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1. HYRJE
Qëllimi i këtij projekti preliminar është, konstruktimi i burimit të ripërtërifshim të energjisë,
përkatësisht centrali elektrik solar me kapacitet prej 5.62 MW në lokacionin e fshatit
Dobrushë, K.Istog, i cili do të ketë:
-

Kapacitetin e projektuar të paneleve solare të instaluara 5.62 MW,

-

Kapaciteti maksimal i energjisë në dalje të centralit elektrik 7.14 MWh +/-3% .
Projekti preliminar është punuar me intencë të kompanisë “INTERING”SH.P.K., me nr.
Biz.810512592, add. Rruga Ali Hadri, nr. 40. Obiliq.

Figura 1 Projekti preliminar i ndërtimit të Centralit Solar Fotovoltaik, Dobrushë, Istoog

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për ndërtimin e CENTRALIT SOLAR
FOTOVOLTAIK ME KAPACITET 5.62 MW, është punuar në bazë të kërkesës së pronarit
te Kompanise “INTERING”SH.P.K.,, nga Obiliqi, pronar i ngastrave kadastrale ku
planifikohet të ndërtohet CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK ME KAPACITET 5.62
MW, i cili paraqet një dokument të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për marrjen e pëlqimit
mjedisor e pastaj lejeve tjera te nevojshme, me qëllim që të analizohen ndikimet në mjedis të
tërë veprimtarisë, duke i parashtruar dhe ndërmarrë masat e domosdoshme për mbrojtjen e
mjedisit në lokalitetin ku do të ndërtohet CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK.
Përmes Raportit të VNM-së do të analizohen karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit
në lokalitetin ku do të ndërtohet CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK, si dhe karakteristikat
e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat tjera mjedisore të punëve të cilat
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zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër. Gjatë hartimit të Raportit të VNM-së do të
përkufizohen të gjitha ndikimet relelevante në mjedis që mund të paraqiten në relacionin e
ndërtimit dhe funksionimit të CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK, duke mos anashkaluar
edhe regjionin e gjerë. Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të
vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport i VNM-së bëhet me qëllim të përkufizimit të
ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të nevojshme për t`u
ndërmarrë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin e hartimit të Raportit të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis do të merret për bazë identifikimi i ndikimeve negative në
mjedis dhe aplikimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës së ndërtimit të
CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK, në lokaliteti Dobrushë, Komuna e Istogut, gjatë
fazës së kryerjes aktiviteteve.
2. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Raporti i VNM-së përfshinë identifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e
ndonjë aksidenti ambiental gjatë realizimit të ndërtimit dhe funksionimit të CENTRALIT
SOLAR FOTOVOLTAIK ME KAPACITET 5.62 MW, dhe atë:
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin,

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis,

-

propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin gjerë në kufijtë e
lejueshmërisë.

2.1 RREGULLATIVA LIGJORE
2.1.1 Baza ligjore
Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis( VNM-së) 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 te VNM-së .
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qëllim që të siguroj
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 mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohën e duhur.
Ligjet me të rëndësishme të aplikuara për hartimin raportit të VNM-së për projektin për
ndërtimin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK ME KAPACITET 5.62 MW, janë si me
poshtë:
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-

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 Rregullatorin e Energjisë ë Nr. 05/L-084

-

Ligji për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085

-

Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

-

Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

-

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

-

Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060

-

Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197

-

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

-

Ligji Për parandalimin dhe kontrollin e integruar te ndotjes Nr .03 / L-043

-

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

-

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

-

Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41

-

Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26

-

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

-

Udhëzimi administrativ për menaxhimin e mbeturinave

nga ambalazhet dhe

paketimet( 27/2014).
-

Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave (08/2017).

-

Udhëzimi administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e
levizëshme të ndotjes ( 08/2016).

-

Udhëzimi administrativ për vlerat kufitare të emisioneve të materieve ndotëse në tokë
( 11/2018).

-

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.

2.1.2 Dokumentacioni teknik
- Projekti preliminar për ndërtimin e Parkut të Energjisë Diellore - 5.62 MW
-

Certifikata e biznesit,

-

Certifikatat mbi të drejtat e pronës së paluajtshme ,

-

Kopja e planit të ngastrave,
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Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke përfshirë
ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi.
Duke 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
siç është direktiva e VNM-së .
3.1 METODOLOGJIA E PUNËS
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për ndërtimin e
CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK ME KAPACITET 5.62 MW, në lokalitetin e fshatit
Dobrushë, Komuna e Istogut, bëhet në disa faza edhe atë:
a. Informatat themelore që nënkupton identifikimet siç janë:
-

Burimet themelore të ndikimeve në mjedis,

-

Popullata ekzistuese me karakteristikat demografike,

-

Karakteristikat e truallit, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku planifikohet të
ndërtohet CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK

-

Klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,

-

Kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë,

-

Bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve:
-

Madhësia dhe lloji i ndotjes,

-

Karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës,

-

Gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar,

-

Vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse.

c) Analiza e rrezikimit të:
-

Njeriut,

-

Vlerave materiale,

-

Vlerave natyrore.

d) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit
në mjedis në lokacionin ku është planifikuar të ndërtohet CENTRALIT SOLAR
FOTOVOLTAIK 5.62 MW.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kuantifikimit dhe vlerësimit të
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gjendjes ekzistuese. Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që ka të
bëjë me potencial të shprehur ekologjik. Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi
gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.
3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit të VNM-së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë
duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë terren.
Lokacioni ku do të ndërtohet CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK i energjisë diellore –
5.62 MW gjendet ne zonën kadastrale të fshatit Dobrushë Komuna e Istogut.
Përkatësisht në parcelat kadastrale me nr. 01315-2; 01315-1; 01315-3; 01244-1; 01243-0;
01242-0; 01241-0; 01339-0; 01338-0; 01314-1; 01314-2, Zk. Dobrushë, K. Istog.

Figura 2 Shtrirja hapësinore e planifikimit te ndërtimit të centralit solar fotovoltaik 5.62 MW

Për t`u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për t`u krijuar një bazë reale
për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë prezantuar
edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjike,
hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike. Rëndësia e veçantë e këtij projekti është se
“INTERING”SH.P.K.
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ndikon në zhvillimin e ekonomisë komunale të Istogut.
Një ndër prioritetet në realizimin e këtij projekti është krijimi i vendeve të reja të punës dhe
përmirësimi i energjisë elektrike kur dihet se ne vendin tone nuk kemi energji elektrike të
mjaftueshme.
Në fazën e parë, kemi të bëjmë me punësimin e përkohshëm të një numri të punësuarave në
ndërtimin e konstruksionit dhe ruajtjen e infrastrukturës. Në fazën e dytë, ndërtimi i paneleve
CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK.
3.1 Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyçë te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi i
potencialit ekzistues, e që konsiston ne analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore ne zonën
më të gjer të lokacionit ku është planifikuar të ndërtohet CENTRALIT SOLAR
FOTOVOLTAIK i energjisë diellore – 5.62 MW , me qëllim që ne bazë të pasojave të
njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjik dhe ne bazë te tyre të rekomandohen
masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të
faktorëve natyror si që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
FAKTORËT
NATYROR
TOKA

POTENCIALET
POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI
FLORA
FAUNA

POTENCIALET
E BIOTOPËS
POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

Figura 3 Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

Çdonjëri nga potencialet ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne
esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes
së mjedisit. Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçanet si dhe ndikimi i tyre ne formimin e
potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën ne fjalë,
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së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është paraqitur ne figurën nr.3.
Ne bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 3. është e qartë që faktorët natyror formojnë
disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të të cilave duhen marrë parasysh
gjatë valorizimit të ndikimit në mjedis të parkut të energjisë diellore të planifikuar të
ndërtohet ne hapësirën konkrete.
3.2

Pozita gjeografike e lokacionit

“CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW “ është planifikuar të ndërtohet në
Fshatin Dobrushë Komuna e Istogut përkatësisht në ngastrat kadastrale me nr.
Tabela 3.1 Ngastrat kadastrale ku është planifikuar ndërtimi i Centralit me Energji diellore

K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë
K. ISTOG, Zk.Dobrushë

P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013
P-70806013

01315-2
01315-1
01315-3
01244-1
01243-0
01242-0
01241-0
01339-0
01338-0
01314-1
01314-2

Ngastrat kadastrale të lartcekura janë pasuri në emër të “INTERING” SHPK, add. Ali Hadri
nr. 40, Obiliq.
Sipërfaqja totale e ngastrave është prej 49,786.0 m2 ndërsa sipërfaqja e planifikuar për
ndërtim të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK i energjisë diellore – 5.62 MW është
39,100.00 m2 e cila gjendet brenda parcelave ne pronësi te “INTERING” SHPK, të paraqitura
ne dokumentacionin që do të i bashkëngjitet raportit të VNM-s dhe të shënuara ne vijim.
Lokacioni ku është planifikuar të ndërtohet Parku i CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK
5.62 MW, ndodhet 10.8 km larg nga Qyteti i Istogut ne drejtim te Pejës në anën e majtë të
kësaj rruge magjistrale.
Lokacioni ku është planifikuar të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK , shihet ne pjesët e
hartave topografike të më poshtme.
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Figura 4 Harta topografike e Lokacionit te planifikuar për ndërtimin e Centralit solar fotovoltaik 5.62 MW

Dobrushë

Zona
e
planifikuar për
ndërtimin
e
centralit solar

Figura 5 Ortofoto e ngastrave kadastrale të lokacionit të planifikuar për ndërtimit të centralit solar
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Zona
e
planifikuar për
ndërtimin
e
centralit solar

Figura 6 Ortofoto e lokacionit të planifikuar për ndërtimin e centralit solar nga "INTERING"SHPK

Zona
e
planifikuar për
ndërtimin
e
centralit solar

Figura 7 Ortofoto e fshatit Dobrushë dhe kufizimi me fshatrat tjerë

Lokacionin në të cilin është planifikuar të ndërtohet CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK
5.62 MW kufizohet me fshatrat si në vijim dhe atë: Prekallë, Tomoc, Lubovë, Carrallukë,
Baica, Kashicë, Staradran dhe Trubuhoc . Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin
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e ndikimeve të mundshme dhe për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë
parasysh se kemi të bëjmë me ndërtimin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW
që mund të ketë ndikime ne mjedis.
3.3

Popullata dhe Vendbanimet

Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve
të mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e saj. 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.
Informatat e fundit statistikore për komunën dhe qytetin janë të vitit 2011. Numri i banorëve,
sot në komunë, vlerësohet të jetë 39,289.0b. Numri i amvisërive 6741, ndërsa mesatarja e
anëtarëve në familje 6 a/familje. Dendësia e banimit në komunë është 86.5 b/km². Nga
39,289.0 banorë, 19,327.0 janë femra ndërsa 19,962 janë meshkuj, do të thotë raporti gjinor
është 49% /51%. Në afërsi të lokacionit ku është planifikuar të ndërtohet CENTRALI
SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk atakohen objekte të
banimit (shtëpi banimi). Objektet e banimit me popullatë gjenden larg lokacionit mbi 120m,
gjithashtu në ngastrat e lartcekura nuk gjenden objekte të banimit e as industriale, të cilat
janë të rrënuara.
CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW nuk do të ketë ndonjë ndikim relevant në
popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një pjesë e komunitetit do të punësohet në
kompaninë “INTERING” SHPK, për kryerjen e aktiviteteve gjatë ndërtimit të Centralit Solar
dhe aktiviteteve për prodhimin e energjisë elektrike gjegjësisht për mirëmbajtjen e pajisjeve
të Centralit Solar Fotovoltaik.

3.4

Gjendja ekonomike

Para luftës së vitit 1999, në Komunën e Istogut kanë operuar 32 ndërmarrje shoqërore, duke
përfshirë “Kosovatransin” (linja e autobusëve), “Elektrokosova” (furnizimi me energji),
“Standardi” (ndërtimtari), “Koreniku” (tregti dhe hoteleri), “Radusha” (përpunim i drurit),
“Fadex” dhe “Teuta” (tekstil). Prej vitit 1999, “Standardi”, “Elektrokosova”, “Trofta”, dhe
“Fadexi” kanë rifilluar prodhimin dhe tani operojnë me 50% të kapaciteteve të tyre. Disa nga
ndërmarrjet e suksesshme të biznesit me të cilat identifikohet sot Istogu
Hurdha e peshqve “Trofta” në Istog- e privatizuar në vitin 2004, përmbajtjet hoteliere dhe
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shërbyese janë renovuar dhe nga AKP konsiderohet si një ndër storiet e suksesit të procesit të
privatizimit. Përveç kësaj hurdhe kryesore, janë të shpërndara edhe disa hurdha tjera nëpër
vendbanime të komunës, të cilat shfrytëzojnë resurset e pasura ujore të Istogut. Fabrika për
përpunimin e qumështit dhe lëngjeve “Vita”, e vendosur në ish-fabrikën e përpunimit të drurit
Radusha në Syne, e privatizuar në vitin 2010, e renovuar dhe e përshtatur për funksionin e ri.
Një ndër prodhuesit e rëndësishëm vendor, produktet e të cilit eksportohen edhe jashtë
Kosovës. Fabrika e pijeve "Sinalco” në Vrellë të Istogut është hapur në vitin 2011, me
kapacitet prej 30 mijë litrash në orë, ndërsa për fillim, aty kanë gjetur punë 40 punëtorë.
Ndërmarrja Getrinke Vrella sh.p.k. në Kosovë (Sinaclo Kosova) është kompani e licencuar
nga Sinalco international – Gjermani për prodhimin e produkteve të saja dhe distribuimin e
tyre në Kosovë dhe Shqipëri. Agroproduct në Syne, e themeluar nё vitin 2002 si biznes
familjar, merret me aktivitetin e grumbullimit të bimëve mjekësorë aromatike (BMA) si dhe
kultivimin e tyre. Duke filluar me kapacitete simbolike, ka arritur që në vitin 2015 të ketë
2400 m² sipërfaqe të objekteve. Në vitin 2013 ka investuar 2000 m² sera moderne për
kultivimin e fidanëve, ka të siguruara 220 m² sipërfaqe të tharëseve dhe 3 dhoma ftohëse në
200 m³ dhe 33 qendra te grumbullimit te organizuara ne tërë territorin e Kosovës. Me planet
investive për vitet në vijim, për zgjerim të kapaciteteve të grumbullimit, prodhimit dhe
deponimit, premton të shndërrohet si kompania më serioze në këtë fushë, jo vetëm në
komunë por në nivel vendi dhe padyshim paraqet shembull të zhvillimit të biznesit privat.
Prodhuesi i blloqeve të betonit “Shalaj” në Zallq, një numër I fermave të gjedheve të
qumështit, dhe prodhues tjerë të mesëm dhe të vegjël në kuadër të sektorëve të zhvilluar
ekonomik të komunës. Një rol të veçantë në nxitjen e ekonomisë së Komunës së Istogut, ka
pasur komuniteti ndërkombëtar, i cili ka përkrahur bizneset dhe atë nëpërmjet kreditimit të
menjëhershëm të bizneseve pas luftës, duke u dhënë mundësi për rifilllimin e bizneseve
ekzistuese ose fillimin e ndonjë biznesi të ri. Përkrahja e bizneseve nga komuna është
udhëhequr nga Zyra për Zhvillim Ekonomik dhe Biznes, e cila funksionon në kuadër të
komunës.
3.5

Kushtet klimatike

Klima është e mesme-kontinentale, me ndikim mbizotërues të klimës Adriatiko- mesdhetare
në Rrafshin e Dukagjinit, përmes luginës së Drinit të Bardhë. Me dimra të shkurtër dhe te
lehtë, kurse vera te gjata dhe te nxehta, me reshje jo edhe te shpeshta, era që me tepër kryen
dominon ajo veriperëndimore që sjelle freski për mjedisin e kësaj zone.
“INTERING”SH.P.K.
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Të dhënat për kushtet meteorologjike janë të marruara nga Instituti Hidrometeorologjik i
Kosovës nga stacioni në Pejë.
Lagështia dhe temperatura e ajrit: Të dhënat tregojnë, vlerë mesatare vjetore rreth 73%,
lagështia më e ulët është në prill, kurse më e lartë në dhjetor.
Reshjet mesatare vjetore janë 750-800 mm. Reshjet minimale rreth 385 mm. Muaji më të
reshura më të mëdha është maji (me sasi 70mm), kurse në janar-shkurtë, dhe mars bien
gjithsejtë 35mm të reshura. Lartësia

mesatare vjetore arrin në 834 mm, kurse sasia

maksimale e të reshurave arrin 1177mm, ndërsa minimale 381mm. Sasia maksimale e të
reshurave mujore është shënuar në majë me 157mm, ndërsa më e ultë në korrik dhe tetor.
Temperatura mesatare vjetore

sillet rreth 10.2˚ C. Muaji më i ftoftë është janari me

temperaturë mesatare prej -1.5˚ C, kurse më i ngrohtë është korriku me temperaturë mesatare
prej 20.0˚ C. Interesant është e dhëna që vjeshta është më e ngrohtë se sa pranvera për 1.5˚ C,
kurse temperature mesatare janë: dimrit (dhjetor-shkurt ), është 0.2˚C, pranvera (mars-maj)
9.7˚ C, vera (korrik-gusht) 19.5˚ C dhe vjeshta (shtator-nëntor)11.2˚ C.
Temperatura më minimale që lajmërohet në dimër dhe sillet -25˚ C. Temperaturat e verës
janë më stabile se ato të dimrit, gjë që vërehet nga rënia grafike e temperaturës. Kryesisht ky
jo stabiliteti vërehet në shkurt bazuar në temperaturën mesatare. Temperatura mesatare në
shkurtë arrin 5.9˚C,kurse më e ftohta arrin -5.4˚ C.
Era fryn kryesisht nga veriperëndimi dhe verilindja me shpejtësi mesatare afro 3 m/s.
Shpejtësia më e madhe e erës është regjistruar në 34.3 m/s e cila ka fyer nga VVP në JL. Nga
të gjitha llojet e erërave,më e theksuara është ajo nga drejtimi i verilindjes me 20.3%, veriu
më 19.4%,kurse erërat perëndimore me 50%. Erërat verilindore më së shpeshti lajmërohen në
pranverë kurse më të shprehura janë në dimër.
3.6 Ajri
Regjioni i Dukagjinit në përgjithësi dhe në këtë kuadër edhe zona ku shtrihet ky projekt fshati Dobrushë, paraqet një zonë me gjelbërim të theksuar, pa aktivitet industriale

të

ndjeshme për ndikime në mjedis, e rrethuar me bjeshkë të larta dhe burimin e ujit të Drinit
përkatësisht lumin Drini i Bardhe që përshkon këtë zonë.
Zonë kjo që parqet një mjedis shumë të mirë me gjendje të mirë të ajrit dhe mediumeve të
tjera ne përgjithësi. Edhe zona e ngushte ku mendohet te ndërtohet CENTRALIT SOLAR
FOTOVOLTAIK është e dominuar nga një gjelbërim dhe

parqet një gjendje te mire

mjedisore, pra gjendje të mire të cilësisë së ajrit.
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3.7 Toka, paraqitja e gjendjes aktuale
Bujqësia Komuna e Istogut ka një potencial të madh në sektorin e bujqësisë, pasi ka tokë
cilësore, klimë të volitshme dhe burime ujore, si dhe kapacitet të mjaftueshëm njerëzor për
prodhimtari bujqësore (sipas regjistrimit të bujqësisë të vitit 2014 nga ASK, fuqia punëtore në
bujqësi llogaritet 13 921 persona) Pjesa fushore, ku është e lokalizuar prodhimtaria kryesore
bujqësore është në lartësi mbidetare 400- 650 m, ndërkaq në regjionin e bjeshkëve të Istogut
kjo lartësi arrin në disa pjesë edhe në mbi 2000 m. Vendbanimi qendror i komunës së Istogut,
që me rrethinën e saj shtrihet në sipërfaqe me pjerrësi prej 5° deri në 10°, me lartësi absolute
të territorit të ngushtë prej 500 m, gjendet në zonën jugperëndimore. Ekonomit ë bujqësore Gjithsej Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore (ha) Ekonomitë familjare bujqësore dhe
bizneset individuale Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore (ha) Subjekte t juridike
Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore (ha) Istog. Ekonomitë bujqësore sipas statusit
ligjor, ASK 2014 Sektori i bujqësisë në Komunën e Istogut, konsiderohet si sektori më i
rëndësishëm ndër aktivitetet e përgjithshme ekonomike. Në periudhën para vitit 1999,
agrikultura ka përfshirë 80% të të punësuarve në komunë. Periudha e luftës e shkatërroi
plotësisht prodhimin, për rehabilitimin e të cilit do të nevojiten dekada. Pas konfliktit,
donatorë të ndryshëm ndihmuan në organizimin e punëve të fermerëve të sektorit privat për të
rifillluar me prodhim. Ndihmat nga organizata të ndryshme humanitare kanë qenë kryesisht të
orientuara në dhënien e disa lopëve, riparimin e makinave për bujqësi, shtëpive të vogla për
fermerë etj. Mirëpo, kjo nuk mjaftonte për t’i siguruar bujqësisë një zhvillim të qëndrueshëm.
Përkundër mungesës së investimeve dhe mungesave tjera të këtij sektori, prodhimi bujqësor u
ngrit gradualisht. Sot, ky sektor merret me prodhimin e drithërave, pemëve, perimeve si dhe
prodhimeve të mishit. Gjithsej sipërfaqja e tokës për shfrytëzim është 23443.52 ha. Sipërfaqja
e shfrytëzuar e tokës bujqësore është 20653.91 ha gjithsej. Prej tyre 11124.83 ha janë livadhe
dhe kullota. Toka duhet të adaptohet me kushtet e ndërtimit të CENTRALIT SOLAR
FOTOVOLTAIK . Toka e punueshme-arat gjithsej 9091.08 ha, 66 % prej tyre e zënë
drithërat-ku më së shumti kultivohet gruri, misri, tërshëra, thekra, elbi. Kulturat foragjere
23,6 % (jonxha, misri i gjelbër, tërfili, etj). Pjesën tjetër e përbëjnë perimet, bishtajoret,
patatet, bimët aromatike, etj. dhe vetëm rreth 1% është djerrinë. Numri i ekonomive
bujqësore në tërë komunën është 5063, prej të cilave shumica dërmuese janë ekonomi
familjare dhe vetëm 12 subjekte juridike. Plantacionet e pemëve përfshijnë 313.59 ha. Më së
shumti kultivohen mollë (87 %), ndërsa pjesa tjetër kumbullë (9%), dardhë, arrë, ftua, etj
Vreshtat e rrushit që kanë qenë pjesë e kooperativës bujqësore dhe janë shtrirë kryesisht në
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fshatrat Lubovë, Orroberdë, pas privatizimit janë shkatërruar pothuajse tërësisht. Sipas
regjistrimit të vitit 2014 nga ASK, sot në Istog ka vetëm rreth 3 ha vreshta ku kryesisht
kultivohet lloji i rrushit për tryezë.
BONITETI Toka e territorit të Komunës së Istogut është mjaft heterogjene, sepse përmban
shumë tipe dhe nëntipe. Më së tepërmi është i përfaqësuar tipi i tokës së zezë në gurë
gëlqeror, i cili përfshin 14815 ha apo 32.63% të territorit të përgjithshëm, të cilit i takon
boniteti i klasës 6-7. Ky tip i tokave përfshin kryesisht pjesët kodrinore-malore dhe sipas
karakteristikave është kryesisht tokë pyjore dhe kullosa malore. Tokat më të mira të bonitetit
të klasës së 1-3 janë të pakta, gjithsej afro 4320 ha apo 9.51%. Meqenëse këto sipërfaqe janë
pjesërisht të okupuara nga ndërtimet, sipërfaqja reale për prodhime bujqësore është shumë e
vogël. Në këtë grup hyjnë kryesisht tokat aluviale, e që janë afro 2000 ha. Në grupin e dytë të
tokave të bonitetit 4 dhe 5, të cilat shtrihen në sipërfaqen më të madhe (23540 ha apo
51.85%) bëjnë pjesë: toka aluviale-deluviale me afro 428.5 ha, tokat e kuqe me 3021 ha, toka
e hirtë karbonate në argjilë 286 ha, rrëshinorja e eroduar me 1285.5 ha, pseudogleji me 4906
ha, toka minerale moçalike me 2742 ha, rëndëzina dhe rëndëzina e hirtë me 857 ha. Tokat e
këtyre grupeve, karakterizohen me shfrytëzimin e tyre të kufizuar si toka të punuara, sepse
janë nën ndikimin e erozionit, janë të tharta, të cekëta apo mjaft zhavorre, e disa dhe regjim të
dobët ujoro-fizik (tokat minerale, moçalike dhe pseudogleje). Pjesa më e madhe e këtyre
tokave shfrytëzohet si tokë pjellore. Harta 3 Boniteti i tokës Grupin e tretë e përbëjnë tokat të
cilat i takojnë klasës së bonitetit 5-7. Këtu bëjnë pjesë: tokat e zeza si gur gëlqeror në
sipërfaqe më të madhe se 4815 ha, mandej tokat humusore silikate në shkëmbinjtë e thartë
(rankerët) me 1853ha, tokat e hirta të tharta sekletoide me 6678 ha. Një pjesë e vogël e këtyre
sipërfaqeve është tokë e punuar, ndërsa pjesa tjetër gjendet nën livadhe malore dhe nën pemë,
kullosa dhe pyje. Tokat e këtij grupi janë të përshtatshme për t’u punuar sepse janë të cekta,
skeletoide dhe të tharta apo gjenden në një lartësi më të madhe mbidetare.
3.8

Gjeologjia dhe hidrogjeologjia e zonës ku shtrihet projekti

Nga gjendja gjeologjike e zonës, interes te veçanet paraqet hidrogjeologjia, përkatësisht
ujerat nëntokësore te zonës. Ujërat nëntokësore janë konstatuar në thellësi të ndryshme të
kushtëzuara nga funksionimet hidrogjeologjike te masave shkëmbore ekzistuese, topografisë
së terrenit si dhe nga vetë regjimi i ujërave sipërfaqësore dhe prurjeve (shtresimeve)
atmosferike.
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3.8.1 Resurset ujore.
Komuna e Istogut ka rrjet mjaft të zhvilluar hidrografik, gjegjësisht ka numër mjaft të madh
të lumenjve (përroskave) që kalojnë në territorin e saj. Lumenjtë e vegjël janë lumenj me
tipare karakteristike për përroskat malore, që do të thotë se janë lumenj të vegjël, me oscilime
shumë të mëdha të sasisë së ujit gjatë vitit. Gjatë thatësirave, në shumicën e këtyre lumenjve
ka shumë pak ujë ose nuk ka ujë fare, kurse gjatë kohës me reshje shpesh ndodh që të ketë
vërshime lokale. LUMENJTË, BURIMET Lumenjtë kryesor në komunën e Istogut janë: lumi
i Istogut, lumi i Vrellës dhe Drini i Bardhë, ndërsa rrjedha tjera ujore me rëndësi janë edhe:
Shushica, Përroi i keq, Çaushi, Gujavçi, Bllagaça dhe lumi i Renovcit. Lumi i Istogut është
arteria kryesore hidrografike. Ky lum e ka burimin e vet nga ujërat nëntokësore të Moknës.
Istogu është një ndër degët e majta të lumit më të madh në Kosovë, Drinit të Bardhë.
Sipërfaqja e pellgut të Istogut është F=434.7 km2, kurse gjatësia e lumit është L=14.0 km’.
Lumi Istog kalon nëpër qytetin e Istogut. Mbi gjysma e sipërfaqes së pellgut janë toka
punuese dhe livadhe e kullosa, mirëpo ka edhe shumë sipërfaqe me djerrina, 10% male etj.
Nga burimi i lumit të Istogut, që ndodhet në afërsi të qytetit të Istogut, rrjedhin 3.0 m3/sec ose
(75- 126)*106m3. Uji i këtij burimi shfrytëzohet për qëllimet në vijim: Për pije
• Për ujitje
• Për ekonomi peshku
• Për prodhimin e energjisë elektrike
Uji nga burimi merret nga dy krahët e tij. Në krahun e majtë merren Q=0,8 m3/s për ujitje,
kurse në anën e djathtë merren 2.86 m3/s. Kjo sasi e ujit përdoret për tri qëllime: sasia prej
0.86 m3/s shfrytëzohet për ujë të pijes gjatë gjithë vitit, sasia prej 2.0 m3/s shfrytëzohet për
ujitje gjatë muajve qershor-shtator, kurse gjatë muajve tjerë të vitit shfrytëzohet për
prodhimin e energjisë elektrike. Pas daljes së ujit nga HEC-i, përmes kanalit të posaçëm
dërgohet në rezervatin e rritjes së peshkut. Lumi i Istogut është i pasur me ujë dhe siguron
sasi të konsiderueshme të ujit për ujitjen e sipërfaqeve të punuara, pastaj për hurdhën e
peshqve, hidrocentralin në Istog, si dhe për ujësjellësin e Istogut dhe të Gjurakocit. Rrjedha
mesatare vjetore e lumit të Istogut është afro 148.21x106 m3 ujë. Dy burime të fuqishme janë
të kaptuara dhe ujërat e tyre sot shfrytëzohen për ujë për pije dhe për ujitje. Burimi i Istogut
ka prej 1.4-4.5 m3/sec ujë dhe furnizimi i Istogut dhe Gjurakocit me ujë nga kaptazha bëhet
me anë të ujëpërçuesve të veçantë Q=50 l/sek. Lumi i Vrellës shfrytëzohet për furnizimin me
ujë të vendbanimit të Vrellës, pastaj edhe për ujitjen e tokave të saj si dhe të fshatrave të
afërta. Deri në ndërtimin e ujësjellësit Radavc-Banjë, uji i burimit të Vrellës është shfrytëzuar
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për furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve të Banjës. Burimi i Vrellës ka prej 0.17-2.0
m3/sek, i cili është kaptuar dhe që kryesisht eksploatohet për ujitje, ndërsa një pjesë e vogël
përdoret për furnizimin me ujë të fshatrave përreth. Drini i Bardhë më gjithë kapacitetin e tij
shërben për ujësjellësin Radavc-Banjë, shfrytëzohet për ujitjen e tokave në territorin e
komunës së Istogut, krahas me një pjesë të territorit të komunës së Pejës. Drini i Bardhë është
kufiri natyral në mes të komunave Istog dhe Pejë. UJËRAT NËNTOKËSORE Ujërat
nëntokësore të lumenjve janë ujëra burimorë potencial për shfrytëzim, sidomos për nevoja të
ujitjes së sipërfaqeve bujqësore. Sipas shtrirjes së lumenjve të këtij territori, me pasuritë e
tyre me ujë prej 3-10m dhe koeficient të porozitetit prej 20%, fitohen rezerva të ujit në
aluvijolin e lumit të Istogut me afro 37x106 m3/vit. Ujërat nëntokësore nuk shfrytëzohen për
furnizim të ujësjellësit, por shfrytëzohen për pije nga puset (bunarët) familjare. Këto ujëra
janë të ndotura në mënyrë indirekte nga përdorimi i plehrave minerale dhe pesticideve, por në
një masë të vogël. Ujërat nëntokësore më së tepërmi ndoten nga derdhjet e ujërave të zeza.
UJËRAT TERMO-MINERALE Banja , e cila gjendet 15 km në pjesën perëndimore të
Istogut, në vendin ku gjenden shpatijet e fundit të Moknës dhe Zhlebit, të cilat shkrihen në
Rrafshin e Dukagjinit, është e njohur me burimet e ujërave të nxehta. Temperatura e ujit e
burimeve të nxehta është 46-48 °C, kurse sasia e përgjithshme e ujërave të tyre është 17,5
l/sec. Për nga cilësitë e tyre, hyjnë në radhën e ujërave tokësore-alkale, karbo-të tharta dhe me
përmbajtje të vogël të sulfurit. Mjekojnë reumatizmin, ishiasin, sëmundjet e lëkurës,
sëmundjet e eshtrave dhe nervave, si dhe sëmundjet kronike të femrave. Përveç ujit mineral të
nxehtë, ekzistojnë edhe dy burime të vogla të ujit mineral të ftohtë. Këto nuk janë të
rregulluara, por duhet t’u kushtohet rëndësi në të ardhmen, meqenëse ekzistojnë indikacione
për mundësinë e përdorimit të këtij uji për qëllime mjekuese. AKUMULIMET Vlerësimi i
sasive të eksploatuara të ujit nga akumulimet nëntokësore në territorin e komunës së Istogut.,
është marrë nga Plani Hapësinor i Prekorupës. Nga këto të dhëna shihet se territori i komunës
së Istogut ka burime të rëndësishme, të cilat me akumulimet e tyre, në perspektivë mund të
sigurojnë sasira të mjaftueshme të ujit . Në periudhën 1971-1975, në planin shoqëror të
komunës ishte paraparë ndërtimi i pendës për akumulimin e ujërave në Stara Sellë dhe
Shushicë. Më ndërtimin e këtyre akumulimeve, do të përfshiheshin në ujitje sipërfaqe të reja
prej 3000 ha. Në këtë sistem do të përfshiheshin: Shushica, Bellopoja, Rakoshi, Tuçepi dhe
Dubrava. Ndërtimi i këtij sistemi është konsideruar me një rëndësi të posaçme, meqenëse me
të do të sigurohej uji për ujitje në sektorin shoqëror në Dubravë dhe Gusar, ku është ndërtuar
kanali kryesor dhe rrjeti shpërndarës.
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Figura 8 harta topografike e rrjetit hidrografik të lumenjve

3.9

Peizazhi

Zona e rrafshët me gjelbërimë të mjaftueshëm, infrastrukturë deri diku te mire, bjeshkë
përreth dhe burime te ujërave e lumenj.
Peizazhi në zonën, është natyrë me vlera të veçanta bimore janë identifikuar disa zona pyjore
të cilat dallohen si peizazhe të modifikuara nga veprimet e njeriut – parqet, dhe zona tjera me
gjelbërim të lartë parqet-pyje.
3.10 Flora dhe Fauna
Territori i Komunës se Istogut shquhet për shumëllojshmëri biologjike e peizazh të pasur, falë
pozicionit gjeografik, kushteve gjeologjike, pedologjike, hidrologjike dhe karakteristikave të
relievit e të klimës. Relievi i thyer dhe vertikaliteti i theksuar ofrojnë kushte për ekzistencën
dhe ruajtjen e një numri të madh llojesh bimore dhe shtazore.
Llojet më karakteristike te bimëve qe hasen ne zonën e Komunës se Istogut janë:
-

Drunjte: ahu, bungu, qarri, shparri, frashri, shkoza, panja, çetinat e ulëta, lajthia, bliri,
shelgu, verri, akacia, bredhi etj.

-

Kulturat lavërtarë: misri, gruri, thekra, elbi, tërshëra;

-

Perimet: domatet, specat, lakrat, qepët, fasulja, shalqiri,

-

Pemët: molla, kumbulla, dardha, arra, pjeshka, kajsia, qershia, hardhia e rrushit, ftoi etj
dhe
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-

Bimët

dekorative (Achilleo Aleksandri Regis Aconitum pentheri Stipas mayer

Potentilla dorfleri etj)
Edhe bota shtazore ne këtë zone është mjaft e larmishme, fauna ma karakteristike e zonës se
Istogut janë: Kafshët shtëpiake qe tradicionalisht mbahen ne vendbanimet – fshatrat e
Kosovës dhe ato te pyllit.
3.11 Ndotja e Ajrit
Në territorin e komunës së Istogut deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e ndotjes së
ajrit ,ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më preciz i gjendjes
mjedisore për lokacionin ku është e ndërtuar fabrika e ujit. Nga vet fakti se ne afërsi të
lokacionit drejt për drejt nuk gjenden objektet industriale të cilët ndikojnë ne ndotjen e ajrit,
mund të kolaudojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të lakmueshëm.
Gjithashtu ne ndotjen e ajrit ndikojnë frekuenca e madhe e automjeteve në rrugën magjistrale
Pejë - Dobrushë - Istog, gjithashtu ne ndotjen e ajrit ndikojnë dhe pajimet agroteknike të cilat
nevojitën për kryerjen e punëve bujqësore. Komuna e Istogut, me pozitën e përshtatshme
gjeografike që ka, larg shkaktarëve kryesor të ndotjes në nivel të Kosovës, mund të
konsiderohet ndër komunat me cilësinë më të mirë të ajrit. Nuk ka stabilimente të industrisë
së rëndë që do të mund të konsideroheshin si burim kryesor i ndotjes së ajrit. Edhe ato
ndërmarrje publike, prodhuese apo shërbyese, që kanë funksionuar në sistemin e kaluar, sot
ose nuk ekzistojnë fare ose funksionojnë me kapacitet të reduktuar, dhe nuk paraqesin burime
të përfillshme të ndotjes. Bazuar në këto që u than më lartë mund të konkludojmë se burimet
potenciale të ndotjes së ajrit në komunë, e veçanërisht në zonat urbane dhe vendbanimet me
dendësi më të madhe të ndërtimit, janë: - Trafiku dhe transporti - Ndezjet për përfitim të
energjisë për ngrohje - Gjeneratorët për prodhim të energjisë Aktivitetet e ndërtimit - Guroret
e hapura për eksploatim
3.12 Uji
Ndotja e ujit shkaktohet dhe nga ujërat e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti ne
recipientë të pa trajtuara. Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në
rrugën magjistrale Pejë - Dobrushë - Istog dhe nga shpërlërja e trasës së rrugës me të
reshurat atmosferike. Impiantet për trajtimin e ujërave të zeza në pjesën më të madhe të
komunës nuk ekzistojnë. Ndotësit kryesorë të ujërave sipërfaqësor janë vendbanimet, ku
ujërat e zeza shkarkohen pa kontroll dhe pa trajtim paraprak në lumenj duke shkaktuar kështu
ndotjen ujërave me material organike dhe mikrobiologjike. Dukuri negative që ka ndikuar në
ndotjen e ujërave është edhe hedhja e mbeturinave përgjatë rrjedhave ujore që ndikon
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negativisht edhe në ujërat sipërfaqësor. Deponitë e mbeturinave të ndryshme të ndërtuara
jashtë standardeve, në sipërfaqet tokësore, ndikojnë negativisht në ujërat nëntokësor dhe ato
sipërfaqësorë. Faktorë tjetër është edhe përdorimi joprofesional i kimikateve, që kryesisht
përdoren në bujqësi, në mënyrë direkte ndikojnë në ndotjen e mjedisit. Në bazë të të dhënave
nga PHK, shkalla e ndotjes së ujit në lumenjtë kryesorë të Istogut është me sa vijon: Pjesët e
rrjedhave ujore Istog dhe Vrelle deri ne bashkimin e tyre, konsiderohen të ndotur në shkallën
I të ndotjes, ndërsa rrjedha e lumit Drin dhe pjesa e rrjedhës së lumit Istog deri në derdhjen në
Drin, të ndotura në shkallën II-a.
4. NDOTJA E TOKËS
Ndër shkaktarët e degradimit të tokës është shkatërrimi i pyjeve nga prerja ilegale dhe nga
zjarret. Si pasojë dëmtimet e pyjeve në territorin e komunës janë të konsiderueshme dhe
shumë vështirë të riparueshme. Për më tepër ende nuk ka ndonjë vlerësim në shkallë vendi
apo komune për përmasat e dëmtimit të pyjeve. Degradimi i pyjeve ndikon në shkatërrimin e
sipërfaqeve të tëra të tokës të cilat e kanë rolin mbrojtës. Më të dëmtuara dhe të rrezikuara
janë bjeshkët që shtrihen mbi vendbanimet prej Istogut e deri ne Cerkolez, për disa arsye:
1. Ky rajon, e sidomos Mokna, duke qenë në kufi me Zubin Potokun dhe Serbinë,
paraqet territor më pak të kontrolluar për shkak të problemeve të njohura në veriun e
Kosovës,
2. Edhe përkundër propozimeve shume të hershme, kjo zonë asnjëherë nuk është vënë
nën mbrojtje nga institucionet kompetente dhe
3. Infrastruktura më e mirë rrugore për shkak të Radushës, pyjet e së cilës në të kaluarën
janë përdorur në industri, ka ndikuar si lehtësim në transportimin e drurit.
Ndër shkaktarët e ndotjes së tokës mund të evidentohen deponitë (fushe hedhurinat)
komunale, e kjo ndërlidhet edhe me mangësitë komunale në menaxhimin e mbeturinave.
Situata përkeqësohet pas reshjeve që pastrojnë këto deponi dhe ndotin tokën. Gjithashtu
problematike janë edhe deponitë joformale të materialeve inerte që u formuan kryesisht pas
luftë së vitit 1999 dhe fazës së rindërtimit të vendbanimeve. Faktorë tjetër është edhe
përdorimi joadekuat i pesticideve në bujqësi, që ndikojnë në ndotjen e tokës dhe mjedisit në
përgjithësi.
5. NDOTJA NGA ZHURMA
Trafiku dhe transporti rrugor, gjeneratorët, veprimtaritë e ndryshme të punës si aktivitetet e
ndërtimit, gurëthyesit janë burime potenciale të zhurmës të cilët ndikojnë në uljen e kualitetit
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të jetës në vendbanime.
6. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT DHE PROCESIT TË PRODHIMIT
6.1 Synimi i projektit preliminar
Synimi i projektit preliminar është , konstruktimi i burimit të ripërtëritshëm të energjisë,
centralit elektrik solar me kapacitet prej 5.62 MW në lokacionin e fshatit Dobrushë , KK
Istog.
-

Kapaciteti i projektuar i paneleve solare të instaluara : 5.62 MW

-

Kapaciteti maksimal i energjisë së prodhuar në dalje të centralit elektrik 7,14 MWh +/3%

Projekti preliminar është punuar me intencë të kompanisë INTERING shpk, rruga Ali Hadri
nr.40, Kastriot, Kosovë. Caku është që të ndërtohet centrali solar elektrik me kapacitet prej
5.62 MW, në lokacioni e përshkruar. Centralit solar 5.62 MW _ Dobrushë verz shkurt 2022.
Dokumenti do të analizon lokacionin gjeografik në vend, harta , vizatime të lokacionit,
përzgjedhje të pajimeve, karakteristikat bazike si dhe mundësitë speciale për procesin e
ndërtimit dhe ruajtjes së së sipërfaqes tokësore për përdorim si tokë punuese.
Është cak që toka në lokacionin e përzgjedhur të përdoret edhe më tutje si tokë agrare, ndërsa
panelet solar do te jenë në lartësi mbi 3,5m mbi sipërfaqe të terrenit dhe në distancë të
mjaftueshme për sigurim të dritës për vegjetacion.
-

Mikrolokacioni i pajimeve te centralit elektrik

Mikrolokacioni i centralit elektrik - parcelës ku do të ndërtohet centrali solar, tregon se zona
për-rreth nuk ka ndërtesa apo objekte tjera të larta të cilat do të ndikojnë keq në operim të
centralit elektrik. I vetmi detal i cili mundë të ndikon në operim të centralit elektrik është
prania e maleve të larta në rrethinë , gjë që mundë të redukton absorbimin e radiaciont të
diellit deri 10%.
-

Përshkrimi i llotit të ndërtimit

Centralit solar 5.62 MW _ Dobrushë verz shkurt 2022
Lloti i ndërtimit është i shtrirë në zonën e aplikueshme të planifikimit hapësinor të KK Istog.
Sipas planit special të planifikimit hapësinor të KK Istog, loti i ndërtimit nuk është në zonën e
dedikuar për ndërtime të larta. Pra këtu nuk ka pengesa të cilat do të ndikojnë në prodhimin e
centralit solar. Zona është e dedikuar për prodhimtari agrare , por ndërtimi i centralit solar do
të bëhet ashtu që të mundësohet punimi agrikultural.
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6.2 Përshkrimi teknik i centralit
Struktura gjeologjike e terrenit është kryesisht tokë me vegjetacion të ulët, pa drunj të lartë.
Tereni është pothuajse i rrafshët. Tereni ka një pjerrtësi e cila shkon në ngritje prej anës
jugore kah ajo veriore ( diferenca nga pika ma e ulët nga ajo më e larta është rreth 4m - në një
gjatësi prej afër 937m dhe gjerësi prej rreth 48m ne pjesën e lartë-epërme ( kah rruga
kryesore Banjë-Gurakoc, dhe rreth 68m ne pjesën e poshtme ).Për shkak të terrenit të rrafshët
dhe pothuajse mungesës së objekteve të larta për-rreth parcelës , mundësohet një absorbim
ideal i radiacionit të diellit, për më tepër ngritja e terrenit shkon përshtati sepse hija e vetë
paneleve solare do të jetë më e shkurtë, dhe do të ndikon në minimizimin e distancës në mes
rendeve të paneleve solare. Pjesa me panele solare në parcelën e prezantuar do të fillon nga
distanca 25m nga rruga kryesore - Lidhja e Pejës ( Banjë -Gurakoc).
Sipërfaqja e cila do të shfrytëzohet për shtrirje të paneleve solare është rreth 39,100.00m2.

Figura 9 prerja tërthore e Shtrirjes së paneleve solare (2108x1048x35mm).

Figura 10 Dukja në 3D e paneleve Solare
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Figura 11 Dimensionet e shtrirjes së Paneleve Solare

Dimensionet : poshtë 67.63m , djathtë 934.43m ; lartë 40.9m dhe majtë 894.9m. Në pjesën e
poshtme në këndin e djathë është sipërfaqja 6x8m e paraparë për montimin e stacionit te
pajimeve elektrike. Në anën e djathë është parapa edhe rruga ne gjerësi prej 6m, nga fundi
deri në krye të parcelës.
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6.3

Efektet e mjedisit ne centralin solar, efektet e centralit solar në mjedis

Në prodhiminn e centralit solar INTERING shpk - Dobrushë do te ketë ndikim: Centralit
solar 5.62 MW _ Dobrushë
-

depozitimi i pluhurit në sipërfaqe të paneleve solare,

-

prezenca e tokave punues përreth si dhe mundësia e depozitimit të poleneve në panele
gjatë periudhës së pranverës.

Në aspektin e ndikimit të termocentralit në mjedis , mundë të konkludohet se ai do të ndikoj
në reduktimin e emisioneve të dioksidit të karbonit CO2; monoksidit të karbonit CO dhe
emitimeve të bashkdyzimeve të azotit (NOx), duke prodhuar energji te ripërteritshme për
konsum.
6.4

Parashikimi i prodhimit të energjisë elektrike nga centrali solar

Në tabelën në vijim janë paraqitur , pozita gjeografike dhe kushtet klimatike për zonën e
ndërtimit të centralit elektrik.
Tabela 2 Pozita gjeografike dhe kushtet Klimatike

Figura 12 Diagrami i mësipërm tregojnë temperaturat maksimale, minimale dhe mesataret e orëve dhe ditëve me diell, gjate
vitit në regjionin e Kosovës.
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Figura 13 Diagrami më sipër tregon rrezatimin diellor gjatë vitit ne regjionin e Kosovës

Figura 14 Numri i orëve gjatë së cilave dielli është i dukshëm

Numri i orëve gjatë së cilave dielli është i dukshëm ( deri te via e theksuar me të zezë). Nga
fundi ( me të verdhë) deri në krye ( me ngjyrë hiri), ngjyra indikon : diell të plotë, agimin dhe
muzgun ( civil, nautik dhe astronomik), dhe natën në tërësi.

Figura 15 Mesatarja ditore e rrezatimit të valëve të shkurta diellore në sipërfaqe të tokës për metër katror
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Radiacioni diellor
Vlerësimi i burimit :
Përcjellja e diellit - e fiksuar
Pjerrtësia 15°
Azimuti -2°
Radiacioni global vjetor nga dielli deri 1,655.89 KWh/m2
Vërejtje : Pjerrtësia e paneleve do të jetë optimalja sipas përllogaritjeve dhe vendosjes së
paneleve solare ,pozitës ku do të ndërtohet centrali solar , ndërsa për azimut është marr
këndi optimal i paneleve me drejtimin veri.
6.5 Kalkulimet për përzgjedhje
Në figurën më poshtë është treguar vizatimi sipas të cilit është përllogaritur këndi dhe hia
optimale e vendosjes së paneleve solare.

Figura 16 Llogaritja e këndit dhe hijes optimale

Përllogaritje kanë treguar se optimale është që panelet solare të vendosen :
-

në tavolina nga dy panele në një rend në gjerësi që lejon hapësira e parcelës ( mesataere
44.5m),

-

janë marr dy kënde të vendosjes së paneleve solare - për llogaritje, për të pa diferencat
dhe përparësitë

Në tabelën e poshtme janë paraqitur mundësitë e renditjes, varësisht nga këndi i vendosjes se
paneleve solare , sipas vizatimeve të bashkangjitura ( në vizatime është marr dimensioni
6.22m për një rend te tabelave solare).
Panelet solare janë me dimensione 35x1105x2005mm
Në një rend janë dy panele solare me gjatësi prej 4.01m, në pjerrtësi prej 15° jep dimensionin
për një tavolinë dhe distancën e hijes maksimale ne mes tyre prej 6.22m.
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Tabela 3 Panele solare të fuqisë 420W

Nga kjo analize shihet se me zmadhimin e këndit te pjerrtësisë së paneleve hija rritet dhe
rritet edhe distanca ne mes tavolinave , e me këtë edhe zvogëlohet numri i paneleve solare që
nundë të instalohen , gjegjësisht zvogëlohet kapaciteti i instaluar.
Si mundësi për realizim janë vendosja e paneleve me pjerrtësi prej 12° ose 15°.
Për skjarim në përllogaritje kemi marr se në mesatare mundë të vendosen 44 panele në një
rend, gjegjësisht 88 panele në një tavolinë – me nga dy panele.
Gjithsejtë mundë të shtrihen :
1. Me kënd 12° - 152 rende të tavolinave ose 13376 panele solare.
2. Me kënd 15° - 142 rende të tavolinave ose 12567 panele solare dhe
Nga kjo del se për të realizuar kërkesën që në këtë parcelë të ndërtohet central solar me
kapacitet më të madh se >5MW janë dy mundësi :
1. 5.62 MW me këndin e pjerrtësisë së paneleve solare prej 12°
2. 5.28 MW me këndin e pjerrtësisë së paneleve solare prej 15° dhe
Për ekzekutim kemi marr solucionin e fuqisë së instaluar 5.62 MW me instalim të paneleve
solare prej 420W.
Në kushtet optimale centrali solar me kapacitet të instaluar prej 5.62MW mundë të prodhon
7,143.23 MWh në vit , e treguar në tabelën e mëposhtme.
Tabela 4 Radiacioni dhe prodhimi i mundshëm
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Më poshtë është ekstrakti i prodhimit të mundshëm i centralit solar prej 5617.9 KW, për
këndin e përzgjedhur të inklinimit 12° (optimalja) dhe azimutit prej -2° sipas :
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

Për paraqitje të kërkesës për Pëlqim Mjedisor procedojmë me variantin me pjerrtësi të
paneleve 12° me panele solare prej 420W :
Kapaciteti prej 5617.9 KW
Këndi te vendosjes - inklinimit 12°, azimuti -2°
Vendosje në parcelës në gjatësi prej 883m dhe gjerësi mesatare prej 44.5m.
Prodhimi i pritur vjetor sipas këtij varianti është 7,143,232.53 KWh energji elektrike.
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7.

LIDHJA NË INFRASTURKTURËN EKZISTUESE TË RRJETIT ELEKTRIK

Pasi linjat e tensionit >35KV kalojnë në skajin e parcelës ku do të montohen panelet solare,
është potencialisht e mundëshme më u kyqë në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike
– KOSTT ( linja Peja 3 ose Peja 1).
Në bazë të kalkulimeve të prezantuara, pasi kyçja bëhet në sistemin e KOSTT , cilido variant
i fuqisë > 5MW mundë të ndërtohet në parcelën e prezantuar.
Për shkak se INTERING planifikon ndërtimin e kapaciteteve shtesë ( përveç këtij) kërkesa
jonë është te jepet PEE për kapacitetin 5.62MW me mundësi të zgjerimit.
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8. VLERËSIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve të
mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve të Centralit Solar 5.62 MW me investitor
“INTERING” Sh.p.k. Obiliq, tregojnë se deri te kuantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas
një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe kuantifikimi i
tyre . Gjatë procesit për prodhimin të energjisë elektrike për rreth saj vie deri te rritja e
emisionit të materieve ndotëse.
Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve ne mjedis duhet të bëhet për fazën e ndërtimit të
aktiviteteve, gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne mjedis pas përfundimit të
aktivitetit.
8.1 Ndikimet në ajër
Ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese, që nevojitën për
transportimin e materialit gjatë fazës së ndertimit, transportimin e ujit të prodhuar dhe
ambalazhuar. Ndotje e ajrit ndodh nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet e udhëtimit.
8.2 Ndikimet në tokë
Gjatë fazës së ndërtimit të Centralit Solar 5.62 MW kryhen aktivitetet për hapjen e trasesë
dhe shtrimin e rrugëve për çasje

të automjeteve transportuese për bartjen e pajisjeve

instaluese dhe atyre ndihmëse, mihjen e kanaleve në tokë (0,7 – 1,0 m thellësi) për vendosjen
e kabllove elektrike, vendosjen e mbajtësve të paneleve Diellore bazamentet e inventoreve,
trafostacionit. Si rezultat i këtyre aktiviteteve do të shtohet edhe lëvizja e mjeteve të
ndryshme transportuese dhe përdorimi i makinerive të ndryshme për ndërtimin e strukturave
të ndryshme në zonën e ndërtimit, te cilat do te kenë ndikime në tokë.
Sipas modelit të përzgjedhur për vendosjen e paneleve diellore, ndikimet në tokë do të jenë të
vogla, pasi që mbajtësit e kornizave te paneleve do të jenë në formë të spiraleve dhe do të
futën në thellësi deri 2.50 m dhe ne lartësi mbi tokë 3.50m. Mbajtëset e paneleve janë nga
qeliku i zinkuar me mundësi korrozioni zero. Ndikim negativ në tokë paraqitet nga deponimi
i dheut të gërmuar për bazamente dhe hapjes së kanaleve për vendosjen e kabllove elektrike,
si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga materialet ndërtimore gjatë
fazës së ndërtimit, mbeturinat e ngurta komunale të cilat i krijojnë punëtorët, ndikimet nga
mbeturinat e ambalazhimeve të ndryshme.
Nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese.
“INTERING”SH.P.K.
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Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të
ndryshëm nga mjetet grryese e ngarkuese që nevojiten për gërmimin e bazamenteve dhe
hapjen e kaneleve për vendosjen e kabllove elektrike dhe mjeteve

transportuese që

transportojnë materialin ndërtimor dhe pajisjet instaluese. Dheu i cili do të largohet në një
anë gjatë hapjes së kanaleve dhe vendosjes së kabllove elektrike dhe përcjelljen e tyre deri
tek invertoret dhe transformatorët e pastaj gjer te nënstacioni- trafostacioni, do të kthehet
prapë në vendin ku ka qenë.
Pra gjatë fazës së vendosjes të mbajtëseve dhe vendosjes së paneleve Diellore ndikimet në
kualitetin e tokës do të jenë minimale.
Sasia e dheut të gërmuar nga punimet e lartcekura duhet të sigurohet që pas vendosjes së
shtyllave të korrnizave ( ramëve) për vendosjen paneleve dhe mbylljen e kanaleve pas
vendosjes së kabllove elektrike, të mbulohet sipërfaqja e degraduar për kthimin e tokës në
gjendjen e mëparshme.
Sasia e dheut të mbetur të vendoset në ato lokacione që vlerësohet se nuk ka ndikime
negative në mjedis dhe në marrëveshje me strukturat udhëheqëse lokale.
Ndikimet në tokë gjatë fazës së operimit janë nga vetë prezenca e pajisjeve, si rezultat i
ndërtimit të bazamenteve të pajisjeve, shtrimit të rrugëve, etj.
Në rastin kur si bazament për panele Diellore përdoren shtylla (kuja) te ngulitur në tokë, siç
është rasti i këtij projekti, atëherë kjo sipërfaqe nuk kalon 2%.
Sipërfaqja e tokës e mbuluar nga panelet Diellore me përjashtim të një sipërfaqe që nuk kalon
30-50%, në përgjithësi përfshihen nga rrezatimi i diellit.
Panelet solare do te ndërtohen ne lartësi 3.5 m nga toka dhe nen to do te punohet toka
bujqësore. Vlenë të theksohet se panelet solare do të jenë të tejdukshme për te kaluar
rrezatimi diellor ne tokë.
Sipërfaqja pra që mund të mbetet në mënyrë të vazhdueshme nën hije, dhe që është prapë në
varshmëri të lartësisë së paneleve, është shumë e vogël. Nën skajet e paneleve, si rezultat i të
reshurave, mund të krijohen kanale të vogla dhe të paraqesin mundësi erozioni të tokës.
Kjo varet shumë nga rënja e terrenit dhe lloji i tokës. Në rastin konkret, kur sipërfaqja është
relativisht e rrafshët me pjerrtësi të lehtë varësisht prej pozicionit të lokacionit dhe toka ka
përbërje të konsiderueshme të fortë.
8.3 Ndikimet në ujë
Gjatë fazës së ndërtimit të Centralit Solar 5.62 MW, ndikime negative në ujë shkaktohen nga
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derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura më lartë me
derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave
atmosferike, ndotja e ujërave ndodh me larjen pajimeve të punës gjatë fazës së ndërtimit.
Sipërfaqja ku do të ndërtohet parku i energjisë diellore është një pjerrtësi e vogël që ka një
porozitet të theksuar dhe në rastet e reshjeve atmosferike prania e ndotjeve nga kjo
sipërfaqe mundë të bartet në ujërat sipërfaqësore dhe nën tokësore

dhe të shkaktojë

aksident ekologjik.
Gjatë ndërtimit të Centralit Solar, nevojitet të përgatitet një sipërfaqe në formë platoje ku do
të vendoset makineria punuese me të gjithë mekanizmat përcjellës në mënyrë që të pengohet
ndonjë sasi e derdhjeve të vajrave apo karburanteve dhe të arrijë në rrjedhjet nën tokësore të
ujërave.
Ndikimet në ujëra mund të ndodhin nga ujerat e zeza të cilat derdhen në recipient.
8.4 Ndikimet në Peizazh
Gjatë fazës së ndërtimit të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW , peizazhi do
të

pësoj një degradim i cili me masat të cilat duhet marr pas ndërtimit të CENTRALIT

SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW

dhe do të merren në mbarim të jetë gjatësisë së

projektit, peizazhit do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen e përafërt të mjedisit rrethues.
Këto masa do të arrihen me aplikimin e ri kultivimit.
Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW ,
është lokacion me një pejzash heterogjen në cilin nuk ka vegjetacion të lartë që mundë të
pranojë një perbamje të re me ndërtimin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW
, pa ndërrime të theksuara. Në fokus do të jetë mjaftë atraktive ndërtimi i centralit të energjisë
diellore mbi vegjetacionin e pjesës hapësinorë. Sipas të gjitha vlerësimeve paraprake që i
përkasin ndikimeve vizuele janë pozitive për lokacionin ku planifikohet të ndërtohet Parkut të
Energjisë Diellore, një improvizim i terrenit me panele Diellore do të duket si në fotot më
lart.
Edhe pse panelet diellore për dashamirë te natyrës mund te paraqesin një prishje të kualitetit
estetik, megjithatë deri më tani nuk njihen konflikte te theksuara në aspektin e prishjes se
balancit natyror. Për shumicën e banoreve te fshatit, falë pozicionit të lokacionit dhe
madhësisë së paneleve këto panele do të jenë pak te ekspozuara ndaj tyre. Ato do te jen të
ekspozuara vetëm për ata të cilët kanë pamje nga distanca.
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8.5 Ndikimet në botën bimore
Gjatë fazës së ndërtimit të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW mundë të vie
deri te ndikimet në botën bimore dhe shtazore nga funksionimi i mekanizmave të rëndë,
punëve të dheut bota bimore do të shkatërrohet e cila do të mbillet pas përfundimit të fazës
së ndërtimit . Ndikimet negative janë mjaft të shprehura në ato lloje të faunës që jetojnë në
tokë, sepse me ndërtimin e rrugëve të kalueshme dhe sipërfaqeve për parkim dhe servisim të
automjeteve dhe deponim të materialeve drejtpërdrejt ndikon në zvogëlimin e banimit të tyre.
Fauna do të largohen në periferi të lokacionit dhe pas përfundimit të punimeve një pjesë e
tyre gjatë kërkimit të ushqimit apo lëvizjeve të tyre përsëri do të kthehet në këtë lokacion.
Pas fazës së ndërtimit nuk do të ketë rrethoja (pengesa) në punishte ashtu që të gjitha rrugët e
migracionit të faunës nëpër lokacionin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW
do të jenë të lira.
Gjatë fazës së shfrytëzimit të paneleve diellore, sipërfaqet në hapësirën ku do të ndërtohen
CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW, mundë të shfrytëzohen për Bujqësi sepse
panelet Diellore do të vendosen në shtylla dhe nuk pengon blegtorinë gjatë kullotjes .
Gjatë fazës së shfrytëzimit ndikimi i paneleve diellore ne botën shtazore është relativisht i
vogël për arsye se sipërfaqet do të jen të lira dhe të mbjellura me barë për pos ku janë të
vendosura shtyllat, prandaj në këto sipërfaqe te lira, mund të zhvillohet bota shtazore,
ndikime negative nga panelet diellore, mund të ketë ne shpezët, mirëpo me kalimin e kohës
edhe shpezët do të i përshtatën punës së paneleve diellore.
Ndikimi i paneleve diellore, ne shpezët mund të konsiderohet si ndikim direkt rreziku nga
ndeshja e tyre ne panelet diellore dhe si ndikim indirekt nga ndikimet e zhurmës dhe ato
vizuale, që mund të ndikoj ne ndërrimin e lokacionit. Në hapësirën e paneleve diellore
ndikimi do të jetë shumë i vogël nëse përfshihen këto kritere, të cilat do t’u përmbahet
kompania.
Kriteret janë: Lidhja e kabllove nën tokë është më i dobishëm sepse shpezët nuk mund të
përdorin si vend pushim gjatë fluturimit, si në rastin nëse kabllot do të ishin të vendosura me
shtylla dhe shpezët mund ta shfrytëzonin si vendpushim.
Ndikim tjetër në botën e shpezëve do të ishte nëse panelet diellore ndërtohen në vend
shtegtimin e shpezëve.
Mirëpo sa i përket shpezëve shtegtar ato fluturojnë mbi lartësitë e paneleve diellore.
Sa i përket ndikimeve në botën shtazore nga prezenca e paneleve Diellore, nuk ka studime të
hollësishme. Ekzistojnë vlerësime se ndikimet mund të jenë pozitive apo negative, në
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varshmëri të llojeve të shtazëve. Edhe pse projektet e ndërtimit gjithmonë shkaktojnë
shqetësim të florës dhe faunës ekzistuese, me parqe Diellore, është shanse për të përmirësuar
kualitetin e habitatit për lloje të ndryshme të shtazëve dhe bimëve, apo edhe duke krijuar
habitate të reja. Nga ana tjetër, sipërfaqet e tokave të punuara njihen me një biodiversitet
shumë më të ulët se sa sipërfaqet tjera natyrore, përjashtuar këtu vendet e thata.
8.6 Ndikimet në popullatë
Të vetëdijshëm se cili është rroli i energjisë dhe ndikimi në mjedis ,njerëzimi në trendet
bashkohore orientohet në përkrahjen e ngritjes së kapaciteteve energjetike dhe një zhvillimi të
qëndrueshëm duke i shfrytëzua burimet e ripërtritshme të energjisë . Gjithashtu për fazën e
ndërtimit dhe

për të zhvilluar aktivitetet për prodhimin e energjisë elektrike nga dielli në

parkun e energjisë diellore nevojitën të punësohen një numër i konsideruar i punëtorëve.
Nga kjo që u tha më lartë parku i energjisë diellore për pos ndikimeve pozitive qe do te ketë
për sigurimin e energjisë elektrike nga burimi i ripërtrshëm, do të ketë edhe ndikime pozitive
në aspektin e punësimit.
8.7 Ndikimet nga Zhurma
Ndikimet negative nga zhurma do të ketë vetëm gjatë fazës së ndërtimit të Parkut të Energjisë
Diellore , që vie deri te ngritja e përkohshme e zhurmës nga funksionimi i automjeteve
transportuese dhe mekanizmave ndërtimor.
Si pasojë e lëvizjes së automjetve të rënda ndërtimore në fazën e ndërtimit mundë të vie deri
te ngritja e zhurmës e cila në lokacionet e punës gjatë orarit të punës (8-18) mundë të jetë prej
55- 65 dB, në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 për emisionin
e zhurmës nga pajisjet e ndryshme që përdoren jashtë objekteve.
Sipas analizave të rezultateve të llogaritura tregon se niveli i zhurmës që lajmërohet në
rrethinë si pasojë e funksionimit të paneleve diellore, është e papërfillshme dhe shumë më e
ulët së normat maximale të lejuara për intervalet e punës gjatë ditës (55 dB) dhe natës (40
dB).
8.8 Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Ndikimet e mundshme pas ndërprerjes së shfrytëzimit (mbi 25 vjet) të paneleve diellore,
veprimi i çmontimit dhe largimit të pjesëve të çmontuara është relativisht i thjesht dhe
lokacioni mundë të sanohet.
Në ato raste kur duhet të largohen panelet diellore nevojitet të përgatitet raporti i Vlerësimit
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të Ndikimit në Mjedis për mes të cilit definohen ndikimet e mundshme në mjedis dhe masat
e nevojshme që duhet të ndermirën gjatë demontimit apo largimit të paneleve diellore.
9. MARRJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGËLIMIN E
NDIKIMEVE
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative ne mjedis dhe atë ne tokë, ajrë,
ujë, ne ruajtjen e peizazhit, si dhe ne ruajtjen e shëndetit të njeriut, gjatë fazës së ndërtimit të
CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW,
CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW,

gjatë fazës së funksionimit të
gjithashtu dhe pas përfundimit të

funksionimit të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW, duhet të merren masat
që do të shkruhen ne vijim:
9.1 Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës së ndërtimit
të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW duhet të merren këto masa:
Gjatë punës me makina ngarkuese dhe transportuese me qëllim të zvoglim ndikimeve
negative nga lirimi i pluhurit të gjitha sipërfaqet manipuluese të stërpikën me ujë posaçërisht
në kohëra me erëra dhe temperatura të larta.
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave grryese, ngarkuese dhe transportuese
që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e punës
të jetë sa më kualitativ.
9.2 Masat për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së ndërtimit
të Parkut të Energjisë Diellore duhet të merren këto masa:
Dheu i deponuar duhet të shfrytëzohet për rrafshimin, planifikimin e terrenit të degraduar i
cili duhet të mbillet me bar dhe drunj , pjesa tjetër e dheut duhet të përdoret për mbushjen e
terenit për rregullimin e rrugëve, pjesa tjetër e dheut nëse mbetet pa u shfrytëzuar duhet të
dërgohet ne deponin regjionale, të gjitha sipërfaqet që janë shfrytëzuar për nevojat e ndërtimit
duhet të sanohen dhe të kthehen në gjendjen e më parshme.
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që mos

të ketë derdhje eventuale të

derivateve dhe vajrave gjatë punës së tyre.
Servisimi i mekanizmave nuk guxon të bëhet në punishte apo në sipërfaqet shërbyese por
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duhet të bëhet në serviset e autorizuara për mekanizma.
Vaji i makinave ngarkuese dhe transportuese duhet të ndërrohet në vende të caktuara dhe të
izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë, ne lokacionin ku do të ndërtohet CENTRALIT
SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW nuk do të bëhet furnizimi me derivate dhe ndërrimi i
vajrave të makinave ngarkuese dhe transportuese .
Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit gjatë ndërtimit të CENTRALIT SOLAR
FOTOVOLTAIK 5.62 MW për shkak te avarive ne makinat ngarkuese dhe transportuese,
atëherë duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga
materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinën që riparohet, vajrat duhet të
deponohen në enë të posaçme, dhe pastaj të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për
grumbullimin e vajrave të përdorura.
Në punishte duhet të ketë material (pluhur druri) që në raste të derdhjeve të vajrave të
ndryshme të intervenohet me njëherë për pastrim.
Rezervarët ose fuqitë ku mbahen karburantet për automjetet dhe mekanizmat ndërtimor
punues duhet të jenë të sigurta ose të vendosen në rezervar me mure të dyfishta ashtu që në
asnjë mënyrë të mos vie deri derdhja e derivateve në tokë
Magazina

ku vendosen derivatet, vajrat dhe lubrifikantet e ndryshme si dhe vajrat e

përdoruar të thurret me mur statik si dhe platoja ( dyshemeja) të betonohet.
Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga materialet ndërtimore

duhet të

klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, dhe të deponohen në vende të posaçme, ato të
cilat nuk përdoren dhe shitën për nevoja komerciale duhet të dërgohen ne deponin regjionale.
Mbeturinat komunale dhe ambalazhuese të grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në
kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, kontejnerët duhet të sigurohen për
deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave të klasifikuara ne bazë te
kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave Nr. 04/L-060,

rregullave dhe

dhe udhëzimeve

administrative relevante të nxjerrura bazuar në ligj të mbeturinave , pas mbushjes së
kontejnerëve përmes ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të
dërgohen në deponin regjionale.
Nëse vjen deri te nevoja për servisimin e paneleve diellore atëherë ajo duhet të bëhet në
sipërfaqet shërbyese për servisim.
Të gjitha mbeturinat e krijuara gjatë servisimit , pas përfundimit të punëve duhet të largohen,
mbeturinat nuk guxojnë të mbesin në lokacionin e paneleve solare. Mbeturinat duhet të barten
në lokacionet e parapara apo të lejuara në nivel komune apo ne deponin regjionale.
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Investitori obligohet që mbetjet dhe pjesët e ndërruara të kthehen për riciklim.
9.3 Masat për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së ndërtimit
të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW duhet të merren këto masa: Duhet të
bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e derivateve dhe vajrave nga makinat ngarkuese dhe
transportuese, duhet të pengohet larja e pajimeve të punës ne afërsi të ujërrjedhave dhe ne to.
Me rastin e pastrimit eventual të paneleve diellore, edhe pse supozohet se ato mund të jenë të
rralla në rastet kur nuk mungojnë të reshurat e shiut, duhet pasur kujdes që të shfrytëzohet
vetëm uji pa ndonjë agjentë shtesë.
Ne tabelën ne vijim po i japim parametrat dhe dimensionet e seperatorit standard.
Tabela 5Parametrat dhe dimensionet e seperatorit standard

Seperatori

Gjatsia

Gjërsia

Lartësia

Lartësia e

Hyrja

Dalja

Gypi

Rrjedhja

Volumi (l)

L (mm)

B (mm)

H (mm)

Përgji. h

H (mm)

D (mm)

ØD

Q (l/s)

800 l

1500

750

800

1300

620

675

Ø100

1,5

1200 l

1500

850

1000

1500

620

675

Ø100

2,2

2000 l

2000

1000

1100

1600

635

700

Ø100

3,0

2500 l

2500

1000

1200

1700

670

750

Ø125

6,0

3500 l

2750

1100

1200

1950

910

990

Ø150

10,0

5000 l

3000

1250

1300

2050

950

1050

Ø200

20,0

6000 l

3500

1300

1350

2100

1000

1125

Ø250

30,0

10000 l

4500

1500

1500

2250

1000

1125

Ø300

40,0

20000 l

6000

2000

2000

2750

1115

1270

Ø300

80
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9.4 Masat për mbrojtjen nga rreziqet aksidentale
Të bahet rehabilitimi i sipërfaqeve të degraduara dhe sipërfaqet e rehabilituara të mbillen me
barë duke iu përshtatur mjedisit rrethues.
Pas fazës së ndërtimit nuk do të ketë rrethoja (pengesa) në punishte ashtu që të gjitha rrugët e
migracionit të faunës nëpër lokacionin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW
do të jenë të lira. Ndërtimi i CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW në hapësirat
përreth nuk ka ndikim në florë dhe faunë sepse kemi të bëjmë me një energji të pastër me
zero emisione operacionale dhe me ndikime minimale në mjedis, pra panelet diellore sjellin
vetëm dobi për mjedisin. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës Nr.03/L-233 në territorin ku
planifikohet të ndërtohet CENTRALI SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW nuk kemi ndonjë
vlerë natyrore që duhet të i kushtohet rëndësi gjatë fazës së ndërtimit.
Gjatë fazës së shfrytëzimit të CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW sipërfaqet
në hapësirën ku janë të ndërtuara panelet diellore mundë të shfrytëzohen për mbjelljen e
kulturave bujqësore të ndryshme sepse panelet diellore do të vendosen në shtylla dhe nuk
e pengon blegtorinë gjatë kullotjes. Gjatë fazës së shfrytëzimit ndikimi i CENTRALIT
SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW.
Edhe pse panelet diellore nuk do të kenë ndikime negative në zogj sepse nuk do të ndërtohen
në nalësi të mëdha dhe zogjtë do të lëvizin mbi panelet diellore mirëpo prap se prape
urdhërohet investitori që të respekton Direktivën për ruajtjen e zogjve të egër 79/409/EC të
datës 2 Prill 1979, Qëllimi i kësaj Direktive është që të sigurohet mbrojtje, menaxhim, dhe
kontrollimin e zogjve të egër dhe foleve dhe vendbanimeve të tyre Brenda Unionit Evropian.
Kjo shërben si sigurim që të gjithë zogjtë e egër të pranojnë mbrojtje të nevojshme nga
asgjësimi i tyre; gjithashtu vendbanimet e tyre të mbrohen, në veçanti të sigurohet për ata të
cenuar dhe migrim të zogjve;
Gjithashtu ndalimin e mjeteve në shkallë të lartë dhe atyre jo-selektive si dhe eksploatimin
komercial të shumicës së zogjve duhet të parandalohet. Lidhur me Traktatin, Kosova duhet të
implementojë Nenin 4 (2) kur traktati hynë në fuqi. Ky nen paraqet si në vijim:
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10. MARJA E MASAVE REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË
PROJEKTIT
Projekti është planifikuar të prodhojë energji për një afat kohor prej 25 Viteve. Kjo
nënkupton se shumica e pajisjeve kryesore që përdoren në këtë projekt kanë garancion të
prodhimit 25 Vite. Pas kësaj periudhe varet nga investitori se a do të të vazhdohet me
prodhimin e energjisë diellore duke bërë zëvendësimin me panele diellore të rinj apo panelet
diellore do të largohen. Në rastet kur bëhet largimi i paneleve diellore, veprimi i çmontimit
dhe largimit të pjesëve të çmontuara është relativisht i thjeshtë dhe lokacioni mundë të
sanohet. Largimi i paneleve diellore duhet të bëhet ne mënyrë qe të çmontohen të gjitha
pajisjet mekanike dhe elektrike dhe varësisht prej gjendjes së tyre të dërgohen për riciklim ne
qendrat e licencuara për riciklim të metaleve apo të ripërdoren, kabllot elektrike do të nxirren
nga toka dhe pastaj do të bahet rrafshimi i hapësirave të degraduara dhe bahet mbjellja me bar
apo kulturë tjetër ne varshmëri nga gjendja në teren. Pas largimit të paneleve diellore
sipërfaqet e degraduara duhet të rrafshohen dhe mbulohen me një shtresë të dheut dhe të
bahet mbjellja me bar e këtyre hapësirave dhe hapësirave tjera të degraduara, rikultivimi i
tokave duhet të bëhet duke i përshtatur gjendjes së mjedisit rrethues.
11. PËRFUNDIM
Realizimi i projektit për ndërtimin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW, për
prodhimin e energjisë elektrike nga rrezet e diellit , nuk do të shkaktojë ndikime negative në
mjedis dhe nuk rrezikon shëndetin e njeriut nëse zbatohen të gjitha masat e rekomanduara për
fazën e ndërtimit, shfrytëzimit dhe pas ndërprerjes së aktivitetit të funksionimit të
CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW., realizimi i këtij projekti do të ndikoj ne
mënyrë pozitive ne përmirësimin e gjendjes jetësore të njeriut sepse

do të ndikoj ne

furnizimin më të mirë me energji elektrike.
Ndryshimet në përbërjen e tokës në kuptimin e ndotjeve nuk do të ketë pasi që të tërë panelet
diellore do të vendosen në korrniza të cilat mbahen me shtylla të vendosura në tokë.
Ndikime të theksuara në florën dhe vegjetacionin nuk do të ketë, e me këtë nuk pritet të ketë
ndikime të theksuara edhe në faunën e lokacionit dhe më gjërë.
CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW. është një nga industritë më të pastra, për
të mos thënë që është e vetmja industri e pastër në prodhimin e energjisë elektrike. Përveç
kontributit në përmirësimin e furnizimit me energji, ky projekt
kontribuon dhe me anë të aspekteve mjedisore , krahasuar me burime të tjera të prodhimit të
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energjisë dhe atë në pakësimin e ndryshimeve klimatike, 1GWh energji e prodhuar nga
burimet e rinovueshme eviton shkarkimet e 480 ton CO2.
Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturë /DMMU-së për dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor për
ndërtimin e CENTRALIT SOLAR FOTOVOLTAIK 5.62 MW, për prodhimin e energjisë
elektrike nga dielli, në lokalitetin e fshatit DOBRUSHË, komuna e ISTOGUT, sipas kërkesës
së “INTERING”SH.P.K. Rr. Ali Hadri, Nr. 40, Obiliq, me pronar të kompanisë XHEVDET
SHOSHI.
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