistojnë, ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të
reshurave atmosferike, të cilat përmes pjerrtësive të ndryshme dhe luginave
natyrale drenohen ne lumin e Sitnicës. Sitnica rrjedh nëpër terren fushor me një
pjerrtësi mesatare 0,7 m/km. Sitnica është degë kryesore e Ibrit. Ky lum dallohet
jo vetëm për kah madhësia e pellgut (2.861 km katrorë), por edhe me prurje
vjetore (16, 6 m3 në sec.) Sitnica formohet nga rrjedha Matica me Sazlinë dhe
lumin e Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit Robovc bashkohen , duke formuar
lumin Sitnicë, nga këtu e deri në vendderdhje në lumin Ibër , afër Mitrovicës
kalon gjatësinë prej 90 km. Veçori e këtij lumi është pjerrtësia e vogël, pra
karakterizohet si lum fushor.
Qendra e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e
tyre dhe mbeturinave metalike gjendet e larguar nga lumi i Sitnicës mbi 260m.

3.7. Flora dhe Fauna
Ndikimi i qendrës të grumbullimit dhe çmontimit

të automjeteve mbeturinë ,

komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , në domenin e florës dhe faunës
paraqet dukuri që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të
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pasojave të ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda
kufijve të pranueshëm.
Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si
pasojë e veprimtarisë së njeriut. Problematika e gjendjes ekzistuese të lIojeve
bimore nuk është studiuar në masë të mjaftueshme për të sjellë përfundime
meritore. Në ngastrën ku është ndërtuar qendra e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , ka qenë
livadh e nganjëher edhe arë me të mbjellura me kultura bujqësore sezonale duke
pasur parasysh edhe pozitën gjeografike që ekziston lokacioni, prandaj tani nuk
ekziston bimësi e mbjellur si kultura bujqësore sezonale, por livadh me bar të
mbirë vetë. Në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet
projekti kemi hasur në bimesi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulëta
barishtore, kultura periodike bujqësore, si dhe të gjitha pemët frutore të grupit
faror dhe atyre bërthamore. Pyjet e këtij regjioni kryesisht janë pyje të lIojit
gjethor dhe përbejnë një numër të madh të IIojeve, si që janë bungu ,qarri ,ahu si
dhe bredhi i kultivuar etj. 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 mundë të
rrezikohen me funksionimin e qendrës të grumbullimit dhe çmonitmit të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit të Obiliqit e duke
marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, përpos kafshëve dhe shpezeve
shtëpiake që i posedojnë fshatarët, në rrethin të kesaj zone, jetojnë qjitarët ,
zvarranikët , brejtësit , insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku, iriqi, etj.
Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thellëza e fushës, sorrat,
shqiponja, etj.

3.8. Karakteristikat sizmike
Sizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundesi 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
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sepse varet nga karakteristikat gjeologjike të tokës, ujërave nëntokësore, etj.
3.9. Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin
nga elementet për të përceptuar marrëdheniet e tërësishme në relacionin qendra
e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe
mbeturinave metalike - mjedisi. Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se
bëhet fjalë për një kategori psikologjike afektive e cila manifestohet përmes
veprimit të tërësishëmë sinërgjik të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të
pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive . Efektet vizuale
(peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse nuk
zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Qendra e grumbullimit dhe
çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike është ndërtuar në lokacionin ku ekzistojnë objekte afariste që do të
thotë se ekzistojnë objekte të ndërtuara të më hershme dhe në efektet vizuale
nuk do të ketë ndikime negative se është mësuar shikuesi me ketë gjendje të
mjedisit.

3.10. Ajri
Në lokacionin ne fjalë deri tani nuk janë bërë matje për të caktuar shkallën e
ndotjes së ajrit ,ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vleresim sa
më preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku është ndërtuar qendra e
grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe
mbeturinave metalike . Nga vet konfiguracioni i terenit, prezenca e deponis së
hirit dhe funksionimi i aktiviteteve industriale, nga objektet industriale ekzistuese
të më hershme si që janë KEK-u, mund të konkludojm se ndotja e ajrit në këtë
regjion është e madhe. Gjithashtu , frekvenca e madhe e automjeteve në rrugën
Obiliq - Palaj, ndikojnë në ndotjen e ajrit gjithashtu objektet industriale të cilat
kanë filluar të ndërtohen ndikojnë në ndotjen e ajrit, në ndotjen e ajrit ndikojnë
dhe pajimet agro teknike të cilat nëvojiten për kryerjen e punëve bujqësore.
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3.11. Uji
Ndotja e ujit posaçërisht e lumit Sitnicë shkaktohet repartet e KEK-ut si dhe
deponit e hirit, nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën Obiliq - Palaj, dhe nga
shpërlarja e trases së rrugës me të reshurat atmosferike. Ndotja e ujit shkaktohet
pjesërisht nga komuniteti të cilët bëjnë shkarkimin e ujërave të zeza të pa
trajtuara si dhe hudhja e mbeturinave në shtratin e lumit dhe përgjatë brigjeve të
lumit Sitnicë.

4. Pëkshkrimi i qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike
Në kuadër të qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, presimin e tyre, kompania
HEKRARIA KONXHELI SH.P.K. ka berë mbushjen dhe nivelizimin me zhavor të
tërë hapësirës

të qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve

mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, presimin e tyre, ka
vendosur dy kontejner si dhe ka filluar grumbullimin dhe deponimin e
automjeteve mbeturinë dhe mbeturinave metalike.
Në qendrën, për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, presimin e tyre ,

kompania

planifikon të i ndërtoj dhe posedoj hapësirat si në vijim:
-

Hapësirën me zyrën për personelin dhe dhomën për rojën dhe punëtorët
ndihmës me dimenzione 4m x 5.5 m = 22 m2.

-

Hapësirat për

pranimin dhe shkarkimin e automjeteve mbeturinë nga

kamionët.
-

Hapësirën (autoservisin) për

çmontimin e automjeteve mbeturinë me

dimenzione 4m x 5.5 m = 22 m2.
-

Hapësirat për vendosjen e pjesëve të mbeturinave metalike të klasifikuara
dhe ambalazhuara me dim 22 m x 5.5 m = 221.76 m2
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-

Objektin për vendosjen e pjesëve të çmontuara të automjeteve

mbeturinë,

si që janë, mbeturinat metalike, akumulatorëve mbeturinë, alumin , inoks,
bakër, plastikë, elektrombeturina si dhe vaj motorik mbeturinë e fluide tjera
mbeturinë
-

Vaskën për kontrollin dhe derdhjen e acidit eventualisht të mbetur

-

Fuqit për deponim dhe neutralizim të acidit sulfurik me sodë kaustike

- Platon ( hapësirat) për vendosjen e automjeteve (shtëpizave të automjeteve)
Parcela e qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, presimin e tyre ka formën e një
katërkandëshi që nevojitet të behet skicimi apo plani i situacionit
ndahet pjesa për manipulim të automjeteve

ashtu që të

të përgatiten sipërfaqe

të

betonuara dhe të ndara (nr.i këtyre sipërfaqeve të ndara të jetë sipas kapcitetit
dhe klasifikimit) ku në çdo pjesë të ndarë të vendoset tabela me mbishkrim për
llojin e pjesëve të çmontuara dhe fuqive e kontejnerëve të ndryshëm. Pjesët e
ndara mundë të janë të shumta por sipas veprimtarisë që zhvillohet duhet të
kemi pjesët e ndara të

platosë, si dhe për fuqi për vendosjen e materialit

mbeturinë specifike që mundë të gjenerohet gjatë procesit (Vajra, filtra motorik,
bateri të ndryshme etj) dhe në pjesën e jashtme të këtyre objekteve apo fuqive
duhet të shënohet se çfarë materiali mbahet.
Tabelat me mbishkrim të shënuar dhe të vendosur në sipërfaqet e ndara mundë
të ndërrohen sipas materialit mbeturinë të klasifikuar që vendoset.
Objekti për çmontimin e automjeteve

do të jetë objekt montazh përdhese i

ndërtuar prej llamarine i mbuluar gjithashtu prej llamarine, baza e të cilit duhet
betonuar dhe izoluar, dhe jo lëshuese për lëngjet në tokë .
Objekti

për vendosjen e pjesëve të automjeteve do të jetë objekt montazh

përdhese i ndërtuar prej llamarine i mbuluar gjithashtu prej llamarine, baza e të
cilit duhet betonuar dhe izoluar, dhe jo lëshuese për lëngjet në tokë , ne të cilën
do të vendosen raftet ku bëhet vendosja e pjesëve sipas klasifikimit.
Në fotot në vijim shihet qendra për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike.

20

21

Objekti për personelin dhe punëtorët ndihmës do të jetë objekt montazh prej
druri dhe llamperie të drurit përdhese, i ndarë ne dy hapësira , njëra hapësirë
nevojitet për zyre të personelit kurse tjetra hapësirë nevojitet për punëtorët tjerë
dhe rojën. Platoja është e shtruar nga zhavorri ku do të vendosen automjetet e
pa çmontuara, pjesët e automjeteve të çmontuara dhe mbeturinat metalike .
Objekti për vendosjen e pjesëve të çmontuara të automjeteve
janë, mbeturinat

mbeturinë, si që

metalike, akumulatorëve mbeturin, alumin , inoks, bakër,

plastikë, elektrombeturina si dhe vaj motorik mbeturinë e fluide tjera mbeturin
do të jetë objekt përdhes, i ndërtuar prej konstruksionit metalik i rrethuar dhe
mbuluar nga llamarina e plastifikuar, baza e të cilit do të jetë e betonuar dhe jo
lëshuese për lëngjet në tokë, në të cilën do të vendosen raftet ku do të bëhet
vendosja e pjesve sipas klasifikimit të tyre.
Qendra për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë , komponentët
e tyre dhe mbeturinave metalike, presimin e tyre do të posedon.
- Gjeneratori – 10KW
- Sipërfaqet gjelbëruese
- Sistemin për mbrojtjen nga zjarri
- Peshoren me kapacitet 2t për matjen e mbeturinave metalike
Makinerinë e nevojshme për punë duke filluar nga:
-

Auto Krani për bartjen e automjeteve mbeturinë

- Kompresori – me kapacitet prej 500 litra
- Makinen hidraolike- presa
- Tëgjitha veglat e punës duke filluar nga çelsat të gjitha llojet, danta, turielat etj
Gjithashtu kompania planifikon të e vendos një rezervar me kapacitet prej 1000l
për vendosjen e vajit motorik te vjetër ( te përdorur) të mbetur eventualisht në
automjetet mbeturinë.
4.1. Proceset që kryhen ne qendrën grumbulluese dhe çmontuese
Nga masa e përgjithshme e automjeteve 80 % e sajë mund të riciklohet . Procesi
i riciklimit të automjeteve kryhet për shkak se automjetet janë të përbëra prej
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numrit të madh të materialeve të ndryshme që hynë në përbërjen e automjeteve,
kjo mundë të paraqitet përmes grafikut në vijim.

a

a) metale

76 %

b

b) të tjera

3%

c

c) qelq

3%

d) lëngje

6%

e) plastikë

8%

f ) gomë

4%

d
e
f

Automjetet ne përgjithësi përbëhen nga

metalet që bëjnë pjesë mbi 76% të

përbërjes së automjeteve si që janë Fe, Al, Cu, Çeliku

e metalet tjera

konsiderohen si mbeturina me vlerë të veçantë dhe bëjnë pjesë në resurse
natyrore të pa ripërtritshme, prandaj klasifikimi dhe akumulimi i metaleve pos
ruajtjes së resurseve natyrore dhe përfitimeve ekonomike

mundëson edhe

kursimin e energjisë.
Qelqi i cili përmban 3% nga masa e automjetit për momentin nuk shfrytëzohet
(riciklohet) në repartet për prodhimin e qelqit të automjeteve , por mund të
shfrytëzohet në ndërtimtari si shtesë për beton.
Lëngjet në automjete ( derivatet e naftës, llojet e ndryshme të vajrave dhe lëngjet
për ftohje etj) përbëjnë 6% të masës së automjetit . Lëngjet e automjeteve në
procesin e demontimit të automjeteve paraqesin një problem kompleks për shkak
të përbërjes kimike dhe toksike kur dihet se një pike vaji i përdorur i automjeteve
ndot 1m³ ujë , për çka duhet patur kujdes në deponimin e tyre ashtu që të mos
derdhen në tokë por të deponohen në rezervuare të caktuar nga pastaj duhet
trajtuar sipas standardeve.
Goma e cila përmban 4% të masës së automjetit , duhet të deponohet e pastaj të
trajtohet (riciklohet) dhe në asnjë mënyrë nuk guxon të përfundojë në deponit e
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egra sepse konsiderohet si ndotje e rëndë për mjedisin por goma konsiderohet si
lëndë e pare sekondare që mundë të shfrytëzohet në prodhimtari (riciklim) për
prodhimin disa llojeve të gomave, granulatit, bazave të asfaltit ,bazave për terene
sportive ,pastaj edhe si lëndë djegëse në furra të larta etj.
Pjesët e automjeteve që paraqesin rrezik të madh për mjedisin jetësor janë
akumulatorët dhe filtrat e vajrave . Me këto pjesë të automjeteve duhet patur
kujdes dhe të kenë një tretman të veçantë.
Për administrimin dhe menaxhimin sa me të mirë ne kete kompleks të qendrës
grumbulluese dhe çmontuese do të kryhen kto veprime: grumbullimi , çmontimi,
klasifikimi, magazinimi, prerja , ballimi (shtypja) etj si ne vijim.
Grumbullimi bëhet duke i transportuar Automjetet e demoluara gjer te platoja për
vendosjen e automjeteve (1), pasandaj automjetet dërgohen në vendin (2) ku
kryhet largimi nga automjeti i derivateve, gomave dhe akumulatorëve. Derivatet
deponohen në rezervarët e posaçëm , akumulatorët dhe gomat magazinohen ne
hapësirat e përshtatshme gjer ne në trajtim të mëtutjeshëm.
Pastaj automjeti dërgohet në hapësirën për nxjerrjen e vajit dhe fluideve tjerë, të
cilët me kujdes të veçanet deponohen në enë adekuate dhe dërgohen për
tretman te mëtutjeshëm. Pasi të zhvendoset filtri i vajit nga automjeti duhet të
sigurohet që vaji të kullohet prej tyre dhe të vendoset në enë të përshtatshme .
Enët e përdorura për deponimin e vajrave duhet të jenë të mbyllura në çdo kohë,
filtri pasi te kullohet duhet të vendoset si mbeturinë e rrezikshme në kontinier të
posaçëm për filtra. Vaji vendoset në enë adekuate që duhet të shënohet në
etiketë me shënimet e nevojshme për vajrat.
Pastaj automjeti dërgohet në platformën /hapësirën (4) ku bëhet çmontimi i
pjesëve të përdorshme ( pjesët që përdorën si pjesë rezervë), dhe të cilat
magazinohen të klasifikuara në hapësirën (5) që është e dedikuar për
magazinimin e pjesëve të çmontuara që përdoren si pjesë rezervë, për montim
ne automjetet e përdorshme.
Pjesa tjetër e mbetur e automjetit dërgohet në platformën (6) në të cilën duhet të
kryhet çmontimi i pjesëve jo metalike ( plastika, qelqi, lëkura, tekstili , druri , ....).
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Pas kryerjes së këtyre veprimeve

mbetja e automjetit është krejtësisht me

përbërje metali, dhe atë si mbeturin metalike e

cila duhet prerë, prerja e

materialit në kompleksin e kësaj qendre bëhet me sharrë dore me flakë dhe me
metoda mekanike. Prerja me dorë nënkupton prerjen me sharrë , me gërsher
dhe me prerje elektrike . Prerja me flake nënkupton prerjen përmes djegëjes me
oksigjen , acitilen apo propan-butan,

më tutje mbeturina metalike kalon në

presim (ballim) për të bërë zvogëlimin e vëllimit të mbeturinës metalike për llogari
ekonomike dhe të transportimit më të lehtë gjer te pajimet për përpunim të
mëtutjeshëm. Presimi do të bëhet në presën hidraulike e cila është e
përshtatshme për përdorim, manipulim dhe transport brenda kompleksit të
qendrës. Ne vijim po e paraqesim shemen e trajtimit të automjeteve mbeturinë
dhe komponentet e tyre.

Akumulatorët - Bateritë paraqesin burime kimike të rrymës njëkahore elektrike
dhe përdorën për ngasje (startim) të automjeteve të ndryshme, si dhe në industri
për qëllime të ndryshme. Akumulatorët nuk paraqesin vetëm interes ekonomik
por

janë me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e mjedisit kur kemi parasysh
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përbërjen e tyre. Akumulatorët kryesisht janë “akumulatorë plumbi” që bëjnë
pjesë në grupin e baterive sekondare (rimbushëse).
Përbërja e bazë e akumulatorit është kjo :
1. pjesët metalike me përbëje të ndryshme të Sb.
2. masa aktive për mbushjen e pllakave ( që përbëhet nga PbSO4 dhe
PbO2 në raport 1:1)
3. pllakat izoluese dhe shtëpiza nga plastika
4. H2SO4 me conc. të caktuar
Kjo përbërje e akumulatorit mundë të paraqitet përmes grafikut nr.2

a) masa aktive 38 %

a
b
c
d

b) metal

35 %

c) thartina

22 %

d) plastika`

5%

Nga kjo paraqitje vërehet se akumulatori përmban pjesë toksike për mjedisin
prandaj gjatë deponimit në depo duhet patur kujdes në manipulimin me
akumulatorë dhe duhet të vendosen në pjesën e mbuluar të platosë me bazë
betoni e cila duhet të jetë e izoluar me material anti acidik . Akumulatorët
qëndrojnë në depo deri atëherë kur mirën nga kompanitë e licencuaar për
riciklimin e tyre.
Akumulatorët të cilët pranohen praktikisht nuk do te përmbajnë acid dhe pastë,
pasi që ato hiqen nga furnizuesi.
Akumulatorët e plumbit mund të ndahen në dy fraksione:
-

Fraksioni i rëndë (Pb metalik, Pb-Sb si legurë, sulfatet dhe oksidet );

-

Fraksioni i lehtë (plastika , eboniti, polietileni, polipropileni).

Kontrolli dhe derdhja e acidit sulfurik eventualisht të mbetur.
Para separimit të plastikës bëhet kontrolli i acidit sulfurik eventualisht të mbetur
në celulat e akumulatorëve, i cili derdhet me kujdes në vaskën speciale. Kur
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niveli në vaskë rritet deri në nivelin e caktuar, bëhet neutralizimi i acidit me sodë
kaustike dhe deponohet në fuqinë përkatëse.
Ndarja e materieve plastike
Ndarja e materieve plastike nga pjesët metalike të akumulatorëve bëhet në
mënyrë mekanike, me sharë rrotulluese.
Së pari bëhet klasifikim i akumulatorëve sipas tipit, pasi që nga tipi i
akumulatorëve varet përcaktimi i pikës së prerjes. Kjo bëhet me qëllim të ndarjes
efikase të materieve plastike nga pjesët metalike.
Në mënyrë që të evitohet ndotja e padëshiruar e ajrit me produkte të djegies së
materieve të ndryshme plastike gjatë riciklimit të më tutjeshëm , është me
rendësi që ndarja të realizohet 100%, pa pjesë të imëta të materieve plastike.
Plastika e ndarë ambalazhohet dhe deponohet ne hapësirat e posaçme për shitje
të mëtejme. Është e detyrueshme që në fazën e ndarjes efikase të materieve
plastike nga pjesët metalike të eliminohet tërësisht pjesëmarrja eventuale e
pjesëve ose grimcave të materieve plastike.
Punëtorët duhet të kenë kujdes vetëm për përdorim adekuat të shares. Gjatë
fazës së ndarjes bëhet edhe klasifikimi dhe grumbullimi i pjesëve metalike.
Rekomandohet qe në fazën ndarjes së metaleve nga plastika të përsëritet me
kujdes veçantë kontrolli i pjesëve ose grimcave të plastikës që eventualisht kanë
mbetur ende me pjesët metalike. Për këtë qëllim duhet të instalohet transportuesi
linikor, ose tavolina me sipërfaqe të madhe, ku mund të bëhet kontrolli i
kujdesshëm. Pas ndarjes së pjesëve metalike nga pjesët plastike të
akumulatorëve, atëherë ato ndaras ambalazhohen dhe vendosen ne hapësirat
adekuate gjer sa të transportohen nga blerësi i licencuar.
Filtrat e vajrave , konsiderohen si material i rrezikshëm për mjedisin duhet të
vendosen në kontinjer të caktuar nga pastaj duhet të trajtohen sipas standardeve
për trajtimin e tyre

5. Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis
Vlerësimi i ndikimit në mjedis të qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike duhet të
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bëhet gjatë:


fazës së ndërtimit të qendrës



fazës së funksionimit dhe të



përfundimëlt të projektit

Me që qendra për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike

është e ndërtuar përpos

objekteve, ndikimi në mjedis gjatë ndertimit nuk do të analizohet, vlerësimi do të
bëhet për fazën e funksionimit kontinual dhe fazën e përfundimit të projektit.
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve
të mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve (veprimeve) që kryhen në
qendrën

për

grumbullimin

dhe

çmontimin

e

automjeteve

mbeturinë

,

komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike tregojnë se deri te kvantifikimi i të
dhenave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njejta që të bëhet edhe
kavantifikimi i tyre .
Gjatë punës kontinuele të qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike vije deri
te rritja e emisionit të materieve ndotëse nga puna e çmontimit të pjesëve të
automjeteve, derdhjet e karburantëve, derdhjet e acidit dhe fluideve tjera të
rrezikshme, nga deponimi i mbeturinave metalike të ndotura me vajra të
ndryshme, krijohet zhurmë nga motorët e automjeteve dhe demolimi i tyre, në
mënyrë indirekte mund të vije deri te ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe
sipërfaqeve të dheut afër qendrës.
5.1 Ndotja e ajrit
Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit të qendrës për grumbullimin dhe
çmontimin e automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike mund të theksojmë se aktiviteti i këtij kompleksi nuk shoqërohet me
ndotje të theksuar të ajrit, e vetmja ndotje mund të ndodh nga automjetet
transportuese që transportojnë automjetet mbeturinë dhe komponentët e tyre, si
dhe mbeturinat metalike

në këtë deponi, nga automjetet transportuese që

transportojnë pjesë të çmontuara të automjeteve mbeturinë si që janë mbeturinat
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metalike, akumulator mbeturinë, alumin, inoks, bakër, plastikë, elektrombeturina
si dhe vaj motorik mbeturinë e fluide tjera mbeturinë, si dhe nga automjetet tjera
që qarkullojnë në këtë lokalitet.
Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponenteve
ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim
në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, S02 dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e
ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike meteorologjike dhe
dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin në fjalë.
5.2. Ndotja e tokës
Toka (dheu) si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjik i cili
nga veprimet e ndryshme mund të vie deri te degradimi i vlerave themelore e
karaktëristike të saja.
Gjatë funksionimit kontinual të kompleksit të qendrës grumbulluese dhe
çmontuese të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike , ndotja e dheut është si pasojë e pjesëve të çmontuara nga automjetet
mbeturinë të cilat janë: gomat, akumulatorët, pjesët metalike, pjesët jo metalike
(qelqi, plastika, ..... ), pjesët elektronike etj.
Akumulatorët perbëhen nga : pjesët metalike me përbërje të ndryshme të Pb
metalik, Pb-Sb si legurë, sulfatët dhe oksidet, masa aktive për mbushjen e
pllakave ( që përbëhet nga PbS04 dhe Pb02 në raport 1: 1), nga plastika, H 2S04
me conc. të caktuar, disa prej pjesëve të çmontuara janë metalet e rënda siç janë
plumbi, kadmiumi, bakri, zinku, hekuri dhe nikeli.
Ndotja ndodhë edhe nga sedimentimi i ndotjeve që sjellen përmes ujërave
sipërfaqesore që vijnë nga sipërfaqet operacionale të kompleksit të qendrës
grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve dhe objektet tjera që nevojiten për
funksionimin e kompleksit dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse nga ajri,
kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë funksionimit kontinuel të
kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, pastaj kemi edhe ndotjen
aksidentale të dheut e cila vie si pasojë e derdhjeve të pa kontrolluara të
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derivateve dhe fluideve tjera që konsiderohen materie të rrezikshme që gjenden
në automjetet e vjetra të deponuara, këto ndotje të dheut evitohen vetëm me
largimin e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara
deponi adekuatë aty ku nuk rrezikojnë mjedisin. Nga këto të dhëna vërehet se
ndotja e tokës (dheut) afër kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese
të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike varet
para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga siperfaqet manipuluese të
kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , konfiguracioni i terenit në rrethin
e kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë
, komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .
5.3 Ndotja e ujit
Rreziku me potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore gjatë
funksionimit kontinuel të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike mund të ndodh: nga
ujërat e të reshurave atmosferike në sipërfaqet e pa mbuluara ku janë të
vendosur automjetet e deponuara, pjesët e çmontuara të automjeteve si dhe nga
zhvendosja, grumbullimi dhe magazinimi i karburanteve, vajit të motorit, vajit të
kutisë së shpejtësisë, vajit të transmisionit, vajit hidraulik, lëngjeve ftohëse,
fluideve të frenimit, acidet e akumulatorëve, fluidet e sistemit për aklimatizim të
ajrit dhe fluidet tjera që gjenden në automjetet e vjetra të deponuara, dhe nga
rezervaret – fuqit ku janë të deponuara kto fluide, nga ujërat gjatë larjes së
hapësirave ku janë të vendosur akumulatorët, pjesët e çmontuara të
akumulatorëve, mbeturinat metalike.
Këto ujëra janë mjaftë të turbullta dhe të yndyrshme, me ndotës varësisht nga
përberja e akumulatorëve mbeturinë dhe mbeturinave metalike të cekura në
pasuset e mëparme dhe prandaj ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore
dhe nëntokësore, ndotja nga ujërat e kuzhinës, tualetët etj.
5.4. Zhurma
Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi
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hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin
nërvor, në hipertension, në koncentrim e njeriut në punë etj.
Lokacioni i kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike është i ekspozuar
zhurmës se krijuar nga çmontimi i pjesëve të automjeteve mbeturinë, nga
qarkullimi i automjeteve transportuese të automjeteve mbeturinë , komponentët e
tyre dhe mbeturinave metalike .
Sipas gjendjes faktike të kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike

në

lokacionin e analizuar mund të konstatojmë se niveli zhurmës do të jetë nën
nivelin e vlerave të lejuara.
5.5. Ndikimet në florë dhe faunë
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë
të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk
kemi zhdukje të vegjetacionit përpos nga sipërfaqet operacionale të kompleksit të
qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë , komponentët
e tyre dhe mbeturinave metalike, kjo do të thotë se kemi të bejmë me
koncentracion të vogël të polutantëve .
E njejta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime
negative, nga kryerja e aktiviteteve në qendrën grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .
5.6 Ndikimi në mjedis në rastet aksidentale
Në këtë kompleks të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike mundë të ndodhin
këto aksidente:


Nga zjarri



Rrjedhja nga enët (fuqit, rezervaret) me vajra dhe fluidet specifike (të
rrezikshme).

Zjarr do të thotë çdo djegëje e pa kontrolluar që zhvillohet jashtë interesit
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shoqëror. Pjesët e çmontuara dhe të magazinuara në kompleksin e qendrës
grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre
dhe mbeturinave metalike mundë të ndahen në dy grupe, në metale dhe jo
metale, që do të thotë se metalet nuk digjen kurse jometalet (plastika, goma, vaji
etj.) janë materiale që digjen. Deri të zjarri mundë të vie qëllimisht apo nga
moskujdesi i punëtorëve gjatë prerjes së metaleve me flakë të hapur apo me
aparat saldimi afër materiait mbeturinë i cili mund të digjet.
Rrezik për mjedisin mundë të paraqesë nëse vie deri të rrjedhja e vajrave
fluideve si mbeturinë specifike (material i rrezikshëm) të vendosur në fuqi apo
kontejner, si dhe nga rrjedhjet e vajrave mbeturinë nga rezervoari.

6. Masat e Mbrojtjes të Mjedisit
Sipas analizës së bërë mbi ndikimin e kompleksit të qendrës grumbulluese dhe
çmontuese të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike

në mjedis, si dhe në bazë të vlerësimit i

cili është punuar sipas

projektit,

kompleksi i qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve

mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike

me veprimtarinë

kontinuele të sajë në lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin nëse
respektohen rekomandimet dhe ndërmirën të gjitha masat adekuate

të

përshkruara ne këte raport të VNM-s për parandalimin apo së paku zvogëlimin e
ndikimeve negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit jetësor, gjer ne vlerat
kufitare të lejuara.
Me qëllim të zvogëlimit të ndikimeve potenciale negative në mjedis,
rekomandohet ndërmarrja masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit
të rrezikut në kompleksin e

qendrës grumbulluese dhe çmontuese të

automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike ,

në

rrethanat e rregullta dhe të jashtë zakonshme.
6.1. Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë
fazës të zhvillimit të aktiviteteve të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , duhet të
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bëhet kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese (pirunëve) dhe
transportuese që konsumojnë lëndë të lëngeta djegëse me qëllim që lirimi i
gazrave nga automjetët e punës të jetë sa më kualitativ.
Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë si produkt i djegies së
lëndëve djegëse është e nevojshme të sigurohen kushtet për djegie sa më
kualitative.
Në objektin, autoservisin (hapësirat) e qendrës grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike

me

qëllim të eliminimit të erërave të ndryshme duhet bër vendosja e ventilatorëve,
me qëllim që të bëhet ventilimi i hapësirave punuese, prandaj në njërën anë të
murit do të vendosen ventilatorët me biofiltër për pastrimin e ajrit, kurse në anën
tjetër të murit do të vendosen hapjet për hyrjen e sasisë së ajrit të pastër aq sa
është nxjerrur me anë të ventilatorëve, gjithashtu aroma e pakëndshme do të
zvogëlohet përmes ajrimit artificial përmes dritareve të vendosura në objekt.
Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i pajisjeve për trajtimin e erërave dhe sistemit
të ventilimit, pjesët e demëtuara të ndërrohen.

6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë duhet marrë
këto masa mbrojtëse:


Me qëllim të mbrojtjes së tokës platoja ku janë të vendosura automjetet
mbeturinë, që të mos u ekspozohen rrjedhjeve të ndryshme të fluideve
dhe derivateve të betonohet dhe izolohet.



Çmontimi i pjesëve të automjeteve duhet të bëhet në hapësirë të mbyllur.
Të gjitha aktivitet çmontuese që mund të rezultojnë me rrjedhje eventuale
të bëhen në kanal i cili duhettë ndërtohet dhe të jetë i izoluar për mos
depërtimin e tyre në tokë dhe të ketë sistem të instaluar të gypave gjer në
seperatorë të vajrave.



Vaji, derivatet dhe fluidet tjera që i posedojnë automjetet duhet të nxirren
nga automjetet në hapësirën që duhet ndërtuar, që posedon kanalin i cili
duhet të jetë i izoluar për mosdepërtimin e tyre në tokë dhe të ketë sistem
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të instaluar të gypave gjer në seperatorin e vajrave.


Çmontimi dhe seleksionimi i pjesëve të akumulatorëve duhet të bëhet në
hapësirë të mbyllur.



Acidet që i posedojnë eventualisht akumulatorët duhet të nxirren nga
akumulatorët në hapësirën adekuate e cila duhet të jetë e betonuar dhe
izoluar me material anti acidik për mos depërtimin e tyre në tokë, acidet
duhet të deponohen në fuqitë adekuate.



Magazina

për mbajtjen e akumulatorëve duhet të ndërtohet në atë

mënyrë që të jetë e mbuluar, platoja duhet të jetë me bazë betoni e cila
duhet të jetë e izoluar me material anti acidik, ose të sigurohen kontejner
për deponim të akumulatorëve që janë rezistent ndaj fluideve acidike.
Akumulatorët qëndrojnë në magazinë deri atëherë kur u dergohen
kompanive të licencuara për riciklimin e tyre.


Të bëhet ndërtimi i objektit që nevojitet për magazinimin e pjesëve të
çmontuara nga automjetet, e cili duhet të posedoj rafte apo hapësira të
posaçme për vendosjen e çdo lIoji dhe sasie të nevojshme të pjesëve të
automjeteve gjer në trajtim të metutjeshëm, hapësira duhet të jetë e
mbuluar dhe me plato të betonuar. Në këto rafte apo kontejner të
posaçëm duhet të vendosen të ndara pjesët metalike që përmbajnë bakër,
alumin

dhe

magnez,

pastaj

pjesët

elektronike,

sistemit

të

mikroprocesorëve, sistemit për aklimatizim të ajrit dhe katalizatorëve të
grumbulluara dhe klasifikuara sipas lIojit, dhe pjesët tjera jo metalike si
plastika, qelqi, etj.


Duhet të sigurohen kontejnerët e përshtatshëm për deponimin e filtrave
dhe bifenileve të polikloruara dhe trefenileve të polikloruara që gjenden në
kondensatorë, si dhe të ndërtohen objektet e neutralizimit të acideve, nëse
acidet janë nxjerrur nga akumulatorët, kontejnerët të vendosen në objektin
që nevojitet për magazinimin e pjesëve të çmontuara.



Duhet të sigurohen enët apo rezervaret e përshtatshëm për deponim
ndaras të fluideve të automjeteve të hedhura, si: karburantë, vaj motori,
vaj i kutisë së shpejtësisë, vaj i transmisionit, vaj hidraulik, lëngje ftohëse,
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fluidet e frenimit, acidet e baterive, fluidet e sistemit të aklimatizimit të ajrit
dhe fluide të tjera, që gjenden në automjetet që duhet të çmontohen.


Enët apo rezervaret duhet të vendosen në hapësirën e cila është e
betonuar dhe izoluar.



Të bëhet vendosja e gomave në ankse të veçanta për parandalimin e
rrezikut nga zjarri.



Të gjitha mbeturinat e ngurta që nuk trajtohen më tutje si dhe 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 dergohën
në deponinë e qytetit.

6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë përpos
masave të përshkruar në pasusin për mbrojtjen e tokës duhet marrë edhe këto
masa mbrojtëse: Duhet bërë kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për
bartjen e ujërave të ndotura nga tërë sipërfaqet operacionale të qendrës
grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre
dhe mbeturinave metalike nga sipërfaqet operacionale të hapësirave që
nëvojiten për çmontimin e pjesëve rezervë të automjeteve dhe kanalit në të cilin
nxjerren vajrat, derivatet dhe fluidet tjera që i posedojnë automjetet, nga
sipërfaqet e qendrës grumbulluese dhe çmontuese që nëvojitet për magazinimin
e pjesëve të çmontuara nga automjetet, nga sipërfaqet e depos- magazinës të
vendosura enët apo rezervaret për deponim ndaras të fluideve të automjeteve të
hedhura, si: karburantë, vaj motori, vaj i kutisë së shpejtësisë, vaj i transmisionit,
vaj hidraulik, lëngje ftohëse, fluidet e frenimit, acidet e akumulatorëve, fluidet e
sistemit të aklimatizimit të ajrit dhe fluide të tjera, që gjenden në automjetet që
duhet të çmontohen, të cilat duhet të dërgohen për trajtim në seperatorin për
pastrimin e ujërave të ndotur nga derivatet dhe mbeturinat tjera të lëngëta që
lirohen gjat aktiviteteve që kryhen në qendrën grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike ,
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pasandaj ujërat e trajtuara në seperator të lëshohen në recipient.
Sipas përpiluesit të raportit duhet të bëhet grumbullimi dhe sedimentimi i ujërave
slpërfaqësorë që rrjedhin nga platoja në sipërfaqet jashtë deponisë - magazinës
dhe të dërgohen në seperator për ndarjen e derivateve dhe vajrave nga ujërat e
ndotura.
Seperatori i vajërave përmës mureve në disnivele e ben ndarjen (seperimin) e
derivateve dhe vajrave nga ujërat e ndotura dhe i deponon në pusetën e
posaçme, ku pas mbushjes së pusetës duhet të pastrohet nga ndërmarrjet e
licencuara për pastrimin e seperatorëve dhe gropave septike.
Seperatori duhet të përmbush kriteret teknike që janë të parapara me rregullore
dhe normative në fuqi. Ujërat e trajtuara në seperator dërgohen në gropën
septike e pastaj në bunarin filtrues apo recipient.
Ujërat nga separatori nuk quxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në
natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë derivatë të nattës mbi 1 mg/ldhe materie të
suspenduara mbi 30mg/lnë ujë. Ujërat e zeza duhet së pari të trajtohen në
qropën septike e cila duhet të ndërtohet në varshmëri me numrin e punëtorëve e
pastaj të lirohen në recipient të pastërta. Seperatori i vajrave dhe gropa septike
duhet rregullisht të pastrohet nga pronari apo kompanitë e licencuara.
Për mbrojtjen e ujërave nga ndikimet negative të acideve të mbetur në
akumulator do të ndërtoj vaskën për neutralizimin e acideve me kapacitet prej 10
m3 , neutralizimi behet me sode kaustike, acidi i neutralizuar deponohet në fuqinë
përkatëse. Gjat funksionimit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, pronari i
kompanisë duhet të e bëj matjen e cilësisë së ujërave të shkarkuara, vlerat e
fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara
sipas Udhezimit administrativ për vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohet në
trup ujorë dhe në rrjetin e kanalizimit publik ( 13/2008) dhe normave të caktuara
nga legjislacioni i BE. Rezultatet e fituara duhet të dorëzohen në Ministrinë e
Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës , intervali i matjeve do të
kryhet në baze të përcaktimit me aktet ligjore dhe në bazë të marrëveshjes me
Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Përpos masave
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të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të
mundshme të përshkruara në pasuset e mësiperme investitori i ka ndërmarr dhe
duhet të i ndërmerr edhe këto masa:
Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim
Shema teknologjike e trajtimit të uëjrave
Ujërat e të reshurave atmosferike të
ndotura në sipërfaqet operacionale
Ujërat e ndotura nga sipërfaqet e depos së
automjeteve, hapsirave ku bëhet demontimi i
pjesve, hapsirave ku deponohen pjesët e
demontuara, enët me vajra dhe fluide etj.

Vaska për
neutralizimin e
acidit
Ujërat e zeza

Pusi
Sedimentues

Seperatori I
Vajërave

GROPA
SEPTIKE

Mostrimi

Recipienti
Uji i trajtuar (pastërt)

6. 4. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës
mundë të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk
kemi zhdukje të vegjetacionit përpos nga sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqja
nën objektet e qendrës për

grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve

mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, kjo do të thotë se
kemi të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve .
E njëjta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime
negative. Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në vende jashtë
hapësirave te dedikuara për qendrën

grumbulluese dhe çmontuese të

automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike, por ato
duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar.
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.
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Për mbrojtjen e botës shtazore kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar
lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës të qendrës për

grumbullimin dhe

çmonim9in e automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave
metalike dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

6.5. Masat që duhet të meren në rastë aksidenti
Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarrfikëse që duhet të
vendosen në vendet ku do të jenë me efikas psh në hapësirat ku bëhet prerja me
flakë të hapur , aparat saldimi etj. Zakonisht vendosen dy aparate mobile
zjarrfikëse të tipit (S 9) dhe një arkë me rërë. Në rastet kur kemi rrjedhje të
vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mundë të ndodhin gjatë procesit,
atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik apo me ashkla të
imta druri të cilat me lopata mblidhen dhe futën në fuqi ku mbahen në depo deri
sa të meren nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre.
6.6. Rekomandimet tjera për evitimin e ndikimeve negative


Të bëhet mëbikeqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë
grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë si dhe deponimin
dhe ruajtjen e pjesëve të çmontuara dhe e pjesëve të seleksionuara.



Për prerjen e metaleve me flakë të hapur lejohet përdorimi i një garniture e
cila përbëhet nga një bomëbolë standarde për oksigjen dhe një me GLN ,
kjo garniturë kur nuk përdoret vendoset në depon - magazinën e veglave
dhe mjeteve të punës,



Ndalohet deponimi i pjesëve të çmontuara në mënyrë të pakontrolluar në
hapësirat e kompleksit të qendrës.



Ndalohet dhezja e mbeturinave të lëngta dhe të ngurta në lokacionin
brenda kompleksit.



Ndalohet çmontimi i elementeve të automjeteve qe në vetë permëbajnë
materie të lëngëta që konsiderohen materie të rrezikshme në hapësira të
hapura dhe jo të betonuara.



Ndalohet deponimi i fluideve të automjeteve mbeturinë, në mënyrë të
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pakontrolluar në hapësirat e qendrës grumbulluese që nuk janë të
dedikuar për deponimin e tyre.


Rezervarët (nëse ekzistojn) e fluideve të automjeteve të hedhura duhet të
rrethohen me mur statik prej betoni, largësia e murit nga rezervarët dhe
lartësia e murit duhet ndërtuar në mënyrë që ta nxan tërë sasinë e
fluideve

të

automjeteve

mbeturinë

me

qëllim

të

zvogëlimit

të

rrezikshmërisë në rastë aksidenti.


Është obligim që rezervaret e fluideve të automjeteve mbeturinë të
kontrollohen brenda 5 viteve të para të punës për të përcjellë demtimet e
trashësisë së mureve nga veprimi korroziv, pas 5 viteve kontrolli duhet
bëre për çdo dy vite.



Punëtorët nuk guxojnë të përdorin materialin në punë gjatë prerjes me
flakë, saldim etj të atyre mbeturinave (gypave, enëve, radiatorëve,
aparateve, etj) deri sa nuk konstatohet apo nuk pastrohen nga prania e
materieve ndezëse apo eksploduese.



Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për
automjetet e grumbulluara dhe të çmontuara, mbeturinave metalike si dhe
emrin dhe mbiemrin e personit nga i cili i ka marrë, etiketimin e
komponenteve të cilat zhvendosen nga automjetet e vjetruara përmes
çmontimit, me qëllim të ripërdorimit ose riciklimit të tyre, të mbaj shënimet
për sasinë e komponenteve të cilat janë shitur, për sasin e mbeturinave
metalimke të shitura, si dhe emrin e mbiemrin kujt ia kanë shitur, të mbaj
shenimet për sasinë e vajrave mbeturinë të grumbulluara dhe për
dërgimin e tyre në qendrat e licencuara, për sasinë e akumulatorëve të
çmontuar dhe për dërgimin e tyre në qendrat e riciklimit.

 Evidenca dhe shenimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen

në Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060,Udhëzimit administrativ për
menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre Nr.19/2012,
Udhëzimit administrativ Nr 26/2014 për menaxhimin e mbeturinave nga
bateritë dhe akumulatorët, Udhëzimit administrativ për menaxhimin e
vajrave të përdorura dhe mbeturinat me vajra Nr.05/2013, Udhëzimit
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administrativ Nr 23/2012 për menaxhimin e gomave jashtë përdorimit dhe
mbeturinat e gomës, dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina tjera
relevante të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligji për Mbeturina Nr.
04/L-060.


Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet
aksidentale, të bëhet aftësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e
tyre në situata aksidentale.



Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe
asfaltuara me barë dhe drunj dekorativ me qëllimë të pastrimit të ajrit nga
ndotjet me erëra kundërmuese dhe për çeshtje vizuale.



Duhet i tërë oborri i qendrës të thuret me rrethoj fizike në lartësi minimale
2.5 metra, përmes se citës nuk mund të shihet nga jashtë, si dhe brenda
rrethojes fizike të krijohet muri prej drunjeve dekorativ.



Rrethoja fizike e qendres grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve
mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , nga aspekti
vizuel nuk duhet të ketë pamje të vrazhdë nga jashtë, por duhet të jetë e
intëgruar me mjedisin - peisazhin e rrethinës.



Në menyre permamanëntë të mirëmbahet ambienti në kompleksin e
qendrës grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë ,
komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike .

7. Programi i monitorimit
Ndikimet direkte nga aktivitëti i të qendres grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , bazuar
në vleresimet e ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe uje. Këto
ndikime janë relativisht minimale në mjedis pas marrjes se masave per
zvoqelimin e ketyre ndikimeve, dhe si të tilla mëund të monitorohen. Per ketë
arsye parashihet nje program monitorues nga kompania HEKRARIA KONXHELI
SH.P.K. per të gjitha shkarkimet.
Monitorimi i ajrit, tokes dhe ujit duhet të behet me marrjen e mostrave dhe
kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri të
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Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, sipas kërkesës së tyre.

8. Raportimi
Do të kryhet nga udheheqia, gjegjesisht nga ekspertët e kompanisë HEKRARIA
KONXHELI SH.P.K. se paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do ti paraqitën të
dhenat relevantë nga të gjitha monitorimet e bera brenda vitit, të cilat do të
raportohen autoriteteve perkatëse sipas kerkeses se tyre, komunitetit lokal
brenda komunës dhe në Ministri të Mjedisit,

Planifikimit Hapësinor dhe

Infrastrukturës .

9. Masat rehabilituese pas perfundimëit të projektit
Pas perfundimëit të jetë gjatësisë së qendres grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë , komponentët e tyre dhe mbeturinave metalike , kjo varet
nga pronari i kompanisë HEKRARIA KONXHELI SH.P.K. se sa do të vazhdoj
me ketë projekt. Objektet ekzistuese duhet të largohen nga lokacioni,
bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të
dërgohen në deponinë regjionale.
Të gjitha mbetjet e mbeturinave nga automjetët mbeturinë, komponentet e tyre
dhe mbeturinave metalike, mbetjet e mbeturinave të ngurta dhe ato të inerteve
qe ekzistojnë në siperfaqet e lokacionit, si shtresa e dheut të kontaminuar pa
tjetër duhet të largohen dhe të behet zavendesimi, me një shtrese të humusit prej
O,5m trashesi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të behet ngjeshja
e kesaj shtrese të humusit (dheut) me qellimë qe të jetë shtresa ma kompaktë,
ashtu qe të krijohet nje substrat produktiv i pershtatshemë per 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: Qëlliml i rekultivimit i cili nënkupton sipërfaqet e degraduara, prap të
kthehen në funksion të tyre primar (prodhimi i biomasës), të kthehet në gjendje të
përafert me ambientin rrethues dhe të mbjellen të lashtat periodike bujqore të
cilat kultivohen në rrethinën e lokalitetit, dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i
këtij projekti në ekosistem.
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10. Konkluzion
Ndikimi i qendrës për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë,
komponentet e tyre dhe mbeturanave metalike, në Mjedis, do të jetë në nivelin e
vlerave të standardeve të caktuara me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme.
Ndikimet në tokë,

ajër dhe ujë mund të kontrollohen . Këto ndikime do të

monitorohen dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas
kërkesës së Ministrisë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës .
Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se Qendra për grumbullimin
dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë, komponentet e tyre dhe mbeturanave
metalike, nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu
ndikimet në tokë , ujë, ajër dhe peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha
masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, konstatojmë se ato mund të
zvogëlohen në nivel të lakmueshëm edhe të eliminohen tërësisht në fazën e
rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit të projektit.
Gjithashtu Qendra për grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë,
komponentet e tyre dhe mbeturanave metalike, do të ketë edhe ndikime pozitive
socio ekonomike për arsye të punësimit të punëtorëve, këto të dhëna janë të
mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës dhënien e mendimit

për Pëlqim Mjedisor

për qendrën

për

grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë, komponentet e tyre dhe
mbeturanave metalike, në Obiliq komuna e Obiliqit sipas kërkesës të Valon
Konxheli pronar i kompanisë HEKRARIA KONXHELI SH.P.K. Obiliq.
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