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1. Hyrje
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pëlqimit Mjedisor për Bazën për prodhimin e
Asfaltit, Kompania ,, Lika Company” Sh.p.k. Miradi e Ulet me pronar Jahir Likaj,
drejtor menaxhues, në programin inventiv ka paraparë, hartimin e Raportit për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për Bazën për prodhimin e Asfaltit, në Z.K. Mradi e
Poshtme Fushë Kosovë, komuna e Fushë Kosovës.

Raporti i VNM-së paraqet një

dokument të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor si
kusht për marrjen e lejes për ndërtimin dhe operimin e bazës për prodhimin e asfaltit.
Raporti i VNM-së hartohet me qëllim që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në
mjedis të tërë veprimtarisë së bazës për prodhimin e asfaltit, duke i parashtruar dhe
ndërmarrë masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokacionin ku
planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit.
Në raportin e VNM-së duhet analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit
në lokalitetin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, si dhe
karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inxhinierikoteknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër, shtrohet nevoja
për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ku do të përkufizohen të
gjitha ndikimet relevante që mund të paraqiten në relacionin baza për prodhimin e
asfaltit dhe mjedisi, duke mos anashkaluar edhe ndikimet kumulative në regjionin më
të gjerë.
Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të
ndikimit në mjedis, ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis bëhet me qëllim të
përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të
nevojshme për t`u marr për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative.
Me rastin e hartimit të Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis duhet marrë për
bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve negative
gjatë fazës së ndërtimit të bazës së asfaltit,

gjatë fazës së realizimit të procesit

teknologjik të prodhimit të asfaltit dhe pas përfundimit të projektit, gjegjësisht
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përfundimit të aktiviteteve në bazën për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë
Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës.

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 funksionimit kontinual të bazës për prodhimin e
asfaltit edhe atë :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

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

2.1. Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM-së është aprovuar dhe funksionon
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton te gjitha
procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM-së.
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qellim për te siguruar
mundësimin e një vlerësimi te përgjithshëm me ndërthurje te ndikimeve mjedisore te
projekteve apo veprimtarive qe do te realizohen me qellim qe te parandalojnë dhe te
zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative ne mjedis ne kohen e duhur.
Ligjet me te rëndësishme te aplikuara për hartimin e VNM-së për projektin e bazës për
prodhimin e asfaltit, janë si me poshtë:
➢ Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
➢ Ligji për VNM Nr. 03/L-214
➢ Ligji për minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163
➢ Ligji Nr. 04/L-158 për ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për minierat dhe
mineralet
➢ Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197
➢ Ligji për mbrojtjen e ujërave Nr. 04/ L-147
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➢ Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Nr. 03/L-160

➢ Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
➢ Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012
➢ Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
➢ Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
➢ Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
➢ Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233
➢ Ligji për Mbeturina

Nr 04/L-060

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.
b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos eksperiencës
profesionale në udhëheqjen e procesit teknologjik për prodhimin e asfaltit dhe
konsultimeve që janë bërë me ekspertët që do të udhëheqin procesin teknologjik, për
prodhim e asfaltit, janë shfrytëzuar edhe:
➢ Projekti kryesor i ndërtimit të bazës së asfaltit
➢ Projekti kryesor teknologjik i bazës së asfaltit
➢ Projekti kryesor i makinerisë i bazës së asfaltit
➢ Ҫertifikata e biznesit
➢ Ҫertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
➢ Kopja e planit të ngastrës kadastrale
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
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raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe direktivat
përkatëse për mjedis siç është direktiva e VNM-së.

2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për bazën e
prodhimit të asfaltit, 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 dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është
planifikuar të ndërtohet baza e asfaltit.
➢ klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike.
➢ kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë.
➢ bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve
➢ madhësia dhe lloji i ndotjes
➢ karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës
➢ gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar
➢ vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse

c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit
në mjedis në lokacionin ku është planifikuar të ndërtohet

baza e prodhimit të

asfaltit.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet

kuantifikimit dhe

vlerësimit të gjendjes ekzistuese.
Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që ka të bëjë me
potencial të shprehur ekologjik .
Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë
lokacion.
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3.0 Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i
shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë terren.
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.

3.1. Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyç 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 gjerë të lokacionit ku është planifikuar të ndërtohet baza për prodhimin e
asfaltit, me qëllim që ne bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësitë e rrezikut
ekologjik dhe ne bazë te tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe
eliminimin e tyre. 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.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të
ndërsjella të faktorëve natyror siç janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
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Fig.1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike
Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre ne formimin e
potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën ne
fjalë, së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është paraqitur ne
figurën nr.1. Ne bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e qartë që faktorët
natyrorë formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të të cilave
duhen marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të bazës për prodhimin e asfaltit, të
planifikuar për tu ndërtuar ne hapësirën konkrete.
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4.0 POZITA GJEOGRAFIKE E LOKACIONIT TË SHPK,, LIKA COMPANY”
4.1. Informat e përgjithshme
Lokacioni

ku Kompania ,,Lika Company” Sh.p.k., planifikon ta ndërton bazën

për prodhimin e asfaltit, ndodhet në anën e majte të rrugës Prishtinë - Pejë në zonën
industriale: Miradi e Ulët , i larguar nga kjo rrugë afro 496 m.
Ndërmarrja ka selinë në objektin i cili shtrihet në ngastrën kadastrale nr.P-7251402700528-0 me sipërfaqe S= 23640 m2, pronë e Kompanisë, Lika Company” Sh.p.k., Z.K.
Miradi e Poshtme , Fushë Kosovë.
Kjo ngaster

i përket

zonës kadastrale

Miradi e Poshtme , Fushë Kosovë me

shfrytëzues Kompania ,, Lika Company” Sh.p.k, numri lëndës së Çertifikatës 811551565
e lëshuar me 15.03.2021 , e përshkruar ne emer të biznesit ,, Lika Company” Sh.p.k,
Miradi e Poshtme, Fushë Kosovë vendi i quajtur Laktovica. Ne afërsi të
ngastrave kadastrale ku është planifikuar të ndërtohet baza e prodhimit ndodhen:
•

Objektet e banimit janë ne distancen mbi 450 m’,

•

Objekte tjera afariste ndodhen mbrenda zonës industriale.
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Fig.2.Harta gjeografike ku ndodhet Kompania ,, Lika Company” Sh.p.k., bazën për prodhimin e asfaltit,
në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës
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Fig3. Pozita e ngastres se bazes se asfaltit ne raport me objektet fqinje

4.2.Përshkrimi i kushteve ekologjike të Mjedisit
Vendi ku planifikohet te ndertohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët,
Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës, do ti respekton të gjitha normat dhe
standardet qe i përkasin kësaj lemie. Nga aspekti mjedisor është mjedis relativisht i
pastër dhe pa ndotës permanent, qe është i ndikuar nga kjo kompani. Nuk është
vërejtur ndonjë ndikim negative të ndonjë ndotësi apo çfarëdo ndotje të liruar nga e
kaluara. Nuk përcillet me ndonjë specieje të veçantë për të cilën duhet të kujdeset dhe të
ruhen në mënyrë të veçantë. Kushtet në terren krijon një qasje të akomoduar,
funksionale dhe të lehtë për këtë veprimtari. Lokacionin nuk e bën edhe aq joshës dhe
me një komoditët të lartë për këtë veprimtari nga aspekti ekologjik pozita dhe pjertësija
si lartësia nën nivelin urbanistik. Kushtet ekologjike të favorshme i bën edhe
infrastruktura zgjedhur e kësaj pjese të lokacionit e cila është e pajisur me rrjet të
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kanalizimit, rrjeti elektrike, rrjetin e ujësjellësit, trase rrugore si dhe klimë të
përshtatshme. Konfiguracioni i terrenit është i rafshtë me vij kufizuese qe Kompania ,,
Lika Company” Sh.p.k., e cila gjendet në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë
Kosovë mos të ketë ndikim të dëmshëm në ambientin rrethues, dhe anasjelltas. Për
valorizimin të mundshme negative në mjedis janë analizuar karakteristikat
demografike të hapësirës si bazë për valorizimin e ndikimit në njerëz, karakteristikat
themelore të florës dhe faunës si bazë për valorizim të ndikimit në bimë dhe shtazë në
mjedis, mjedis natyror dhe të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Në bazë të gjitha
analizave është sajuar mundësia për vlerësimin global të gjendjes ekzistuese në mjedisin
jetësor të sipërfaqes ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në
Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës, si dhe ndikimet e mundshme
negative të shkaktuara me depotë, mjetet transportuese, kamionet etj. Këto vlerësime
shërbejnë si bazë për kualifikimin e ndikimeve të mundshme dhe për përcaktimin e
masave të nevojshme mbrojtëse, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për një objekt
specifik ndikimet e të cilit gjatë periudhës së caktuar kohore mundë edhe të rritën
përkatësisht të ndryshojnë kushtet mjedisore në varshmëri nga parametrat e
transportimit si dhe nga ndryshimet e kushteve tjera globale të përgjithshme
ambientaliste. Ambienti në vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e
asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës nuk është vërejtur se
ka ngjarë ndonjë ( katastrofë nga zjarri, vërshim natyrore rrëshqitje të tokës, orteqe
bore, dridhje toke e tjera).

4.3 Tokat - kategoria e tokës, gjeologjia dhe gjeomorfologjia
Terreni ku planifikohet te ndertohet baza e asfaltit ndërtohet nga sedimentet e
kuatërnare - aluvioneve, taracave lumore, rërave, zhavorreve, të cilat kapin trashesin
disa dhjetëra metra dhe kanë shtrirje për gjatë rrafshit të Kosovës. Kanë një morfologji
të butë e cila nga aspekti gjeotektonik karakterizohet me një stabilitet jo edhe shume të
qëndrueshme.
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Pjesa qendrore e terrenit është e përfaqësuar nga sedimentët e kuaternarit, argjilat
rerat, zhavorret kurse pjesët të këtij rrafshi janë të formacionet paleozoike. Në aspektin
pedologjik në ketë sektor kemi të bëjmë me tokat e hirta e të kafta, këto toka janë
formuar gjatë kuaternarit, toke e ceket me ngjyre kafe. Këto toka kanë

profile të

diferencuara me ngjyre të hiritë humusore , përbërja argjilore dhe zakonisht kanë
reaksion acid .
Terreni në vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi
e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës përfaqësohet nga argjila, rëra e me
poshtë rëra e zhavorre të tarracave lumore, trashësia e formacionit arrin deri 10
metra e deri qindra. Poshtë saj kemi bazamentin paleozoik. Shtresa e shoqëruar me
tokë argjillo- ranore dhe zhavorre. Shtresa që është me një dendësi relativisht lartë
(sedimentuese) në ngjyrë verdhë. Këto formacione krijojnë edhe mundësinë qe
puseve e shpuara të ujit

deri në thellësinë 10—15 m. depon e lëndëve djegëse të

lëngëta. Në vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në
Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës toka është e pjesërisht e
humusore, dhe kemi materiale aluviale dhe diluviale të shkrifëta me rëra Fig.4.

Fig.4 Harta pedologjike e zones se Fushes se gjere
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4.4 Tërmetet, tektonika dhe sizmika - Ndotja e dheut
Në aspektin tektonik, janë në zonën me seizmicitet shumë të lartë e cila është në rripin e
ndieshem Prishtinë - Ferizaj - Shkup. Është thyerja kryesore tektonike. Ndërsa ndotja e
dheut mund të vije si rezultat i derdhjeve te derivateve, naftës, benzinës, GLN, mazutit,
vajrave motorike mbeturinë.
Mandej hedhja e pa kontrolluar e mbetjeve dhe materialeve të ngurta, shfrytëzimi i
paligjshëm i lëndëve të para për magazinime, si dhe transportime e tjera, mos
mirëmbajtja e rrjedhave të përrenjve, mungesa e zonës së gjelbër në mes të zonës
industriale dhe pjesëve tjera të qytetit, gjithashtu kontribuojnë në mënyrë të
konsiderueshme në ndotjen e përgjithshme të këtij rajoni, sidomos kur nuk menaxhohet
nga personeli sipas kërkesave të ligjit dhe standardit.

4.5.Stabiliteti i terrenit
Në pikëpamje të stabilitetit regjioni i hulumtuar bën pjesë në kategorinë e terreneve
relativisht stabile në kushte natyrore, kështu që në këtë pikëpamje nuk ka karakteristika
që do të ishin të çfarëdo interesi për analizë të ndikimit në mjedis. Gjithashtu, edhe
seizmiciteti paraqet një nder parametrat me interes për analizën e ndikimit në mjedis
Sipas hartave sizmike kjo hapsirë e hulumtuar i takon zonave me një seizmicitet të
ndjeshëm në periudha kohore. Kosova gjendet në një rajon me aktivitet të lartë sizmik,
pra brenda zonës aktive në pikëpamje sizmike të brezit orogjenik Alpinë. Regjistrimet
nga e kaluara tregojnë se Kosova i është ekspozuar aktiviteteve tektonike vertikale në
strukturat e rendit të parë dhe të dytë dhe ka përjetuar afërsisht 82 tërmete që kalojnë
intensitetin prej 5 gradë të shkallës së Mercali-Cancani-Siebergut (MCS). Nga këto, 25
kanë qenë me intensitet 7 apo më shumë, 13 me intensitet 8 apo më shumë, 3 me
intensitet 9 apo më shumë. Seizmika e këtij regjioni është e kontrolluar nga
tërmetet.Sipas hartave sizmike të Kosovës, territori i Pejës gjendet në shkallën VII dhe
VIII të MSK-së. Këto të dhëna po i japim sepse veprimtaria kjo si e jona kërkon kujdes
dhe qasje standard lidhur me ngarkesat për sipërfaqe dhe sillet 324 kN/m2.

16

4.6 Ajri
Në afërsitë vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi
e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës, ndotje e ajrit ndodhë nga veprimtaritë
transportimit të këtyre derivateve me rastin e lirimit te gazrave keto mjete te cilat nuk
mund te jenë të monitorueshme, ndotja e ajrit nga dy Termocentralet Kosova A dhe
Kosova B, deponia e Hirit etj.
Lagështia e ajrit
Ndryshimi i lagështisë

relative të ajrit

gjatë vitit

është i lidhur

ngushtë me

ecurinë e temperaturës se ajrit. Vlerat me të larta të lagështirës paraqitën në
periudhën me të ftohtë të vitit dhe ato me të ulëta

në periudhën e ngrohtë të

vitit. Gjatë vitit vlera e lagështisë relative në këto zona luhatët nga 65%në 63%,
kurse vlera mesatare vjetore me 66%.

4.7 Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore
Në vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët,
Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës në afërsi nuk ka ndonjë rrjedhje sipërfaqësore
të ujërave të zeza te pa kontrolluar. Gjithashtu, edhe ujrat atmosferike do te orientohen
ne drejtim te pusetave.
Prandaj, që me kohë pas ndërtimit të bazes për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët,
Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës edhe pas analizave të bëra për ujë të pishem si
prodhim i domosdoshëm për mirëvajtjen e saj, zona ku planifikohet të ndërtohet baza
për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës
konsiderohet si zonë ujëmbajtëse dhe me ujërat në thellësi ka ketë litologji në (Tokë,
rëra, zhavorri dhe në pjesën lindore në tarracës lumore ).
Mjedisi dhe faktorët ndotjes se ambientit nuk
nëntokësore në rrethin dhe në ambient.
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ka pasur veprim negativ në ujërat

4.8 Kushtet klimatike
Të dhënat klimatike për këtë rejon i referohemi të dhënave të stacionit
METEOROLOGJIK të Prishtinës.
Temperatura e ajrit nga jashtë është llogaritur sipas DIN4701(normave Gjermanë mbi
kualitetin.) Temperatura mesatare vjetore e AMBIENTIT sillet rreth 9,90C .Të reshurat
mesatare sipas të dhënave nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës për
vitin 1996 gjithashtu të matura sipas vitëve të theksuara janë 704 mm. Për këso kushte
merret si të reshura mesatare vjetore. Të reshurat mesatare vjetore sipas të njëjtit stacion
janë 669 mm dhe të njëjtat po i japim nëpërmes kësaj tabele.
Reshja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Muaji

54

44

53

52

80

60

55

49

42

57

64

59

mesat

669

Ndërsa të reshurat sipas stinëve temperature e të reshurave do të jetë:
Stinët e vitit

temperatura

mm. të reshurat

Pranvera

O,2

62

Vera

9,7

55

Vjeshta

19,7

54

Dimri

10.7

52

Ndërsa më poshtë paraqesim vlerat mesatare vjetore:
•

Temperatura mesatare vjetore është 10,1

•

Muaji më i ftohët është Janari T=1,90C

Muajt më të ngrohet janë:
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•

Muaji Korrik me 20,10C

•

Muaji Gushtë me 20,40C

•

Sasia mesatare e të reshura vjetore është 669 mm

•

Tëreshurat më të pakta janë:

•

Në muajin Shtator; 42 mm.

Të reshurat ma të mëdha janë ;
•

Në muajin Maj 80 mm.

Rrezatimi

i

përgjithshëm në bashkëveprim

me sipërfaqen e shtrese pjesërisht

përputhet prej saj (rrezatimi i përthithur) dhe pjesërisht pasqyrohet (rrezatimi i
pasqyruar). Raporti

nëpërmjet rrezatimit të pasqyruar dhe atij të përgjithshëm

karakterizon aftësinë pasqyruese të sipërfaqes qe quhet albedo. Duke krahasuar të
dhënat për temperaturat mesatare mujore/vjetore për periudhe të ndryshme arrijmë në
përfundim se kemi një ramje të vogël të temperaturës mesatare vjetore. Temperatura e
krahasuar në varshmëri me ditët gjatë vitit kemi një maksimum në korrik dhe një
minimum në janar. Kurse sa i përket rrezatimit kemi një shmangie nga forma e rregullt
vlerave maksimale i kemi në gushtë dhe vlerat minimale i kemi në janar.

4.9 Bimësia – Flora
Përbërja gjeologjike e tokës kushtet klimatike dhe relievi ndikojnë në zhvillimin e
bimësisë. Në këtë pjesë kryesisht dominonë bimësia e tipit kserofit karakteristike për
tipin klimës kontinental që është e përhapur në tërë Kosovën pra mbretëron bimësia
gjetherënëse. Dominojnë kryesisht bimët barishtore duke mos përjashtuar edhe ato
drunore si dhe ato të ultë një vjeçare, duke mos i lënë anash edhe kulturat bujqësore si,
misrin, elbin, tërshëra, shume pak grurin etj. Karakteristike për këtë zonë është
fitocenoza e përzier, karakteristike për lokacionin në fjalë është me rëndësi të
përmendet fitocenozae shelgut. Prej bimëve barishtore me lule janë: kamomila, tërfili i
egër, ai kultivuar, dredhëza e arave, sinapi i arave, ndërsa nga ato pa lule janë: tërshëra
e egër, gruri i egër etj. Kryesisht bimësi i takojnë tipit kserofit që do të thotë bimë që
përshtatën kushteve klimatike me ndërrime stinore. Bimët drunore
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kanë trup

mesatarisht të zhvilluar,

ku paraqesin një peizazh të bukur.

Në vendin ku

planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,
Komuna e Fushë Kosovës bimësia autoktonë paksa është shkatërruar, mirëpo duhet të
ndërmerren hapa për rregullimin e ambientit në pjesët e mundshme ku lejohet
mundësia. Marrë në përgjithësi kjo zonë është mirë e gjelbëruar dhe i jep një pamje të
mirë tërë vendit. Në afërsi të zonës nuk ka bimësi të llojeve të rralla dhe të kërcënuara
nga zhdukja ,ose bimë që ruhen dhe janë të mbrojtura si specie të veçanta. Mirëpo nuk
kemi has edhe në ndonjë lloj endemik. Edhe pse vegjetacioni në afërsi dhe për rreth
duhet të studiohet edhe më tepër dhe të vërtetohet rreziku i shkatërrimit të bimësisë.
Lokaliteti ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët,
Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës dhe i objekteve tjera përcjellëse shume pak
lejohet mundësia e rritjes dhe kultivimit të vegjetacionit. Kjo do të thotë të hulumtohet
mirë biodiversitëti i biologjikë i cili është pothuajse shumë pak i hulumtuar nga
ekspertët Kosovarë, qoftë ai i botës shtazore.

4.10 Bota shtazore - Fauna
Në vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e
Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës nuk ka botë shtazore e cila llogaritët se
me aktivitetin punues mund të dëmtohen, pasi që ajo pjesë është zhveshur nga bimësia
dhe njiherit vetë zhvillimi i aktivitetit të punës në këtë hapësirë do të ndikoj që ato të
largohen. Po ashtu edhe vet natyra urbanë e ka bëre të vetën. Ndërsa në zonën për
rreth është zhvilluar fauna që është karakteristike për bimësinë e kësaj zonë. Në bazë të
studimit të terrenit dhe të dhënave kemi arritur të dimë se në këtë zonë dominonojnë
pakurrizorë me ndërtim të ulët dhe kurrizorë me ndërtim të lartë. Prej tyre janë: urithi,
shqarthi,

minjtë e fushës, ndërsa prej parruzuarëve

më të shpeshtë janë gjarpijt,

hardhucat, zhapit, etj. prej shpezëve janë: bilbilat, vremqat, laraskat, qapka, qyqja etj.
Prej insekteve hasen insektet krihëfortë dhe krih luspor të shpeshta janë fluturat,
milingonat, thneglat etj. Mirëpo duhet të themi se për shkak të pranisë së
vendbanimeve në afërsi mund të janë të pranishme edhe shtazët shtëpiake për të cilat
njeriu ka nevojë. Pra nga kjo kuptojmë se në këtë rreth bota shtazore është mirë e
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zhvilluar dhe e llojllojshme që ka një rëndësi për tërë territorin dhe për biodiversitëtin e
Kosovës.

4.11 Hidrogjeologjia
Karakteristikat hidrogjeologjike të sedimenteve te kuaternarit në ngastren ku do te
ndertohet baza e asfaltit dhe jashtë tyre janë të thjeshta. Sedimentet kuaternare
ndërtohen nga argjila, rera , zhavore me ndërshtresa te depozitimeve qymyrore.
Morfologjia, ndërtimi gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë
lëvizjen e ujërave sipërfaqësor dhe ato nëntokësore.
Për derisa dyshemenë e sedimentve kuaternare e ndertojnë rreshpet paleozoike qe jane
ekran i ujrave nentokesor dhe gjithashtu mundesojne qe ne pjeset e rrafsheta te ken
nivelin piozometrik edhe mbi siperfaqësor.
Pjes a ngastres ku jane te vendosura baza e asfaltit me infrastrukture percjellese eshte
mase humusore, argjilore e cila nuk ka ndikime anesore në ndotjen e ujërave
sipërfaqësore si dhe nëntokësore pasi që investitori duhej të ketë vendin e veçantë për
precipitimin e vajrave të makinave punuese dhembetje te mundshme nga mjetet
transportuese.

Fig.5. Harta hidrogjeologjike
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4.12 Efektet vizuale ( peizazhi)
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementët për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin baza për
prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës mjedisi. Me këtë rast gjithesesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të
rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike,
sociologjike dhe subjektive. Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në
ruajtjen e mjedisit dhe nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.
Sipas projektit ky kompleks ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit,
në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës nuk ka ndonjë ndikim
negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse ekziston në zonën ku
ekzistojnë edhe veprimtari tjera pra, gjendet ne zone industriale dhe në efektet vizuale
nuk do të ketë ndikime negative se është mësuar shikuesi me këtë gjendje të mjedisit.

4.13 Infrastruktura ekzistuese
Në lokacionin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e
Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës infrastruktura rrugore është e rregulluar
shumë mirë. Në afërsi kalon rruga magjistrale Prishtine- Pejë cila e lidhë lokacionin me
të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës.

4.14 Karakteristikat socio - ekonomike
Hapësira ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët,
Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës është pjesë e zonës industriale. Si në veri
ashtu edhe nga ana e përendmore, baza per prodhimin e asfaltit dhe objekteve
përcjellëse është e lidhur me rrugët e përmendura me çka edhe e lehteson punën dhe
veprimtarinë ekonomike të këtij biznesi. Vendbanimet dhe shtëpitë të cilat gjenden afër
kësaj pike janë tipike Kosovare, me një ndërtim të ulët, pa ndërtesa të larta banimi..
Vlenë të theksohet se shumë qytetarë për furnizim sa ma të mirë me ujë kanë bërë edhe
shpuarje të puseve. Poashtu, karakteristikë socio –ekonomike dikur ishte se gati
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tërësisht popullata ishte e inkuadruar në ndërmarrjet publike tani ata po ju shtohet
mundesia qe neper kompanitë te cilat gjenden ne zonen industriale te punësohen.
Kështu kjo veprimtari duhet të ndihmohet sepse me kapacitetet e saja inkuadruse
bukur do te ndikon ne zvogëlimin e papunësisë. Rëndësia ku planifikohet të ndërtohet
baza për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë
Kosovësë është e dimensioneve jashtë komunale. Kjo firmë ka bërë plan investiv në
përsoshmerinë e teknologjisë se prodhimit te asfaltit dhe rritjen e cilesise se asfaltit duke
i respektuar te gjitha standardet nderkombtare.

4.15 Popullata dhe shëndeti
Në strukturën demografike të komunës së Fushë Kosovës përpos dyndjeve natyrale
dhe ekonomike kanë luajtur një rol të madhe dhe vendosja e popullatës për shkaqe
të tjera si kolonizimi serb rreth 396 familje dhe vendosja e popullsisë refugjate nga
Toplica e pjesë tjera të perandorisë Osmane si Sanxhaku i Tregut Ri dhe Bosnja.
Në tabelat e më poshtme janë mbledhur disa shënime dhe të dhëna që tregojne
shkallen e manipulimit me numrin e popullsisë gjatë viteve. Kështu p.sh edhe pse
regjistrimi i popullsisë në vitin 1991 nga popullsia shqiptare ishte bojkotuar agjencia
e statistikave të regjimit Jugosllav në Beograd e ka prezantuar një regjistrim të
imagjinuar politik në të cilin siq shihet nga tabela më se 2,960 banorë të etnive tjera
janë regjistruar si serbë dhe në të njëjten kohë është fryer numri i banorve serbë dhe
zvogluar numri i shqiptarëve të imagjinuar në regjistra. Llogaritet që me
mbështetjen e agjencive ndërkombëtare agjencisë kosovare për statistika është
arritur një nivel evropian në këtë lëmi dhe numrat e prezantuara nga kjo agjenci janë
njëherit më të besueshëm edhe pse kjo agjenci ende nuk ka arritur të bëjë
regjistrimin e popullsisë dhe pasurisë së patundshme.
Përbërja etnike
Viti/Etnia

Shqiptar % Serb % Ashkali % Romë % Të

23

%

Total

tjerë
1991

regj

i

17,374

53.4 8,346 25.7 -

-

-

-

-

-

32,500

1998

23,600

59 9,600 24

-

-

-

-

-

-

40,000

korrik 2000

34,000

84 4,000 10

2,600

6.4 300

0.7 60

0.14 40,500

prill 2002

34,000

85 3,239 8

2,259

5.6 388

1

<0.5 40,000

pavlefshëm
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Ref: OSCE ( PDF/ HTML )
Nisur nga fakti se territori i Komunës së Fushë Kosovës gjithmonë ishte një hapësirë
gjeografike, që ofronte mundësi të mëdha ekzistenciale, është e qartë se edhe lëvizjet
e popullsisë drejtoheshin për vendosje dhe për të jetuar në këtë trevë. Këtë e
dëshmojnë faktet pothuajse gjatë periudhave historike, e posaçërisht në deceniet e
fundit. Pozita e mirë gjeografike, afërisa me qendrën administrative, kulturore,
universitare etj. me Prishtinën,qendrën industriale Kastriotin (ish Obiliqin),Mihjen
Sipërfaqësore në Bardh të Madh, mundësia për punësim, ndikoi që Fushë Kosova
dhe fshatrat përreth të rriten dhe të zgjerohen. Kështu Fushë Kosova shndërrohet në
qendër industriale, nyje e komunikacionit dhe me këtë u bë edhe tërheqës për
gravitimin e popullsisë, sidomos nga viset e ndryshme të Kosovës, të Kosovës
Lindore, të Maqedonisë etj. Edhe në fshatrat e afërta po ashtu u vendos një numër i
madh i banorëve nga viset e ndryshme të Kosovës dhe jashtë saj. Pra, të gjitha ato
ndikuan që territori i Fushë Kosovës të ketë një dendësi më të madhe të popullsisë
në Kosovë.
Në anën tjetër,disa kolonë serbë e malazezë, duke gjetur vende më të mira të punës,
banesa në Prishtinë si dhe në qendra të Serbisë,duke e shitur pasurineë, që ia kishte
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dhuruar pushteti agrar,me çmime të majme popullatës shqiptare, fillori ta lëshoj
Fushë Kosovën dhe disa vendbanime tjera. Në vend të tyre vendoset popullata
shqiptare e ardhur nga viset e ndryshme të Kosovës, e sidomos të Kosovës Lindore.
Kështu që sot, popullata shqiptare e Fushë Kosovës dhe e disa fshatrave të tjera
është nga viset e ndryshme,sidomos nga Presheva, Medvegja, Gallapi, Llapi,
Anadrini, Llapusha, Drenica etj.
Zhvillimi i hovshëm i këtij vendi vendbanimi, ndikoi në rritën e tij.Kështu që
vendbanimet e tanishme Bresja,Uglari,por edhe Nakra, Lismiri tani edhe Prishtina
janë bashkuar me të. Në kohën e Jugosllavisë Socialiste,pas ndryshimeve
kushtetutare,kur gjendja politike dhe e sigurisë u ndryshua,disa banorë serbë e
malazezë, filluan t'i shesin pronat, disa nga ato të marra nga pushteti agrar falas dhe
të shpërngulen në qendrën e Prishtinës,kurse disa edhe jashtë Kosovës, në rajonet
dhe në qytetet e ndryshme të Serbisë. Numri i banorëve të qendrës komunale të
Fushë Kosovës, sidomos të atij shqiptar disa më ditë shtohej, ndëra i atyre serbe e
malazeze,për shkak të shpërnguljes pakësohej. Kjo më së miri vërehej me shtimin e
numrit të nxënësve shqiptarë në shkollat fillore të këtij vendbanimi. Sipas
regjistrimit serb të vitit 1991 dhe në bazë të parashikimeve në territorin e Komunës
së Fushë Kosovës kishte 32.500 banorë, nga të cilët 17.357 shqiptarë, 8.346 serbë, 898
malazezë, 1.675 myslimanë, 49 turq, 37 kroat dhe 3.384 romë.\ Në kushtet e krijuara
politiko-shoqërore të pozitës së Kosovës në ish federatën jugosllave, vendbanimet e
kësaj komune përjetojnë një transformim të dukshëm, i cili zgjati deri në fund të
viteve të tetëdhjeta.
Duke shfrytëzuar gjendjen e krijuar politike në atë kohë, në Jugosllavinë Socialiste,
sidomos pas vitit 1981, atëherë pushteti serb me metoda të ndryshme perfide
mundohet të pengonte këtë zhvillim. Ajo ,me moton e kthimit të serbëve dhe të
malazezëve të shpërngulur nga Kosova,përdori masat më radikale ndaj rinisë e
intelegjencës shqiptare,me burgosje,me vrasje dhe me largimin nga puna e deri te
marrja e autonomisë,kurse në fund edhe të zbatimit të territorit më të egër ndaj
25

popullatës shqiptare në vitet 1998-99. Popullata shqiptare ,edhe pse ishte në pozitë
më të vështirë,në krahasim me travat tjera të Kosovës,në forma të ndryshme i bëri
rezistencë kësaj politike shoviniste serbe,të udhëhequr nga disa lider serbomalazezë të dirigjuar nga beogradi. Shumë të rinjë nga kjo popullatë u inkuadruan
në rezistencë të armatosur në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,disa prej tyre
ranë dëshmorë të kmbit. Pushteti serb, policia, ushtria dhe paramilitarët e saj,përveç
masakrave,vrasjeve,dhunimeve

etj.,ndaj

popullatës

shqiptare,filluan

dëbimin

masovik të banorëve shqiptarë nga vatrat e tyre. Popullata me dhunë u dëbua nga
shtëpitë,u dërguan kryesisht në Shqipëri,Maqedoni e gjetiu. Nga aty u shpërndan
nëpër vende të ndryshme të botës. Nga popullata e Fushë Kosovës, një pjesë e vogël,
e sidomos e fshatit Bardhi i Vogël, ishte zënë peng në fshat. Ndaj popullatës së kësaj
treve,sikurse edhe të trevave tjera të Kosovës,u bë një pastrim etnik. Mirëpo,
pushteti serb edhe përkundër kësaj, nuk arriti qëllimin e caktuar. Falë angazhimit
edhe përkrahjes së forcave progrescive botërore, Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Aleancës Veriatlantike- NATO-s,angazhimit dhe kontributit të Ushtrisë sonë
Çlirimtare,popullatës në tërësi, ushtria,policia e forcat paramilitare serbe të
mundura e lëshuan Kosovën, e bashkë me ta edhe kriminelët dhe vendorët,që kishin
bashkëpunuar me ta. Popullata shqiptare u kthye në vatrat e veta. Filloi një jetë e re
në Kosovë. Atë jetë të lirisë që me mijëra vjet e dëshironin dhe luftonin për te. Edhe
popullata e kësaj komune u kthye në vratrat e veta duke vazhduar jetën e re, në
kushtet e reja të krijuara, në liri. Filloi faza e rindërtimit dhe e zhvillimit.
Mirëpo,lufta në këtë trevë si dhe në tërë Kosovën la pasoja të tmerrshme. Sipas disa
burimeve, nga pasojat e luftës së fundit, të vitit 1999, nga ana e agresionit, sipas
Raportit të Këshillit Komunal, Komisionit për HCL dhe persona të humbur [8] në
territorin e Komunës së Fushë Kosovës është një gjendje e tmerrshme. Janë të vravë
dhe të humbur 165 persona civil per fatin e të cilëve nuk dihet asgjë (23 të vrarë dhe
të djegur në 8 shtëpi), 62 të vravë dhe të varrosur, 18 të vravrë dhe të pavarrosur, 61
të zhdukur.
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Pas kthimit të poullatës në shtëpitë e veta, ende pa filluar të arrijnë ndihmat nga
Bashkësia Ndërkombëtare, banorët filluan punën rreth ndërtimit dhe meremetimit
të shtëpive të banimit. Me fillimin e arritjes së ndihmave nga Oragnizatat Qeveritare
dhe Organizatat Joqeveritare ndërkombëtare të shumë vendeve të botës, puna në
këtë drejtim u intensifikua edhe më shumë. Kështu që sot shumë vendbanime kanë
marrë pamjen e mëparshme. Menjëherë,pas kësaj,në kushtet e reja të krijuara
politike u bë konstituimi i organeve komunale. Tani,komuna është njësi territoriale administrative në të cilën qytetarët realizojnë vetëqeverisjen e tyre në pajtim me
dispozitat e Rregullores mbi vetëqeverisjen lokale të Kosovës nr.2000/45.
Pra,Komuna rregullon dhe udhëheq çështjet publike në territorin e vet dhe siguron
një jetë të qetë dhe normale për të gjithë banorët e territorit të saj. Fushë Kosova në
vitin 2001 ka pasur këtë gjendje: 7 vendbanime, 5.866 banorë, 479 shtëpi, 19 shkolla
etj.[9] Pas mbarimit të luftës, organizimit të pushtetit dhe funksionimit të organece
komunale dhe të oragnizmave të tjerë, një prej objektivave të organizmave vendore
dhe atyre qendrore shkencore,kulturore,politike etj. të Kosovës ishte edhe
standradizimi i emrave të vendbanimeve të Kosovës. Në nivel të Kosovës është
formuar Komisioni Qendror për Standrardizimin e Emërvendeve, ndërsa në nivel të
Asambleve komunale janë formuar komisionet komunale. Në bazë të studimeve të
gjithanshme shkencore, historike,gjuhësore etj. komisionet në fjalë kanë aprovuar
Listën e merave të vendbanimeve të Komunës së Fushë Kosovës.
Sot territorin e Komunës së Fushë Kosovës e përbëjnë këto vendbanime:
1. Albana e Madhe (Sllatina e Madhe)
2. Albana e Vogël(Sllatina e vogël)
3. Bardhi i Madh
4. Bardhi i Vogël
5. Batusa
6. Bresja
7. Fushë Kosova
27

8. Grabosi
9. Harilaçi
10. Henci
11. Kuzmini
12. Lismiri
13. Livragona (Vrogolia)
14. Mesbardhi (Pomozotini)
15. Miradia e Epërme
16. Miradia e Poshtme
17. Nakra (Nakarada)
18. Uglari

Pjesë e ngastrës kadastrale ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit,
në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës nuk do të ketë ndonjë
ndikim relevant në popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i
popullatës do të punësohen për kryerjen e shërbimeve ne kete kompani. Banorët e
fshatrave për rreth lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari dhe blegtori.
Një pjesë e zonës industriale e Prishtinës gjendet në teritorin e Komunës së Fushë
Kosovës. Para luftës komuna ka pasur disa objekte industriala si KBI Miradia, Fabrika e
Mishit por pas privatizimit nuk janë në prodhim.
Komuna e Fushë Kosovës është e pasur me begatintë natyrore të cilat paraqesin bazën
objektive për zhvillimin e përshpejtuar të kësaj treve. Kjo komunë posedon me
sipërfaqe tokësore: tokë punuese 7670 ha, kopshte 591 ha, pemtari 97 ha, livadhekullosa

522

ha,pyje

3670

ha2.

Shikuar

nga

mënyra

e

shfrytëzimit

të

hapësirës,konstatohet se pjesa më e madhe e territorit është tokë bujqësore me mbi 60%,
ku zhvillimi i bujqësië si sektor i poasçëm në komunën e Fushë Kosovës ka parakushte
reale për një zhvillim më të sukseshëm, meqenëse boniteti i tokës është mjaft pjellor.
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Roli i bujqësisë në zhvillimin e komunës është i madh,e sidomos kur dihet lidhëmeria e
saj me kapacitetet prodhuese dhe përpunuese të industrisë së komunës. Sipërfaqja
poseduese e livadheve,terreni i përshtatshëm për kullosa si dhe interesimi i
vazhdueshëm i fermerëve për blegëtorinë dhe shpezëtarinë janë potenciale të
rëndësishme për zhvillimin ekonomik në fshat.
Shumë banorë serbë e malazezë,kolonë të vendbanimeve kolone sllave,në Drenicë por
edhe të fshatrave të tjera, për shkak të kushteve më të mira për jetesë,mundësia e
punësimit e tjerë ndikoi që ata të vendosën në Fushë Kosovë dhe në vitet e para të
Jugosllavisë Socialiste shtohet numri i serbVve dhe malazezëve. Nga aspekti ekonomik,
në vitet e para të ish Jugosllavisë Socialiste,sikurse edhe vendbanimet tjera,ishte një fazë
e

stagnimit,apo

të një

zhvillimi të

ngadalshëm.

Mirëpo, me

zhvillimin e

komunikacionit, Fushë Kosova u shndërrua në nyje kryesore të komunikacionit
hekurudhor të Kosovës. Nga ky vendbanim degëzoheshin të gjitha rrugët hekurudhore
të Kosovës, si në veri e jug, ashtu edhe në verilindje e perëndim etj. Edhe pasuritë
xehtare me xehen e linjitit në Bardh të Madh,ndikuan në zhvillimin e xehtarisë. Në vitet
e fundit u ngrenë edhe disa kapacitete të industrisë së tekstilit. Në këtë peridhë,
vendbanimet e kësaj komune përjetusn njv transformim të zhvillimit ekonomik,
shoqëror, kulturor, arsimor, shëndetsor etj. Kështu që Komuna e Fushë Kosovës krijoi
kapacitete të konsiderueshme për prodhim,për përpunim dhe për qarkullim.
Në territorin e kësaj komune,përkatësisht në fshatin Albanë e Madhe (Sllatinë e Madhe)
është ndërtuar aeroporti, i cili në deceniet e fundit është shndërruar në një qendër
ndërkombëtare të komunikacionit ajror.
Gjatë viteve të shtatëdhjeta dhe të tetëdhjeta pati ndryshime të ndjeshme të strukturës
ekonomike, në favor të zhvillimit të industrisë, gjë që bëri të mundshme nxitjen e
mëtutejshme të veprimtarive ekonomike dhe joekonomike. Kjo ndikoi në rritjen e të
punësuarve në organizatat ekonomike dhe joekonomike, të cilat realizonin të ardhura të
konsideruara, rezultate afariste e më këtë edhe përmirësimin e standardit të banorëve
në përgjithësi. Me suspendimin e autonomisë së Kosovës dhe pushtimin klasik nga
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forcat ushtarake e policore, më 1989 nga Serbia, filluan të rrënohen të gjitha të arriturat
e deriatëherëshme. Me vendosjen e masave të dhunshme, filloi largimi nga puna, së
pari i kuadrave, e pastaj pothuajse i të gjithë shqiptarëve të punësuar në objektet
ekonomike, joekonomike, në administratë etj. Me anë të integrimeve të ndryshme të
ndërmarrjeve në territorin e Kosovës, edhe në këtë komunë me ato tV Serbisë, me
qëllim të shfrytëzimit dhe të plaçkitjes së pasurisë të krijuar me mund për shumë vite,
filloi shkatërrimi i bazës materiale. Në këto kushte të rënda gjendja e banorëve të kësaj
komune u keqësua tepër, filloi të bie standardi jetësor etj.

5.0 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
5.1 Karakteristikat themelore teknike të pajimeve të bazës së asfaltit
Pajimet për prodhimin e asfaltit paraqesin tërsinë tekniko - teknologjike të cilat ne bazë
të dokumentacionit teknik kanë karakteristikat vijuese:
•

Kapaciteti real i prodhimit të asfaltit është 240 t/h,

•

Prodhimi i masave të ndryshme të asfaltit me aditive shtesë mund ta zvoglojë
kapacitetin prodhues deri në 200 t/h.

➢ Prodhuesi i bazës së asfaltit është firma: SIMGEMAK me fabrikën E-MAK nga
Bursa e Turqisë ,
➢ Viti i prodhimit të bazës së asfaltit:”GREEN TYPE” është 2021.
➢ karakterizohet me proces automatik të prodhimit të asfaltit.
➢ sistemi i prodhimit kontrollohet ne mënyrë kompjuterike.
➢ posedon sistemin e riciklimit të masës së asfaltit gjer ne 35%.
Pajimet teknologjike përbëhen prej: pajimeve paradozuesve, pajimeve për tharje dhe
nxehje të agregateve, pajimet e transportit të materialit të nxehur ne sita, transportit të
mbushësve pajimet për matjen e mineralit të nxehur, aditiveve dhe mbushësve,
bitumenit, matja e asfaltit të ricikluar pajimet përzierëse, pajimet për deponimin e masës
se gatshme, pajimet për nxehjen dhe deponimin e bitumenit, pajimet për deponimin e
lëndëve djegëse (mazutit), pajimet për menaxhim dhe kontroll, pajimeve përcjellëse të
depluhrimit, pajimeve të signalizimit, pajimet elektro instaluese, si dhe instalimet e ajrit
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të komprimuar me kompresor. Si dhe pajimet tjera përcjellëse që si terësi janë pjesë e
procesit teknologjik.
Karakteristikat tekniko - teknologjike dhe emërtimin e pjesëve themelore të pajimeve të
bazës së asfaltit do të jepen ne vijim:
Paradozuesit - Shiritat e pranimit të fraksioneve janë gjithsejtë 6 copë me kapacitete
në bazë të frekuencave të shpejtësive të rrotullimeve që janë nga 25 m3 e deri në 120 m3
në orë.
Deponitë për agregat (bunkerat), 6 copë me kapacitet x 20 m3 = 120 m3
Tharje dhe nxehje.
* Kapaciteti i Furrës rrotulluese me lagështi 0% është 260 t/h, varësisht nga
lagështia e fraksioneve për 3% kapaciteti është 240t/h dhe lagështin e fraksioneve 46% kapaciteti është nga 200 t/h deri në 220 t/h.
* Flakdhënësi (breneri). Me kapacitet 16.650.000 kCal/h.
Depluhrimi - Deplurimi i thatë:
* Me pajime filtruese me thas me densitet 450 g/m3 nga prodhuesi turk, Tipi:
Hydrophobic impregnated Polyester, modeli : “Meta Aramit”,
* densiteti i thasëve 450 g/m3 ± 5%
* max vëllimi i partikulave 250 g/m3
* përshkrueshmëria e ajrit 9.000 – 12.000 liter/dm²/h @ 200 Pa
*(emisioni i pluhurit nën 20mg/h),
* sipërfaqja e filtrimit 810 m²
* kapaciteti është 1200 m3/min ose 72000 m3/h,
* temperatura e punës 1500C,
* termikisht e izoluar me 50 mm lesh xhami me densitet14 kg/m3
* Njësia e depluhurimit e mbështjellur me llamarinë alumini të stampuar,
Transporti me Shiritat transportues, transportuesit kërmillor dhe elevator (kovat).
Sitat për ndarjen e fraksioneve 5 sita.
Siloset për fraksione të ngrohura 6 copa
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Siloset për mbushës (filer) - 1 cope , gjithsejtë = 65 ton
Dozuesit -Peshojat automatike për fraksione:

3000 kg

-Peshojat automatike për mbushës (filer):
-Peshojat automatike për bitumen:
-Peshojat automatike për aditive të ngurta:

300 kg
300 kg
15 kg

-Peshojat automatike për aditive të lëngëta: 25 lit
Furnizimi me ajër, Kompresori me kapacitet: 235 m3/h
Përzierësi- Përzierësi (Mikseri) dy boshtor me kapaciteti deri 3000 kg
Furnizimi me bitumen, Stacioni i pompave, rezervarët për deponim:
* 6 sillosa x70 t, gjithsej = 420 ton.
Furnizimi me mazut, Stacioni i pompave, rezervuari për deponim:
*1 sillos x70 t, gjithsej = 70 ton.
Cila eshte lenda djegese qe perdoret per proces te prodhimit:
•

Mazuti si lëndë djegëse për nxemjen e fraksioneve dhe

•

Rryma elektrike për nxemjen e bitumenit dhe mazutit.

Sa eshte kapaciteti i sillosit per deponimin e asfaltit të gatshëm:
•

Kapaciteti i deponimit të asfaltit të gatshëm =150 ton

•

Kabina komanduese me instrumentet përcjellëse full automatizëm Siemens
dhe Shnajder për ( peshojën për fraksione, filer, bitumen, termometrat,
sistemi kompjuterik i udhëheqjes së punës të bazës së asfaltit etj

Kabina komanduese = 1 njësi kontejner (dimensione 3mx8m=24 m²)
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Duhet të cekim se baza e asfaltit nuk është e ndërtuar dhe të gjithë rezervarët për
deponimin e bitumenit dhe lëndëve djegëse (mazutit dhe naftës) të lartshënuar nuk
janë të ndërtuar, të gjithë rezervarët do të ndërtohen mbi sipërfaqen e tokës.
Përpos pajimeve të lartcekura të bazës së asfaltit që nevojitën për prodhimin e asfaltit,
ne kompleksin e bazës së asfaltit do të ndërtohen edhe objektet tjera që janë ne funksion
për kontrollin e kualitetit të lendes së parë dhe asfaltit të prodhuar dhe për nevojat e
finalizimit të punëve ne ndërtimtarin e ulët, siç janë: ndërtesa e administratës dhe
laboratorit, peshoja për matjen e kamionëve me ngarkesë, objekti me hapësirat për
parkimin e makinave të rënda dhe kamionëve, hapësirat për depo të pjesëve rezervë
për pajimet e bazës së asfaltit, makinave të rënda dhe kamionëve transportues, si dhe
hapësirat për servisimin e makinave të rënda dhe kamionëve transportues, pozicioni i
bazës së asfaltit me pajimet përcjellëse si dhe objektet tjera shihen ne planet e situacionit
dhe skemat teknologjike që do të ia bashkangjesim raportit të VNM-së.

5.2 Procesi teknologjik i prodhimit të asfaltit
Përshkrimi i procesit teknologjik detajisht është paraqitur në projektin teknologjik dhe
dokumentacionin përcjellës.
Baza e asfaltit do të funksionon në mënyrë automatike dhe është e dedikuar për
prodhimin e llojeve të ndryshme të masave të asfaltit. Llojet e asfaltit dallohen në bazë
të përbërjes të materialit nga i cili prodhohet. Masa e asfaltit përbëhet prej këtyre
materialeve:
➢ fraksionet e agregatit mineral 0-22mm
➢ llojet e ndryshme të bitumenit (bit. 45, 60, 90, 120, polimeri,.......)
➢ mbushësi ( fileri apo pluhuri i nxerrur nga sistemi i depluhrimit)
➢ Aditivët e ndryshëm (elastomeret, polimeret, ...) etj.
Procesi i prodhimit të asfaltit fillon me sigurimin e lëndëve të para ( fraksioneve të
agregatit mineral, bitumenit, filerit, dhe materialeve tjera) në hapësirën industriale te
bazës së asfaltit.
Fraksionet e mineralit (gurit gëlqeror) sjellën nga gurthyesi në lokacionin e bazës të
asfaltit gjer ne deponit e fraksioneve dhe pastaj hedhen në siloset pranues .
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Fileri sjellët me autocisternë dhe me ndihmën ajrit të komprimuar hidhet në silosin e
filerit i cili është i pajisur me filtër në pjesën e sipërme te silosit për lshuarjen e ajrit.
Bitumeni sjellët me auto cisternë dhe me ndihmën e pompave hidhet në rezervarët për
deponimin e bitumenit nga ku përmes pompave transportohet në peshojën për bitumen
nga ku qitet në përzierëse së bashku me komponentët tjera të masës së asfaltit. Materiali
bazë themelor në prodhimin e asfaltit është agregati mineral ( guri gëlqeror dhe
eruptiv) nga i cilët varet kualiteti dhe vetit e asfaltit, asfalti përmban 92-97% agregat
minerali varësisht prej recepturës së përdorur.
Procesi i prodhimit të asfaltit përbëhet nga shumë faza dhe operacione teknologjike:
Faza e parë është paradozimi i fraksioneve të mineralit në silosat (bunkerët ) pranues
të cilët janë gjashtë nga ku bahet dozimi për mes dozuesve në transportuesit mbledhës
dhe përmes sistemit transportues transportohet gjer te tharësja rrotulluese. Procesi në
paradozim bëhet përmes procesorëve, që menaxhohen përmes njësive të sostifikuara,
rregulluesit frekuentues , shiritave për marrjen e materialit. Procesi përcillet me futjen e
recepturës në kompjuter, ashtu që kryhet lëshuarja automatike e paradosuesit dhe
rregullimi i shpejtësisë njëkohësisht kapacitetit të paradozimit. Vet automatika
mundëson në rast të ndikimeve atmosferike ( shiut, lagshtis se madhe te mineralit) të
kryhet korekcioni manual i kapacitetit të paradozimit dhe ate për të gjithë para dozuesit
në momentet e caktuara të procesit teknologjik.
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Fig.5 Paraqitja skematike e bazes se Asfaltit – Miradi e Ulët, Fushë Kosovë

Faza e dytë është tharja (terja ) dhe nxehja e agregatit mineral bëhet në tharësen furrën
rrotulluese e cila si lëndë djegëse përdor mazutin i cili e ka të montuar ndezësin (flak
dhënësin)

në pjesën ballore të furrës

rrotullues, gjegjësisht në anën e daljes të

materialit. Kapaciteti i ndezësit është aferë 12MW, gjegjësisht gjer 150l/h lëndë djegëse,
ndezësi posedon mënyrën modulare të punës, modulimi i kapacitetit të ndezësit kryhet
nga kabina komanduese sipas nevojës të temperaturës të materialit. Në tharësen furrën
rrotulluese kryhet tharja dhe nxehja e materialit deri në temperaturën e nevojshme për
përzierje të asfaltit.
Tharja kryhet në drejtim të kundërt që do të thotë materiali shkon në drejtim të kundërt
me flakën të cilën e prodhon ndezësi. Dalja e materialit nga tharësja behet me ramje të
lirë përmes hinkës dalëse, nga hinka materiali i nxehtë shkon në elevatorin.
Temperatura në dalje është afër 1800C.
Materiali i thar dhe i nxehtë përmes elevatorit transportohet gjer te sitat vibruese për
sitje. Gjatë tharjes dhe sitjes të materialit dhe ndezjes së lëndës djegëse lirohen gazrat,
avujt e ujit dhe pluhurit të cilët nga tharësja përmes gypit përcjellës përcillen gjer në
para precipitues (para seperator) , dhe përmes sistemit të filterve në tymtar, të cilët
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lirohen në atmosferë, në paraprecipitues ndahet pluhuri (madhësia e grimcave >300
milimikrona) i cili përmes transportuesit kërmillor dhe elevatorit të nxehtë kthehet në
prodhim. Në thasët e filtrimit ndahet pluhuri i mbetur i cili përmes transportierit
kërmillor transportohet në sistemin e deponimit dhe dozimit si mbushës ( filer), kurse
tymi dhe ajri i nxehtë përmes ventilatorit thithës dhe tymtarit hidhet në atmosferë me
temperaturë t=1100C.
Materiali i nxehtë përmes elevatorit të nxehtë sjellët në pajimet për sitje , matje dhe
përzierje. I cili paraqet fazën e tretë që përmban transportin dhe sitjen e mineralit, si dhe
transportin e filerit, me disa nën faza:
➢ transportin e mineralit të nxehtë gjer te sitat
➢ sitjen e mineralit të nxehtë
➢ deponimin e fraksioneve të nxehta në silose
➢ transportin e filerit
Pajimet e procesit përbëhen nga:
➢ sitat për sitjen e agregatit të mineralit të nxehtë
➢ siloset për deponimin e përkohshëm te fraksioneve të fituar nga sitat
➢ sistemin e peshojave për ( mineral, filer dhe bitumen) dhe
➢ përzierësin për përzierjen e masës të asfaltit
Agregati mineral i tharë dhe i nxehur nga tharësja me anë të elevatorit ngritët në kofën
mbledhëse nga e cila kalon në sitën vibruese për tu situr. Nga sitat ndahen katër
fraksione të agregatit dhe atë 0-4 mm , 4-8 mm, 8-11mm dhe 11-16(22mm) të cilat
konsiderohen si fraksione standarde. Fraksionet e lartshënuara renditen në silose të
caktuara për deponim të përkohshëm .
Fraksionet e mëdha largohen. Kurse nga siloset e përkohshme në bazë të recepturës se
dhanurë nëpërmes peshojës elektronike jepet sasia e caktuar e fraksioneve në
përzierëse. Njëkohësisht në përzierëse shtohet sasia e caktuar e filerit përmes peshojës
elektronike të filerit, dhe pas disa sekondave i shtohet edhe sasia e matur e bitumenit
përmes peshojës elektronike si lidhëse. Në fund i shtohet aditivi përmes peshojave
elektronike, i cili varet nga lloji i prodhimit të masës së asfaltit. Pasi që në përzierëse
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janë dozuar fraksionet e mineralit, mbushësit dhe bitumenit, si dhe në bazë të nevojës
edhe aditivi i caktuar pason përzierja. Në përzierëse të gjitha masat përzihen mirë dhe
fitohet prodhimi përfundimtarë-asfalti. Sasia e një sharzhe është 1600-1800 kg që për
100 sharzha në orë nga ku fitohet kapaciteti i bazës së asfaltit deri në 240 t/h. Zbrazja
e përzierëses kryhet në përmes enës që transportohet dhe zbrazet në siloset për masën e
asfaltit përfundimtarë.
Faza e katërt përmban matjen e komponentëve të veçanta dhe përzierjen e masës së
asfaltit në shumë nën faza:
➢ matja e mineralit me kapacitet deri në 2200 kg
➢ matja e filerit me kapacitet deri në 180 kg
➢ matja e bitumenit me kapacitet deri në 180 kg
➢ matja e aditiveve siç janë ato në formën të elestomerëve deri në 20 kg
➢ matja e asfaltit të thyer (mbeturinë) dhe dozimit në përzierëse
➢ përzierja e materialeve të dozuara në intervalin kohor në bazë të recepturës së
dhanurë.
Dozimi automatik, matja dhe përzierja e komponentëve të masës së asfaltit bëhet me
teknologji dhe pajime bashkëkohore, të cilat përmbajnë procesorin industrialë. Prandaj
të gjitha fazat e matjes, dozimit dhe intervali kohor i përzierjes në bazë të recepturës së
dhanurë udhëhiqet automatikisht në bazë të programit për prodhimin e masës së
asfaltit.
Faza e pestë është deponimi i masës së asfaltit në siloset me kapacitet 400ton te masës
përfundimtare.
Nga siloset e prodhimit përfundimtarë, asfalti në përmes kamionëve dërgohet në
procesim të mëtutjeshëm për shtruarjen e rrugëve ose sipërfaqeve të tjera.
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Paraqitja skematike e procesit teknologjik të bazës së asfaltit
Silosët e fraksioneve të agregatit

Dozatoret nën fortina

Rezervarët e lëndve djegse

Sistemi i pompave

Bitumeni

Peshorja

Transporteterët e agregatit

Furra rrotulluese

Hinka, Elevatori

Fileri

Sitat Vibruese

Peshorja

Peshorja

Aditivet

Mikseri- Përziersja e asfaltit

Peshorja

Asfalti

Transportuesi i asfaltit

Për prodhimin e asfaltit përpos agregatit dhe filerit në sasi prej 4-7 % gjithashtu
përdoret edhe bitumeni si mjetë lidhës dhe atë në sasi prej 4-6 %. Bitumeni në rezervuar
nxehet përmes këmbyesve të nxehtësisë .Puna e bazës së asfaltit menaxhohet nga
kabina komanduese përmes kompjuterit dirigjues i lidhur me mikroprocesorë përmes
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të cilit operatori drejton gjitha proceset e prodhimit në bazën e asfaltit. Në mënyrën e
automatike mikroprocesorët në bazë të procesorit teknologjikë lëshohen me radhë
pajimet e bazës së asfaltit. Ne rast të ndërprerjes së rrymës elektrike për aktivizimin
pajimeve prodhuese pronari do të posedon gjeneratorin. Pos

bazës, pajimeve

përcjellëse dhe objekteve ndihmëse për prodhimin e asfaltit kompania do të posedoj
edhe pajimet për finalizimin e punëve për shtruarjen e asfaltit dhe atë gjashtë kamion
25-30t për bartjen e fraksioneve dhe asfaltit të gatshëm, një rrafshues , katër cilindra, një
autocisternë me kapacitet 8m3 për furnizim me derivate automjetet punuese ne
vedëpunishte, si dhe një aparat me një pistoletë për toçitje furnizim me derivate të
automjeteve ne hapësirën e bazës së asfaltit .

6.0 IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NE
MJEDIS
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve të
mundshme të cilat janë si pasoj ndërtimit të bazës së asfaltit dhe proceseve teknologjike
që kryhen ne bazën për prodhimin e asfaltit 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.
Duke i pasur parasysh specifikat e projektit ndikimet ne mjedis mund lajmërohen ne të
gjitha fazat e zhvillimit të projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative ne
mjedis i klasifikojmë ne tri perioda themelore dhe ate: Ndikimet gjatë fazës së ndërtimit
të bazë së asfaltit me objektet përcjellëse. Ndikimet gjatë fazës së realizimit të proceseve
teknologjike për prodhimin e asfaltit dhe ndikimet gjatë fazës pas ndërprerjes se
aktiviteteve për prodhimin e asfaltit në bazën e asfaltit.

6.1. Ndikimet në ajër
Gjatë fazës së ndërtimit të bazës së asfaltit dhe objekteve përcjellëse për prodhimin e
asfaltit, ndotja e ajrit ndodhë nga makinat ngarkuese dhe automjetet transportuese, që
nevojitën për gërmimin e kanaleve, bazamenteve dhe transportimin e materialit
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ndërtimor, ndotja nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese, gjatë realizimit të
fazës së ndërtimit, ndotja nga pluhurat që lirohen nga dheu i depozituar dhe bartja e
dheut.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve për prodhimin e asfaltit, intensiteti i ndikimeve
ne ajër varet nga procesi teknologjik i bazës së asfaltit, lëndës së parë, kushteve
klimatike dhe karakteristikave geomorfologjike të terenit. Në kualitetin e ajrit në
hapësirat punuese dhe në rrethinën e bazës së asfaltit mund të ndikojnë:
➢ pluhuri i cili lirohet gjatë zbrazjes dhe manipulimit me fraksioneve të gurit
gëlqeror dhe filerit ne hapësirat punuese,
➢ përhapja e pluhurit nga deponite e fraksioneve dhe hapësirave punuese gjatë
paraqitjes të erërave,
➢ gazrat të cilët lirohen si produkt i djegies të mazutit,
➢ pluhurit i cili lirohet dhe emitohet gjatë procesit të tharjes dhe ngrohjes së
fraksioneve të gurit gëlqeror,
➢ gazrat -erërat të cilët lirohen gjatë zbrazjes të asfaltit nga silosi në kamion,
Gjatë djegies së mazutit ne cilindrin (furrën) rrotulluese
materialit, mandej ngrohjen e bitumenit, si dhe nga

për tharjen dhe ngrohjen e
silosi i asfaltit të gatshëm,

emitohen gazrat tymues ne atmosferë.
Gjatë djegies të mazutit lirohen: grimcat e ngurta, SO2, NOx, CO2, CO, CxHy, etj.
Ndikimet nga djegia e mazutit varen:nga përbërja e kualitetit të mazutit , tipit dhe
madhësisë së furrës rrotulluese, tipit të ndezësit dhe rregulluesit të flakës dhe ndezjes ,
prandaj nëse është përpjesëtimi i lëndës djegëse dhe ajrit optimal atëherë në atmosferë
lirohen gazrat më të pastra, prandaj çdo herë duhet përcjellur këtë parametër. Ndotja e
ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe automjeteve tjera
të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e asfaltit.
Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike –
meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit ne komunikacion në lokacionin ku është
planifikuar të ndërtohet baza për prodhimin e asfaltit.
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6. 2. Ndikimet në ujë
Furnizimi me uji ne kompleksin e bazës së asfaltit për nevoja sanitare bëhet nga rrjeti i
ujësjellësit, kurse për rrjetin e jashtëm të hidrantëve sigurohet nga pusi që duhet
nxjerrur me shpim të thellë.
Në procesin teknologjik për prodhimin e asfaltit nuk përdoret uji, dhe prandaj nuk do
të kemi ujera të ndotura teknologjike.
Në hapësirat e bazës së asfaltit ndotja e ujrave mund të ndodh nga :
➢ ujerat e ndotura nga larja e automekanizmit dhe pastrimi i hapësirave punuese
rreth bazës së asfaltit,
➢ ujërat nga sipërfaqet manipuluese ,
➢ ujërat e ndotura sanitare dhe fekale,
➢ ujërat nga sipërfaqet ku janë të vendosur rezervarët e mazutit , bitumenit naftës,
aparati për toçitje të naftës, stacionit të pompave për pranim dhe furnizim me
derivate dhe bitumenit, kalldajet, gjeneratori, deponit e vajrave dhe lubrifikantet,
etj.
➢ ujërat e ndotura nga sipërfaqet e deponise së vajrave, sipërfaqet e hapësirave të
servisimit të makinave të rënda dhe kamionëve transportues.
Ujërat e liruara të cilat janë përdorur për larjen e mekanizmit, hapësirave rreth pajimeve
, hapësirave për deponim të vajrave dhe hapësirave të servisimit të makinave të rënda
dhe kamionëve transportues, përmbajnë papastërtia mekanike ( rërë dhe, pluhur etj.)
dhe vajra e yndyra. Këto ujera janë mjaftë të turbullta dhe të yndyrshme, prandaj
ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Gjatë punës së bazës së asfaltit ndotja e ujit dhe tokës mund të ndodh nga nafta, mazuti,
vajrave dhe lubrifikanteve të ndryshëm të derdhur nga rezervarët, hapësirat e
deponive, pajimeve, automjeteve dhe mekanizmit, si dhe me derdhjen në hapësirat
manipuluese dhe punuese, si ndotës potencial i ujit mund të konsiderohet edhe
bitumeni nëse me te nuk manipulohet në mënyrë të rregullt.
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6.3. Ndikimet në tokë
Toka (dheu) si element themelor natyror është kusht ekologjik për rritjen dhe ekzistimin
e bimëve, toka është element për prodhimin e ushqimit dhe ekzistimin e ekosistemit
malor të cilët janë të nevojshëm për arritjen dhe mbajtjen e bilancit ekologjik
(produkimit dhe ndërtimit të materieve ), posaçërisht për mbajtjen e stabilitetit
mjedisor. Toka është e domosdoshme edhe për funksione teknike në ketë rast për
ndërtimin e bazës të asfaltit.
Gjatë fazës së ndërtimit të bazës së asfaltit dhe objekteve përcjellëse për prodhimin e
asfaltit ndikim negativ në tokë paraqitet ne aspektin e humbjes së sipërfaqes pjellore të
tokës, mirëpo duke pasur parasysh vetëm sipërfaqen ne të cilën ndërtohet bazës e asfaltit
me sipërfaqet manipuluese si dhe krahasimin e përfitimet nga kjo sipërfaqe ky ndikim
është i pa përfillshëm, ndikim negativ në tokë paraqitet

nga deponimi i dheut të

gërmuar për kanale dhe bazamente, 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. Nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese.
Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve të ndryshëm, nga mjetet e rënda maqinerike qe nevojitën për hapjen e
kanaleve, bazamenteve

dhe ngarkimin e materialit të gërmuar, nga mjetet

transportuese që transportojnë materialin ndërtimor.
Në fazën e operimit të bazës së asfaltit, ndotja e dheut mund të ndodh

si pasoj e

vendosjes të pakontrolluar të vajrave dhe lubrifikanteve të përdorur, gjatë përdorimit
dhe toçitjes së naftës, mazutit, vajrave motorike dhe lubrifikanteve nga rezervarët ,
mekanizmi dhe pajimeve prodhuese, nga sipërfaqet e deponis së vajrave, stacionit të
pompave të mazutit edhe bitumenit, aparatit për toçitjen e naftës, sipërfaqet e
hapësirave të servisimit të makinave të rënda dhe kamionëve transportues, si pasojë e
sedimentimit të ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja
e hapësirave punuese dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse

nga ajri, kjo

ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë operimit të bazës së asfaltit pastaj kemi
edhe ndotjen aksidentale të dheut e cila vie si pasoj e avarive të mëdha apo të vogla të
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pajisjeve, shpërthimit të rezervarëve etj. Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me
largimin e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku
nuk rrezikojnë mjedisin.
Nga këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës (dheut) afër bazës së asfaltit varet para se
gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqet operuese, konfiguracioni i
terenit dhe nga sedimentimi i ndotjeve prej ajrit në rrethin që krijohet nga automjetet
transportuese të bazës së asfaltit.

6. 4. Ndikimet në popullatë
Ndërtimi i bazës për prodhimin e asfaltit në këtë lokalitet, ka një rëndësi të veçantë për
popullatën e këtij rejoni, për atë se pronari për të zhvilluar aktivitetet prodhuese do të
punësoj një numër të konsideruar të punëtorëve. Nga kjo që u tha më lartë ndërtimi
dhe aktiviteti prodhues

i bazës për prodhimin e asfaltit

të Kompanisë,, Lika

Company” Sh.p.k., bazën për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,
Komuna e Fushë Kosovës, ne këtë lokalitet në aspektin e punësimit ka ndikime
pozitive.

6.5. Ndikimet e zhurmës në mjedis
Me termin zhurmë nënkuptojmë çdo tingull niveli i të cilit nuk kalon vlerat e caktuara
me ligj. Zhurma krijohet nga automjetet transportuese, mekanizmit dhe pajimeve gjatë
punës të bazës së asfaltit, koha e veprimit të zhurmës është në funksion të angazhimit të
pajimeve, gjegjësisht orarit të punës.
Në lartësinë e zhurmës ndikojnë rrjetat e pa forcuara dhe të dëmtuara, lidhëset filetove,
saldimet e pëlcitura, mos lubrifikimi i kushinetave, vibrimet e sitave, shtrëngimi jo i
rregullt i lidhëseve (rrypave) etj. Për arsye të zvogëlimit të nivelit të zhurmës në
përputhshmëri me mundësit teknike duhet në mënyrë kontinuele të përcillen këto
burime potenciale të krijimit të zhurmës.
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik, nga makinat gjatë procesit të
ngarkimit, transportit, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike dhe atyre
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transportuese që do të jenë të mirmbajtura niveli i zhurmës do të jetë nën kufijtë e lejuar
me standarde.
Me shfrytëzimin e pajimeve prodhuese në bazë të standardeve të zakonshme
maksimumi i zhurmës në burim është 90 dB.
Zhurma për zonën e banuar do të jetë plotësisht nën kufijtë e përcaktuar me
legjislacionin aktual.
Pasqyrë tabelore e nivelit të zhurmës në varshmëri nga distanca.

Zhurma

90db –niveli

Distanca (m)
10

50

100

500

59

45

39

25

Për pajisje moderne

6. 6. Ndikimet në florë dhe faunë
Sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar ku është planifikuar
të ndërtohet baza e asfaltit nuk do të kemi zhdukje të mëdha të vegjetacionit pos nga
sipërfaqet nën objekte dhe nën hapësirat punuese kjo do të thotë se kemi të bëjmë me
ndikime të vogla negative në florë gjatë ndërtimit.
E njëjta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet që baza e asfaltit të ketë
ndikime të mëdha negative ne faunën, që do të thotë se nuk kemi zhdukje të faunës,
përveç largimit të faunës nga rrethina e ngushtë e lokacionit të lartpërmendur edhe pse
fauna edhe para ndërtimit te fabrikës për prodhimin e asfaltit është e larguar nga ky
lokacion sepse ku lokacion ekziston në zonen ne te cilën janë të ndërtuara objektet
banuese dhe industriale, prandaj fabrika e asfaltit nuk ka ndikime negative ne
zhvillimin e faunës
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6.7. Ndikimet në mikroklimë
Zhvillimi i procesit teknologjik për prodhimin e asfaltit kryhet në kushtet mjedisore të
temperaturës dhe ajrit, prandaj nuk do të ketë ndikime të konsiderueshme ne
ndryshimet mikroklimatike, ne rrethin të ngushtë dhe të gjerë për arsye së emisionet e
nxehëtsis janë të pa përfillshme. Gjatë procesit teknologjik të prodhimit te asfaltit tymi
dhe gazrat e ngrohura të cilat lirohen në atmosferë, nuk do te jenë në sasi te madhe, nuk
janë të përhershme por vetëm në kohen kur prodhohet asfalti, e nuk kanë temperaturë
mbi 1100C. Kjo temperaturë nuk do të ketë ndikime në mikroklimën e rrethinës të
lokacionit.

6.8. Ndikimet në mjedis pas fazës të mbylljes të bazës së asfaltit
Ndikimet negative në mjedis në fazën pas mbylljes të bazës së asfaltit mund të ndodhin
vetëm në raste se në rezervarët mbahen derivate ndezëse dhe bitumen, pa kontroll
adekuate dhe ndodhë rrjedhja e këtyre lëngjeve në tokën për rreth.
Në këtë mënyrë mund të vije gjerë te ndotja e tokës dhe ujërave eventuale sipërfaqësore
dhe nëntokësore varësisht nga sasia e derdhur dhe gjatësisë kohore të rrjedhjes dhe
depërtushmëris në tokë.
Mirëpo, këto mundësi të ndotjeve praktikisht nuk priten për arsye se me ndërprerjen e
punës këto materiale në rast se nuk janë të harxhuara, do të largohen dhe përdorën në
ndaj vend tjetër se kanë vlerë ekonomike.

7.0 Masat për Zbutjen e Ndikimeve Negative në Mjedis
Ne këtë kapitull janë përshkruar masat për parandalimin,

zvogëlimin ose zbutjen e

ndikimeve negative të bazës së asfaltit në mjedis.
Zvogëlimi ose zbutja e ndikimeve negative të bazës së asfaltit në mjedis arrihet duke ju
përmbajtur masave themelore si në vijim:
➢ marrja në konsiderim e rregullave dhe kërkesave mjedisore gjatë operimit të
pajimeve të bazës së asfaltit, si dhe në rast eventual të ndërprerjes të punës.
➢ manipulimi i drejt dhe në bazë të rregullave me lëndët e para( fraksionet
minerale, bitumen , karburant ndezës etj.).
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➢ zvogëlimi i emisioneve të materieve negative në atmosferë gjatë realizimit të
procesit teknologjik.
➢ grumbullimi dhe trajtimi sipas rregullave i materialit mbeturinë.
➢ trajtimi dhe pastrimi i ujërave të ndotura nga larja e mekanizmit të rëndë dhe
pastrimi i hapësirave punuese rreth bazës së asfaltit.
➢ trajtimin e ujërave të ndotura sanitaro-fekale.
➢ zvogëlimi i emisionit të zhurmës.
➢ aftësimi i të punësuarve në bazën e asfaltit në lëmin e mbrojtjes së mjedisit.
➢ monitorimin mjedisor.
➢ përdorimi i masave tjera organizative, tekniko-teknologjike të cilat janë në
funksion të mbrojtjes së mjedisit.
Me zbatimin e masave për mbrojtjen e mjedisit nga ky raport, të dokumentacionit
projektues dhe akteve ligjore dhe nënligjore mjedisore do të arrihet që pajimet për
prodhimin e asfaltit me objektet përcjellëse në këtë lokacion nuk do të ketë ndikime
negative në mjedis dhe kushtet mjedisore nuk do të për keqësohen, gjegjësisht mjedisi
nuk ndotet mbi vlerat standarde dhe kërkesave të përcaktuara për mbrojtjen e mjedisit
në këtë raport.
Me qëllim të zvogëlimit të ndikimeve potenciale negative në mjedis, rekomandohet
ndërmarrja e masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të ndikimeve
negative në rrethanat e rregullta dhe të jashtëzakonshme.

7. 1. Masat për mbrojtjen e ajrit
Çdo burim i imitimit të ndotësve ne atmosferë gjatë prodhimit të asfaltit duhet të i
plotësoj kushtet ne vijim:
➢ që emisioni i materieve ndotëse të kufizohen dhe zvogëlohen ne sasinë më të
vogël të mundshme.
➢ që emisioni nuk duhet të ndikoj në kualitetin e ajrit mbi normat e caktuara
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës së
ndërtimit të bazës për prodhimin e asfaltit me infrastrukturën përcjellëse duhet të merren
këto masa: Gjatë punës me makina ngarkuese dhe transportuese të gjitha sipërfaqet
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manipuluese të spërkaten me ujë posaçërisht në kohra me erëra dhe temperatura të larta.
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e punës
të jetë sa më kualitativ.
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës
aktiviteteve për prodhimin e asfaltit, me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit në bazën
e asfaltit, e cila ndodhë si produkt i djegies së mazutit, është e nevojshme të sigurohen
kushtet për djegie sa më kualitative, si dhe mirëmbajtjen dhe servisimin e rregullt të
ndezësit. Prandaj, nëse përpjesëtimi i ajrit dhe lëndës djegëse është optimal atëherë në
atmosferë lirohen gazrat pa blozë të dukshme.
Gjatë tharjes dhe nxehjes të fraksioneve të gurit gëlqeror ose mineraleve tjera emitohen
sasira të mëdha të pluhurit mineral dhe gazrat ndotëse. Në bazën e asfaltit praktikisht
do të jetë e pamundur të punohet dhe kjo ndotje e ajrit në mjedisin punues dhe rrethues
nuk është ligjërisht e lejuar, për këtë duhet të sigurohen pajimet adekuate të filtrimit për
ndarjen e pluhurit nga rrymimi i gazrave me qëllim të parandalimit ose zvogëlimit të
emetimeve ne atmosferë në përputhshmëri me kërkesat e legjislacionit vendor dhe të
B.E. Njëkohësisht pluhurin e ndarë do të jetë e mundur ta rikthejmë në prodhim të
asfaltit si filer. Me projektin teknologjik janë përcaktuar Depluhrimi - Deplurimi i
thatë:
* Me pajime filtruese me thas me densitet 450 g/m3 nga prodhuesi turk, Tipi:
Hydrophobic impregnated Polyester, modeli : “Meta Aramit”,
* densiteti i thasëve 450 g/m3 ± 5%
* max vëllimi i partikulave 250 g/m3
* përshkrueshmëria e ajrit 9.000 – 12.000 liter/dm²/h @ 200 Pa
*(emisioni i pluhurit nën 20mg/h),
* sipërfaqja e filtrimit 810 m²
* kapaciteti është 1200 m3/min ose 72000 m3/h,
* temperatura e punës 1500C,
* termikisht e izoluar me 50 mm lesh xhami me densitet14 kg/m3
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* Njësia e depluhurimit e mbështjellur me llamarinë alumini të stampuar, filterët
më thasë, të cilët i përkasin kategorisë mjaft efikase për trajtimin e gazrave gjegjësisht
ndarjen e pluhurit nga to.
Komora ne të cilën janë të vendosur thasët për trajtimin e pluhurit dhe gazrave tymues
gjegjsisht filteri modeli i njejt shihet ne fotot ne vijim.
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Pamjen vertikale të filtrave foto lart.

Pluhuri mineral i liruar së bashku me gazrat tymues të nxehtë dërgohet përmes gyp
sjellësve në precipitues, pastaj përmes filtrimit me thasë në tymtar, nga i cili gazrat
tymues të pastruar (trajtuar ) lëshohen në atmosferë, në precipitues ndahen grimcat e
pluhurit me madhësi >300milimikron, të cilët përmes transportierit kërmillor dhe
elevatorit kthehen në procesin e prodhimit, në filterët me thasë ndahet pluhuri i mbetur
i cili me transportier kërmillor dërgohet në pajimet për deponim dhe matje të filerit.
Sistemi i filtrimit është i pajisur edhe me stabilimente për pastrimin e thasëve,
përndryshe shtresat e pluhurit do të pengojnë krejtësisht filtrimin dhe punën e të gjitha
pajimeve ose stabilimenteve. Pastrimi bëhet me ventilatorin për fryrje i cili me ndihmën
e një mekanizmi largohet prej thesi në thes dhe bënë fryrjen e thasëve me lëvizjen e ajrit
nën shtypje. Lëvizja e ventilatorit për fryrje prej thesit në thes dhe koha e pauzës në
mes thasëve caktohet me ndihmën e releut kohor në pogramaturën e filterit. Ajri i
pastruar nga filteri kalon përmes gypave në ventilatorin kryesor dhe prej aty në tymtar
i cili është me gjatësi 27m.
Sistemi i filtrimit posedon shkallë të lartë të ndarjes së pluhurit nga gazrat.
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Ashtu që gjatë punës normale të pajimeve të bazës së asfaltit gjegjsisht pajisjeve të
depluhrimit koncentrimi i përbërjes së gazrave dhe sasia e pluhurit ne dalje nga tymtari
do të jenë më të ulta

se

vlerat e caktuara si pas Udhëzimit Administrativ Nr.

/2007mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizëshme të
ndotjes. Pajimet e filtrimit duhet rregullisht të kontrollohen dhe mirëmbahen sipas
udhëzimit teknologjik për punën e pajimeve të filtrimit. Posaçërisht duhet të
kontrollohen thasët ne dhomat (qelijat) filtruese, të mos jen dëmtuar, të shqyer apo
shkyçur, nga dhe varet efikasiteti i ndarjes së pluhurit nga gazrat. Kohë pas kohe duhet
të bëhet kontrollimi i efikasitetit të pajimeve të filtrimit. Në rast se ndodhe avari në
sistemin e depluhrimit, procesi teknologjik duhet ndalur gjer sa të bëhet aftësimi i
sistemit të depluhrimit sepse në raste të tilla lirohen sasira të mëdha të pluhurit në
atmosferë, që do të bëj ndotjen e ajrit mbi vlerat kufitare të lejuara. Duke pasur parasysh
se procesi teknologjik i prodhimit të asfaltit udhëhiqet dhe kontrollohet në mënyrë
automatike, nëse vjen gjer të prishja në sistemin e filtrimit, automatikisht ndërpritet
procesi i prodhimit dhe i jepet sinjali (vërejtja ) operatorit për mes sistemit sinjalizues
automatik që të eliminohet prishja, për këtë kohë pajimet për prodhimin e asfaltit nuk
duhet të punojnë, gjatë kohës të punës së bazës së asfaltit duhet vazhdimisht të mbahet
evidenca mbi kontrollin, mirëmbajtjen dhe punën e pajimeve të filtrave.
Emisioni i gazrave të cilët lirohen nga zbrazja e asfaltit nga silosi në kamion është i pa
përfillshëm dhe nuk ndikon në kualitetin e ajrit. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e
ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik të bazës së asfaltit përpos masave
të lartë cekura duhet ndërmarr edhe këto masa:
Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve për prodhimin e asfaltit e posaçërisht
stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. Duhet të bëhet mirëmbajtja e
rregullt e sistemit të instaluar për zvogëlimin e pluhurit me filtër . Duhet të bëhet
kontrollimi i rregullt i thasëve filtrues të dëmtuarit të ndërrohen.
Duhet të

bëhet

kontrollimi

i

rregullt teknik i automjeteve të rënda

dhe

konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet
e punës të jetë sa më kualitativ.
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Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që konsumojnë
lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e lartë cekura të
jetë sa më kualitativ
Gjithmonë duhet të bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese,
fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta.
Duhet çdo herë të ketë ujë rezervë për spërkatje.
Kamionët të cilët bëjnë transportin e fraksioneve duhet të mbulohen me mbulesa
adekuate, ne kohëra të thata edhe të spërkaten me ujë.
Duhet të bëhet matja e emisioneve dhe imisioneve të pluhurit dhe gazrave gjatë punës të
bazës së asfaltit dhe në territorin më të gjer, duke iu përmbajtur të gjitha masave të
cekura më lartë për mbrojtjen e ajrit, me qëllim të caktimit të sasisë së përbërjes së
gazrave dhe sasisë të pluhurit, dhe për të krahasuar vlerat e matura më vlerat kufitare të
caktuara, vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk duhet të jenë më të larta se vlerat e
caktuara si pas Udhëzimit Administrativ Nr.

/2007mbi rregullat dhe normat e

shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizëshme të ndotjes. Vlerat e fituara ne bazë të
matjeve duhet të dorëzohen ne Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet ligjore në fuqi.

7. 2. Masat për mbrojtjen e ujit
Edhe pse ne procesin për prodhimin asfaltit nuk lirohen ujera të ndotura teknologjike,
por ndotja ndodh siç e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme, ne hapësirat punuese
të bazës së asfaltit, prandaj duhet ndërtuar kolektorët për grumbullimin dhe sistemin
gypor për bartjen e ujërave të ndotura nga tëra sipërfaqet punuese të bazës së asfaltit,
nga sipërfaqet punuese te ofiçinës së mirëmbajtjes dhe kanalit të ndërrimit të vajrave,
nga sipërfaqet ku janë të vendosur rezervarët e lëndëve djegëse (mazutit, naftës),
bitumenit, nga sipërfaqet ku është i vendosur gjeneratori, aparati për toçitje të naftës,
stacionit të pompave, kaldaja, nga sipërfaqet e depos së vajrave dhe lubrifikanteve,
ujerat e grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura duhet të dërgohen për trajtim në
seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur me grimca të ngurta dhe me vajra e
yndyra të ndryshme, Separatori duhet ndërtuar sipas standardeve dhe ne bazë të
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përmasave dhe përshkrimit të dhanur ne projektin kryesor të ndërtimit të bazës së
asfaltit për ndërtimin e seperatorit të vajrave. Seperatori duhet në mënyrë të sigurt dhe
kualitative të bëj ndarjen (seperimin) e yndyrave dhe vajrave nga ujërat e ndotura,
duhet ndërtuar me kapacitet të trajtimit të ujërave prej afër 10l/s. Seperatori i vajrave
për mes mureve ne disnivele e bën ndarjen (seperimin) e derivateve dhe vajrave nga
ujërat e ndotura dhe i deponon ne pusetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusetës
duhet të pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorve dhe
gropave septike. Seperatori duhet të përmbush kriteret teknike që janë te parapara me
rregullore dhe normative ne fuqi. Seperatori duhet të rregullohet në at mënyrë që të
mundë të kontrollohet rregullisht ne mënyrë vizuale uji i cili pastrohet dhe të merren
mostrat e ujit i cili pastrohet. Përpos sistemit të gypave duhet të ndërtohet edhe sistemi i
kanalit rreth e përqark bazës së asfaltit dhe sipërfaqeve operacionale për grumbullimin
dhe bartjen e ujërave të ndotura gjerë në puset sedimentuese. Puset sedimentuese
duhet të ndërtohen tri puse për sedimentimin e thërrmijave të ngurta. Pas trajtimit në
puset

sedimentuse uji orientohet për trajtim të mëtutjeshëm në seperatorin për

pastrimin e ujërave të ndotur nga derivatet dhe vajrat të cilat kanë rrjedh në sipërfaqet
operacionale, nga pajimet e punës, e pasandaj ujërat e trajtuara në seperator të lëshohen
në recipient. Duhet rregullisht të pastrohen puset sedimentuese dhe seperatori. Ujërat
zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet ndërtuar me tri komora
(hapsira).
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale
Ujrat nga platot e rezvarve te
lendve djegse, të bitumenit ,
platos së kaldajes gjeneratorit
ofiqinës së riparimit etj.

Sedimentuesit

Ujrat e fekale
Gropa Septike

Seperatori i
Vajrave

Mostrimi

Recipienti

Uji i trajtuar (pastërt)

52

Gropa septike duhet të ndërtohet në atë mënyrë që të parashihet mundësia për matjen e
sasisë dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen në recipient. para lshuarjes së
ujërave ne recipient duhet patjetër të dezinfektohen me natrium hipoklorit për mes
klorinatorit që duhet ndërtuar. Gropa septike duhet të pastrohet regullisht
Ujërat nga separatori dhe gropëa septike nuk guxojnë të lëshohen në recipient apo të
derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë vajra dhe yndyra

mbi 1mg/l dhe

materie të suspenduara mbi 30mg/l në ujë.
Gjatë punës të bazës së asfaltit me objektet përcjellëse për prodhimin e asfaltit, pronari i
kompanisë duhet të e bëj matjen e cilësisë të ujërave të shkarkuara, vlerat e fituara do
të krahasohen dhe nuk guzojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara si pas Udhëzimit
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.
Rezultatet e fituara duhet të dorëzohen ne MMPH, intervali i matjeve do të kryhet ne
bazë të përcaktimit me aktet ligjore valide.

7. 3. Masat për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së
ndërtimit të bazës së asfaltit për prodhimin asfaltit me infrastrukturën përcjellëse duhet
të merren këto masa: Dheu i deponuar duhet të shfrytëzohet për rrafshimin,
planifikimin e terenit 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 rrugës dhe
parkingut të automjeteve, pjesa tjetër e dheut nëse mbetet pa u shfrytëzuar duhet të
dërgohet ne deponin regjionale 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.
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.
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Vaji i makinave ngarkuese dhe transportuese të ndërrohet në vende të caktuara dhe të
izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë, ne lokacionin ku do të ndërtohet bazës së
asfaltit për prodhimin asfaltit me infrastrukturën përcjellëse 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 bazës së asfaltit për
prodhimin asfaltit 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.
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së
operimit të bazës së asfaltit duhet të merren këto masa:
Për mbrojtjen e tokës nga ndikimet negative tëra hapësirat punuese ne të cilat bëhet
manipulimi me karburante duhet të mbulohen me beton .
Tëra sipërfaqet ku do të vendoset baza e asfaltit dhe do të vendoset gjeneratori, stacioni
i pompave, aparati për toçitje, kaldajat, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve duhet të
mbulohen me beton.
Rezervarët statik te lëndëve djegëse dhe bitumenit duhet të vendosen në hapësirat e
betonuara dhe duhet të rrethohen me mur statik prej betoni, largësia e murit nga
rezervarët dhe lartësia e murit duhet ndërtuar ne mënyrë që ta nzan tërë sasinë e
lëndëve djegëse (mazutit dhe naftës) dhe bitumenit. Stacioni i pompave për zbrazjen
dhe mbushjen e rezervarëve për deponimin e lëndëve djegëse, bitumenit, cisternave
tjera transportuese dhe kaldajës duhet të jetë i vendosur në objekt të mbyllur, platoja e
të cilit duhet të jetë e betonuar dhe në te të vendosur ujë mbledhësi dhe ujë përcjellësi
gjer në seperator.
Furnizimi me ujë të pijshëm, për nevoja sanitare do të bahert nga ujësjellsi, kurse

uji

për nevoja tjera që shfrytëzohet për larjen e platos manipuluese, për larjen e
automjeteve transportues, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, bëhet nga pusi i thellë që
duhet hapur nga pronari.
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Duhet të vendosen kontejnerët adekuat

të

pajisur me kapak për deponimin e

mbeturinave komunale, dhe enët adekuate për deponimin e mbeturinave të lëngëta.
Bitumeni i derdhur rastsishtë duhet të mblidhet dhe kthehet ne prodhim (riciklim).
Duhet të jen ne disponim pajiset me sistemin sekondar për mbledhjen e derdhjeve
aksidentale. Të bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrje e rregullt dhe mirë mbajtje e
pajisjeve.
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.
Është obligim që rezervarët e lëndëve djegëse (mazutit dhe naftës) dhe bitumenit të
kontrollohen brenda pesë viteve të para të punës për të përcjell dëmtimet e trashësisë
së mureve nga veprimi korroziv, pas pesë viteve kontrolli duhet bërë për çdo dy vite.
Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe asfaltuara me
barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit nga ndotjet me gazra, dhe për
çështje vizuale. Duhet i tërë oborri i bazës së asfaltit të thuret me tel gjembor.

7. 4. Masat për mbrojtjen nga zhurma
Duke pasur parasysh se baza e asfaltit planifikohet të ndërtohet në lokacionin i cili është
i larguar nga objektet e banimit ( dhe ate në largësi mbi 490 m), prandaj zhurma e
krijuar gjatë punës së bazës e asfaltit dhe automekanizmit nuk do të ketë ndikim të
theksuar ne mjedis. Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe
rregullat mbi mbrojtje nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit.
Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me
vlerat e lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit. Në rast se
zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merren të gjitha masat
që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas rregullave në fuqi. Në varshmëri
nga fazat e procesit të prodhimit dhe në pajisjet për prodhimin e asfaltit duhet edhe të
punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.
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7. 5. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mund të vie
deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo, sipas gjendjes faktike në terren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi
zhdukje të vegjetacionit pos nga sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqet nën objektet
përcjellëse dhe nën platonë e bazës së asfaltit 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 të ndryshme 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. Për mbrojtjen e botës shtazore Kompania duhet të
tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës operuese dhe të kenë
kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

8.0. Monitorimi i Mjedisit
Ndikimet direkte nga aktiviteti i bazës së asfaltit, bazuar në vlerësimet e ndikimit në
mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë. Monitorimi duhet të përfshij kontrollin e
rregullt vizuele te sistemit të filtereve për depluhrim, gjegjësisht kufizimin e emisionit
të grimcave të pluhurit ne atmosferë. Këto ndikime janë relativisht minimale në mjedis
pas marrjes së masave për zvogëlimin e këtyre ndikimeve, dhe si të tilla mund të
monitorohen. Për këtë arsye parashihet një program monitorues për të gjitha
shkarkimet. Monitorimi i ajrit, tokës dhe ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe
kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri sipas kërkesës
së tyre.
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9.0 Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e Kompanisë,, Lika Company”
Sh.p.k., per bazën për prodhimin e asfaltit, në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e
Fushë Kosovës së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do ti paraqiten të dhënat
relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen
autoriteteve

përkatëse

të

Ministrisë

së

Mjedisit

Planifikimit

Hapësinor

dhe

Infrastruktures sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe kërkesës së tyre dhe
autoritetit e komunitetit lokal brenda komunës.

10.0. Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Prodhues
10.1. Objektivat e rikultivimit
Pas përfundimit të aktivitetit për prodhimin e asfaltit, kjo varret nga nevojat e
konsumatorëve për asfalt ose vjetërsisë të pajimeve të bazës së asfaltit, pajimet e bazës
së asfaltit duhet të çmontohen e të vendosen në një lokalitet tjetër apo në bazë të
leverdisë së Kompanisë të shitën si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga
betoni

të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponinë regjionale. Nga

proceset teknologjike të prodhimit të asfaltit do të krijohen substrate që i takojnë
kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për
rikultivim. Substrate me përbërës granulat të gurit gëlqeror dhe mbeturina tjera, që pa
tjetër duhet të largohen dhe bëhet zëvendësimi i tij me at të rrethit ashtu qe të krijohet
një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të
dëmtuara përfshinë rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i
projektit.
Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që
pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik për prodhimin e asfaltit, sipërfaqeve
të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe
kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i
shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e bazës së asfaltit të kthehet në
gjendje të përafërt me ambientin rrethues.
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10.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Pas përfundimit të aktiveteve në bazën e asfaltit me rikultivimin teknik do të krijohet
një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera. Propozohet që
rikultivimi në ngastrat ku është

vendosur baza e asfaltit të bahet me mbjelljen e

fidaneve të ndryshme (pemëve) frytë dhënëse, ose pasi që ne afërsi te sipërfaqeve ku
është e vendosur baza e asfaltit gjenden siperfaqe te mbjellura me kultura bujqësore
periodike

, toka punuese,

mund të bëhet rekultivimi me mbjelljen e kulturave

bujqësore periodike.

10.3. Rikultivimi teknik
Në bazë të ligjeve të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve prodhuese, pas
skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të projektit, investitori është i obliguar që
tokës ti kthej pamjen e më pashme. Në bazë të punimeve të kryera hartografikepedologjike në sipërfaqet e degraduara, duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe
intensitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësitë e
sanimit të efekteve të pavolitshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit
teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet.
Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga largimi i pajimeve dhe bazamenteve të betonit të
bazës së asfaltit duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë
përgatitjen e terenit për rikultivim teknik të sipërfaqes tokësore të degraduar.
Degradimi i tokës gjatë realizimit të projektit shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja
fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë
krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës
së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet shtresimi i një shtrese të dheut
prej 30cm gjer në 50cm.

10.4. Rikultivimi agroteknik
Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me
analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike. Në
bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen
në këtë tokë të re. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në
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tërësi të hapësirave të dëmtuara nga veprimtaria e procesit teknologjik për prodhimin e
asfaltit. Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet,
duhet të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend.
Nf = S / a x b
S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në
mes fidaneve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të jenë nga 2 m. Në
pjesët ku do të behët mbjellja e fidaneve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej
0.3- 0.5 m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e
këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. Pas këtij operacioni duhet të
bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar.
Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të
bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t’i siguroj shtrirje sa më të lirë.
Nëpër këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e
pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të
gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidaneve.
Fidanet duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse ne momentin e blerjes. Nga
sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanet, rrënjët e tyre
duhet të zhyten në solucion prej bajage të freskët dhe argjili me qëllim që kjo përzierje të
shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheu të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima
e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për
mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe
posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu ne pranverë bima ka një startim më të
suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i veçantë
sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj.
Pas mbjelljes së silvokulturave, investitori më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre .

10.5. Rikultivimi biologjik
Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat
e dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të
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ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësore,
blegtorale dhe në silvikulturë.
Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i
rikultivimit. Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet degraduara
nga operimi i bazës së asfaltit janë mbjellja e fidanëve fryt dhënëse, duke e kombinuar
me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike.

11.0 Përfundim
Ndikimi i bazës së asfaltit në Mjedis, duhet të jetë në nivelin e vlerave të rekomanduara
me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit ne
Mjedis Nr. 03/L-214 dhe me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme. Ndikimi në
mjedisin tokësor, në ajër dhe ujë mund të kontrollohet. Për këto ndikime do të
monitorohen dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas kërkesës së
Ministrisë.
Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se baza e asfaltit, 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 dhe atë nën
vlerat kufitare te përcaktuara me legjislacionin vendor edhe të eliminohen tërësisht në
fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit të
projektit.
Gjithashtu, baza e asfaltit do të ketë edhe ndikime pozitive socio - ekonomike për arsye
të punësimit të punëtorëve për realizimin e prodhimit.
Mendojmë, se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë të
Mjedisit,Planifikimit Hapësinor dhe infrastruktures dhënien e mendimit për Pëlqim
Mjedisor për ndërtimin e bazës të asfaltit për prodhimin e asfaltit sipas kërkesës të Jahir
Likes pronar i Kompanisë,, Lika Company” Sh.p.k., për bazën për prodhimin e asfaltit,
në Miradi e Ulët, Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës.
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