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1. HYRJE
Nevoja për përpunimin e mishit ne Kosovë janë mjaft te mëdha pasi qe edhe
kërkesa për konsumit te mishit janë te mëdha, prandaj njëkohësisht është edhe mjaft
profitabil, për këtë arsye pronaret e kompanisë Mishtore Demi Sh.p.k. me përfaqësues
Adnan Rrustemi, me lokacion ne Graçanice kanë hapur këtë thertore për therjen e
kafshëve te trasha dhe te imta te mishit.
Ky Raport i vlerësimit të ndikimit në mjedis është përgatitur për thertoren e
regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, Mishtore Demi Sh.p.k. me pronar
Adnan Rrustemi dhe trajton therjen kafshëve (gjedheve) dhe kafshëve te imta (deleve).
Raporti është hartuar në bazë të legjislacionit mjedisor të Republikës së Kosovës,
në veçanti sipas Ligjit nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Për këtë qëllim Investitori ka iniciuar hartimin e raportit të VNM-së për të identifikuar
ndikimet e mundshme ne mjedis, me qëllim të ndërmarrjes së masave të nevojshme për
minimizimin e ndikimeve negative të mundshme në mjedis.
Tereni ku është ndërtuar objekti është i rrafshët dhe hapësira-lokaliteti respektivisht
zona ku është realizuar projekti nuk i takon ndonjë zonë të mbrojtur të natyrës dhe ne
këtë zonë nuk ka ndonjë specie që është në rrezik për zhdukje, apo ndonjë zonë me
rëndësi historike ose kulturore e cila do të mund të ndikohet me rastin e zhvillimeve të
planifikuara lidhur me veprimtarinë e lartë përmendur.
Raporti përshkruan gjendjen e përgjithshme në dhe rreth lokacionit të projektit,
kushtet mjedisore ekzistuese, përshkrimin teknik te projektit që është realizuar,
ndikimet e mundshme të projektit në mjedis, si dhe masat për parandalimin apo
minimizimin e ndikimeve në mjedis.
Identifikimi i ndikimeve potenciale ne mjedis, identifikimi i masave për zbutjen e
këtyre ndikimeve si dhe ndërmarrja e masave adekuate për të ndikuar në evitimin apo
minimizimin e ndikimeve të këtij projekti në mjedis, janë komponentët kryesore të këtij
raporti.
Raporti është hartuar në bazë të informatave të siguruara nga Ueb faqja e K.
Graçanices , nga literatura ekzistuese për zonën.
Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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Në terren janë realizuar vizita në lokacionin e projektit, janë bërë matjet e nevojshme të
lokacionit me GPS, është incizuar gjendja e terrenit dhe janë bërë fotografi për
lehtësimin e përgatitjes së këtij raporti.
Raporti është punuar në bashkëpunim të ngushtë me investitorin, prej të cilit janë marrë
të dhënat kryesore dhe të nevojshme përmes bisedave
Për hartimin e këtij raporti janë përdor të dhëna nga përshkrimi teknik i projektit si dhe
të dhëna dhe materiale relevante për projekte të ngjashme.
Veprimtaria e therjes se gjedheve dhe kafshëve te imta, parimisht vlerësohet se do
të ketë vlerësim minimal në mjedis, ndërsa një ndikim me te madhe mund te kenë ne
ujera. Ngritja respektivisht zhvillimi i kësaj veprimtarie pa dyshim se do të ndikon
pozitivisht në të mirë të krijimit të prodhimeve vendore si dhe në aspektin socioekonomik përmes krijimit të vendeve të reja të punës.

Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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2. KORNIZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Bazuar në karakteristikat e ndërtimit të thertores për therjen e kafshëve te trasha
dhe te imta, me infrastrukturë përcjellëse dhe sipas projektit (vendndodhja, madhësia e
shtrirjes, ndikimet e mundshme në mjedis etj.), ky projekt realizuar është subjekt i
vlerësimit të ndikimit në mjedis. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/ L214), është baza kryesore ligjore te cilit ju kemi referuar për hartimin e këtij raporti.
Shtojca 1 e këtij ligji, paragrafi:
7. Industria ushqimore
7.6. Instalimet për therjen e kafshëve;
Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar edhe ligje te tjera relevante, si:
Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar edhe ligje te tjera relevante, si:
 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
 Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160
 Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
 Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174
 Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060
 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233
 Ligji për Mbrojtje nga Zhurma Nr. 02/L-102
 Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110
Pasi që për këtë veprimtari është e nevojshme të bëhet vlerësimi i ndikimit në
mjedis (VNM), atëherë për të adresuar ndikimet mjedisore të mundshme, masat për
zvogëlimin e ndikimeve dhe përputhshmërinë ligjore, investitori ka vendosur që të
kryej një studim përkatës të vlerësimit të ndikimit në mjedis, të përgatis raportin dhe të
aplikon për te u pajisur me pëlqim mjedisor në Ministrinë e Mjedisit Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI).

Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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2.1 Metodologjia e Punës
Për të vlerësuar ndikimin në mjedis (VNM) si dhe për të identifikuar masat për
parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, për thertoren ne Magjistralen
Prishtinë-Shkup/Hasan Prishtina ne zonën e Gracanices, është ndjekur qasja e
vlerësimit të përgjithshëm të projekteve të kësaj natyre, si dhe është bërë analiza dhe
identifikimi i ndikimeve të mundshme sipas fazave.
Informatat themelore mbi:
 Burimet themelore të ndikimeve në mjedis,
 Popullatën dhe vendbanimet në lokacion,
 Karakteristikat hidrologjike, topografia dhe peizazhi në lokacionin e
projektit,
 Klima dhe të dhënat meteorologjike,
 Kualiteti i ajrit, ujit dhe komponentëve tjerë mjedisor në lokacion,
 Bota bimore dhe shtazore në lokacionin e projektit.
Vlerësimi i ndikimeve sipas kritereve në vijim:
 Gjendja e mjedisit në lokacionin e projektit,
 Lloji dhe madhësia e pritshme e ndotjes nga projekti,
 Karakteristikat dhe përbërja e materialit ndotës,
 Vlerësimi i përhapjes së ndotjes.
Përcaktimi i masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis,
duke u bazuar në rezultatet / të gjeturat nga vlerësimi i ndikimeve në mjedis, në
lokacionin e projektit.

Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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3. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
3.1. Qëllimi i projektit
Projekti ne parim ka si qëllim therjen e kalesheve te trasha dhe te imta për
konsum te mishit për klientët.
Thertorja gjendet pranë magjistrales Prishtinë-Shkup e cila mbanë emrin e Hasan
Prishtinës, më saktësisht thertorja është në ngastrën kadastrale nr. P-73409025-01405-1
sipërfaqe rreth 4300 m2., zona kadastrave Graçanicë, Lokacioni gjendet në gjerësi dhe
gjatësi gjeografike me 42º 33’ 12 N dhe ne 21º 08’ 24’ E, dhe lartësi mbi detare 580 m.

Figure 1. Pozicioni i Thertores ne hapësirën e Graçanicës

3.2. Të dhëna teknike te aktivitetit
Investitori për realizimin e aktivitetit të tij do të pajiset me të gjitha miratimet
përkatës te lejeve te nevojshme për lejimin e operimit te thertores. Pronësia e truallit për
ndërtim të këtij objekti është pronë private.
Objekti ka këto të dhëna urbanistike:
Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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 Sipërfaqe e pronës

2400 m2

 Sipërfaqe ndërtimi

320m2

3.3. Përshkrimi i lokacionit dhe mjedisit
3.3.1. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni i ndërtimit te thertores përfshin pjesën jugore të kryeqytetit te
Prishtinës, përkatësisht ne komunën e Graçanicës ne fshatin Dobratin e qe është e
vendosur në pjesën qendrore të Kosovës.
Komuna është e ndarë në 16 zona kadastrale. Komuna ka një karakter rural me
tokë bujqësore të kualitetit të lartë. Figura 2, tregon vendndodhjen e Komunës së
Graçanicës brenda Kosovës dhe shteteve me te cilat ajo kufizohet.

Figure 2. Pozicioni i Komunës së Graçanicës

Territori i komunës mbulon një sipërfaqe prej 122,25 km². Për shkak te situatës se
ndjeshme politike ne komune, nuk ka ekzistuar vullnet i shumicës se popullsisë

Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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komunale për pjesëmarrje ne regjistrimin e popullsisë, te realizuar me 2011. Te dhënat e
prezantuara me poshtë janë marruar nga anketua e ekonomive familjare, e realizuar nga
Komuna e Graçanicës. Komuna e Graçanicës ka 25,000 banorë me strukturë
shumetnike, nga të cilat 85.7% serbë, 3.7% shqiptarë dhe 10,6% romë, ashkali, egjiptas
dhe të tjerët.
E kufizuar si rrallë ndonjë tjetër komunë në Kosovë, komuna e Graçanicës
kufizohet me komunat si p.sh. komuna e Fushë Kosovës, Prishtinës dhe Lipjan.
Territori i komunës së Graçanicës gjendet në lartësinë mbidetare mbi 500m deri 700m të
lartësisë mesatare mbidetare.
Rajoni i Komunës së Graçanicës ka klimë të mesme kontinentale me dimra
relativisht të butë dhe verëra mesatarisht të nxehta. Kushtet orografike të rajonit të
Graçanicës janë specifike në aspektin klimatologjik, hidrologjik dhe agrometeorologjik
me lartësitë e ndryshme mbidetare me rajonin malor në pjesën perëndimore dhe lindore
ato të ultësirave më lugina të lumenjve. Sitnica kushtëzojnë rrethana jo të barabarta të
nxehtësisë. Në saje të dhënave të elementeve dhe dukurive meteorologjike të elaboruara
në këtë rajon në periudhën 50 vjeçare ka ndryshime në klimën e këtij rajonit në kufijtë e
ndryshimeve në rajon ku temperatura minimale dhe ajo maksimale është në rritje në
kufijtë 02 deri në 04 gradë celsius. Muajt më të nxehte janë korriku dhe gushti më
temperaturë mesatare 20,6 dhe 20,5 gradë celsius, ndërsa më i ftohti është janari më –1,4
gradë celsius. Sasia e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara në mënyrë jo të
barabartë. Sasia mesatare vjetore sillën rreth 673,3 mm në, sipas të dhënave të IHMK.
Ndërkaq vet vendi ku është ndërtuar thertorja gjendet pranë magjistrales
Prishtinë-Shkup e cila mbanë emrin e Hasan Prishtinës, më saktësisht thertorja është në
ngastrën kadastrale nr. P-73409025-01405-1, zona kadastrave Dobratin, komuna
Graçanicë, Lokacioni gjendet në gjerësi dhe gjatësi gjeografike me 42°31'17.1"N dhe ne
21°09'48.0"E, dhe lartësi mbi detare 588 m.

Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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Figure 3. Foto pamje nga lokacioni ku është thertorja

Figure 4. Foto, pamje e lokacionit te thertores ne ortofoto.

Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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3.3.2. Popullata dhe vendbanimet
Kur është në pyetje procesi i VNM-së, ndër veçoritë kryesore janë edhe
popullata, zhvillimet demografike si dhe vendbanimet. Kjo vjen në shprehje për shkak
se afërsia e vendbanimeve dhe popullatës ndaj aktiviteteve janë, ndër faktorët kryesor
të cilët i ekspozohen ndikimeve në mjedis.

Thertorja është ndërtuar është zone e

kombinuar ne mese te objekteve industriale dhe objekteve banuese. E gjithë kjo ka
ndikim në strukturën ekonomike të Graçanicës me rrethinë.
Fabrika e lartpërmendur në pikëpamje mjedisore nuk pritet të ketë ndonjë ndikim
në mjedis duke pas parasysh aktivitetin e thertores, ndërkaq në anën tjetër pritet të
ketë efekte pozitive në aspektin social-ekonomik respektivisht në punësimin e banorëve
lokal dhe prodhim vendor.
3.3.3. Lidhjet e Komunikacionit
Ngastrën ku do të ushtron aktivitetin thertorja gjendet buzë rrugës magjistrale
Prishtine – Shkup e quajtur Hasan Prishtina ne distancë të vogël nga rruga kryesore qe
e lidh me komunën e Lipjani, Gracanices dhe atë te Prishtinës, me qasje të lehtë dhe të
pa penguar të lëvizjeve.
Nga lidhjet shumë të mira ne komunikacioni si dhe infrastrukturë rrugore e cila
e lehtëson transportin e nevojshëm për ushtrimin me sukses të kësaj veprimtarie, pasi
qe përveç magjistrales Prishtinë – Shkup, lokacioni ka afër edhe rrugën qe lidhet me
regjionet tjera te Kosovës dhe me gjere.
3.3.4. Kushtet klimatike
Duke ju referuar te dhënave meteorologjike nga Instituti Hidrometeorologjik i
Kosovës, në territorin e Komunës së Graçanicës mbizotëron klimë kontinentale me
ndikim mesdhetar. Reshjet vjetore në ketë

rajonin

arrijnë në 673,3

mm dhe

temperatura mesatare e ajrit është 11.87 °C.
Muajt më të nxehtë janë korriku dhe gushti më temperaturë mesatare 20,6 dhe
20,5 gradë celsius, ndërsa më i ftohti është janari më –1,4 gradë celsius. Maksimumi
absolut i temperaturë së ajrit është në gusht 37, 3 gradë celsius, ndërsa minimumi -26,0
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gradë celsius. Lagështia relative e ajrit ka vlerë mesatare 74,7 % ne muajin gusht me të
thatë 63% dhe në muajin me lagështi më të madhe janarin 86,1 %. Sipas të dhënave të
IHMK vrantimi dhe djallosja në këtë regjion vrëntësimi mesatar vjetor është 57% gjatë
se cilës frekuenca e ditëve të kthjellëta është 57,9% (15,9% nga viti), sipas të dhënave të
IHMK. Të reshurat sasia e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara në mënyrë jo të
barabartë. Sasia mesatare vjetore sillës rreth 673,3mm sipas të dhënave të IHMK.
Tabela 1. Parametrat kryesor klimatike, (IHMK).

3.3.5. Reshjet
Reshjet sasia e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara në mënyrë jo të
barabartë. Sasia mesatare vjetore sillën rreth 673,3 mm në, sipas të dhënave të IHMK.
Në tabelat më poshtë janë dhënë disa vlera mesatare mujore dhe vjetore të matura sipas
IHMK-së të temperaturës, Lagështisë relative të ajrit, shtypjes atmosferike, shpejtësia e
erërave m/s dhe sasia e reshjeve.
Tabela 2. Reshjet ne Komunën e Graçanicës
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3.3.6. Erërat
Erërat me drejtimet e lëvizjes dhe shpejtësinë e tyre janë faktor i rëndësishëm në
formimin e kushteve të jetës, por edhe në përcaktimin e ndikimeve mjedisore. Lokacioni
i thertores, karakterizohet kryesisht me erëra frekuencën me të madhe vjetore në ketë
rajonin kanë erërat verilindore (NE) me 226 0/00 ndërsa më të voglën ato lindore (E) me
gjithsej 36 0/00. Shpejtësia mesatare është më e madhja të era jugperëndimore (SË) 4.0
m/sec sipas të dhënave të IHMK. Shtypja atmosferike sipas pozitës gjeografikë të
Graçanicës ndryshimet e elementeve dhe dukurive atmosferikë janë në konditat
normale të ndryshimit të shtypjes atmosferike për këtë rajon.

Figure 5. Trendafili i erërave

3.3.7. Natyra dhe biodiverziteti
Tipet më të përfaqësuara të tokave në territorin e Komunës së Graçanicës janë
smonicat me më tepër se 25.24% të cilat me përjashtim të smonicave të eroduara sipas
cilësive të veta dhe karakteristikave prodhuese janë toka mjaft të mira, të thella,
kryesisht të përbërjes së argjilës së pasura me humus dhe kalium aktiv. Pjesët në të cilat
janë të koncentruar vendbanimet janë toka aluviale. Në perëndim dhe veri të
vendbanimeve janë zonat që përmbajnë tokat të tipit smonicë. Në verilindje të
vendbanimit janë pjesët me smonicë jo-karbonate. Pjesa më e madhe e tokave i përkasin
klasës së bonitetit II, III dhe IV. Në territorin e Komunës së Graçanicës tokat e klasës së
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bonitetit (I) dhe (II) përfshijnë 23% të sipërfaqes së përgjithshme bujqësore. Struktura e
sipërfaqeve është relativisht e përshtatshme meqenëse në tokat bujqësore bëjnë pjesë më
tepër se 60 % e sipërfaqes së përgjithshme të territorit të komunës, ato pyjore rreth 35 %
dhe në tokat jo pjellore 19 % të cilat i takojnë klasave të bonitetit VII dhe VIII, të cilat
nuk janë të përshtatshme për prodhimtarinë bujqësore të cilat do të kishin leverdi
ekonomike, ato toka janë nën pyje ose të zhveshura të cilat mund të shfrytëzohen për
aktivitete industriale duke respektuar kushtet mjedisore.
Bazuar nga të dhënat e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AKMM)
respektivisht sipas Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN), por edhe sipas
observimeve në terren, në afërsi te lokacionit ku gjendet thertorja nuk ka zona të
mbrojtura. (AMMK-IKMN 2008, 2010).
3.3.8. Flora dhe vegjetacioni
Komuna e Graçanicës ka një shtrirje mjaft të madhe gjeografike, e cila përfshin
zonat mesatarisht të larta dhe zonat e ulëta të terrenit. Në këtë komunë, sa i përket
fitodiversitetit i lidhur me llojet e bimëve drunore shkon deri te brezi i ahishtave (Fagus
silvatica) të përziera me bungë (Quercus petraea), ndërkaq në zonat e ulëta kemi
vegjetacionin e livadheve me shoqërime mjaft të mëdha dhe të begatshme me lloje.
Potenciali pyjor, në nivel të vendit është 41.8% përafërsisht rreth 455 000 ha. Pyjet
në komunën e Graçanicës mbulojnë sipërfaqen prej 1300 ha, që përbën rreth 9.9%
sipërfaqes së përgjithshme të territorit të komunës së Graçanicës. Lloji më i shpeshtë i
drurit pyjor është pisha e bardhë dhe e zezë si dhe ahu.
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Figure 6. Zona pyjore

Po ashtu, në këto zona e gjejmë edhe vegjetacionin ruderal përgjatë rrugëve dhe
vendbanimeve por, edhe barërat e këqija të cilat gjenden në tokat djerrina, në kufi të
parcelave dhe në afërsi të thertores janë toka te cilat janë te kultivuara me kultura te
ndryshme bujqësore, mirëpo duhet te ceket qe ne afërsi te objektit ka edhe objekte tjera
industriale.
3.3.9. Fauna
Sa i përket Zoobiversitetit, kjo komunë me fshatrat që e tangjentojnë këtë
komunë, janë të pasura me llojllojshmëri të mjaftueshme shtazore.
Ndërsa sipas gjendjes faktike në terren, parcela ne zonën ku është objekti i thertore, nuk
ka ndikim ne fauna dhe ndikime tjera qe do te ishin ne dëm te gjithë atyre gjallesave qe
jetojnë ne at zone.
3.3.10. Peizazhi
Peizazhi, paraqet një nga veçoritë e rëndësishme të cilat duhet trajtuar në kuadër
të vlerësimit të ndikimeve në mjedis. Edhe pse si definicion, paraqet një tërësi të
elementeve natyrore, me vlerë vizuale dhe relaksuese, qe d.m.th. në kuptimin e ndotjes
Mishtore Demi Sh.p.k, Graçanicë
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dhe emisioneve nuk paraqet efekte direkt në shëndet, megjithatë kjo duhet trajtuar dhe
vlerësuar me kujdes.
Rajoni i Graçanicës ka peizazhe po thuaje se te rrafshëte, përveç ne pjesën lindore
e cila zëne një pjese te maleve te gollakut, ne te cilën zone është ndërtua edhe penda e
liqenit te Bodovcit. Liqeni i Graçanicës ( Bodovcit) është akumulim artificial i ujit në
lumin Graçanka, dy kilometra mbi Grаçanicë, i ndërtuar që të furnizojë Prishtinën dhe
rrethinën e saj me ujë, një pjesë e këtij liqenit i takon komunës se Graçanicës.

Figure 7. Liqeni Badovcit

Ndërsa, siç është përshkruar më lartë, lokacioni i thertores se lartpërmendur
është ne afërsi të magjistrales Prishtinës-Ferizaj ne afërsi te fshatit Dobratin te komunës
se Gracanices.
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Në bazë të Kopjes se Planit, parcela është e vlerësuar si arë e klasës 3 dhe d.m.th.
ka produktivitet mesatar për kulturat bujqësore tradicionale të zonës. Prandaj, ky
projekt nuk paraqet ndonjë kundërshtim, konflikt apo pa pranueshmi në kuptimin
peizazhi.
3.3.11. Ajri
Dihet se në Komunën e Graçanicës nuk ekziston stacion për monitorimin e
kualitetit te ajrit si dhe duke e marrë parasysh se edhe Graçanicë me rrethin
konsiderohet vend me qarkullim të madh automjetesh, pasi lidhet me shumë rrugë
tranzite, mirëpo nuk ka impiante të mëdha me djegie, kualiteti i ajrit nuk konsiderohet
një çështje e theksuar në ketë raport.
Territori i komunës së Graçanicës, si dhe lokacioni ku është objekti i thertores
është pronë private paraqet kryesisht një terren të rrafshit. Bazuar në këto fakte, mund
të konstatohet se nuk ka shqetësime, presione apo tregues që mund të diktojnë
degradimin e kualitetit të ajrit në territorin e komunës në përgjithësi si dhe në
lokacionin e projektit në veçanti. Po ashtu edhe vargmalet me te cilat territori i
Komunës se Graçanicës është mjaft i pasur, ndikon ne cilësinë mjaft te mire qe ka ky
rajon.
3.3.12. Karakteristikat hidrologjike

Komuna e Graçanicës është e pasur me resurse ujore dhe përmes komunës
kalojnë katër lumenj dhe një përrua: Graçanka, Sitnica, Prishtevka, Janjevka dhe përroi i
Zhegovës.
Lumi Grаçаnkа është lum në Kosovë i cila rrjedh afër manastirit të Graçanicës,
Lapnasellës, Preocës, Dobrevës së Poshtme dhe derdhet në Sitnicë në dalje të Dobrevës
së Poshtme. Buron krejt afër pendës së liqenit të Graçanicës dhe rrjedh afër deponisë
minerare të minierës së Kishnicës. Kur nuk ka ekzistuar liqeni, Graçanka ka qenë më e
pasur me ujë, si dhe janë derdhur në të lumenj të vegjël dhe përrenj nën fshatin Llabjan
dhe Mramor. Gjatësia e këtij lumi është 18,50 km. Është rregulluar edhe një pjesë e
shtratit të lumit Graçanka.
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Territori i Komunës së Grаçanicë në tërësi i takon derdhjes së lumit Sitnica dhe
atë rrjedhës së mesme. Rrjeti hidrografik i kësaj rrjedhe të lumit Sitnica është i zhvilluar
në degët më të rëndësishme të saj – degët e djathta lumi i Janjevës, lumi i Gadimes dhe
disa degë më të vogla. Degët e majta janë lumi i Shtimes dhe i Blinajës. Sasitë më të
mëdha të të reshurave janë gjatë muajit prill dhe maj, prandaj periudha pranverore
është ajo kur paraqiten vërshimet dhe kur kemi edhe paraqitjen e kënetave, posaçërisht
në tokat të cilat nuk e lëshojnë ujin.

Figure 8. Lumi Graçanka dhe Lumi Sitnica

Lumi Sitnicа është njëri ndër lumenjtë më të mëdhenj në Kosovë. Buron në
pjesën juglindore të Kosovës në malin Zhegаvc. Gjatësia e lumit është 90 km, derisa
rrjedhja e tij në grykë është 9,5 m²/sek. Edhe pse lartësia mbidetare e pellgut është 1.000
m, Sitnicа, duke rrjedhur përgjatë luginës së fushës së Kosovës, ka të gjitha vetitë e
lumit fushor: rënie të vogël (0,76‰) dhe shtrat të cekët dhe gjarpëror e në rastet e
ngritjes së nivelit çdoherë del nga shtrati duke ndryshuar edhe shtratin e lumit.
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Figure 9. Lumi Prishtevka në Uglarë

Lumi Prishtevka para 30 vitesh ka qenë lum i pastër. Sot, në gjithë rrjedhën e saj
prej 15.43 km, është kolektor i ujërave të zeza i qytetit të Prishtinës, e cila kalon kah
Uglari dhe derdhet në Sitnicë. Brigjet e lumit Prishtevka janë të parregulluara, me
kaçuba të mëdha, shkurre dhe shelgje. Shtrati i lumit është plot me llum dhe përmbajtje
të ujërave të zeza. Mbi lumin Prishtevka, në Uglar, është ndërtuar ura e cila ndalon
rrjedhën u ujit, kështu që vërshime të shpeshta marrin objektet e banimit që gjenden në
afërsi të urës.
Lumi Janjevka rrjedh nëpër Gushtericën e Epërme dhe të Poshtme. Janjevka
gjatë periudhës së verës thahet, sidomos kur mbretërojnë temperaturat e larta, kështu
që në shtratin e saj ujë ka vetëm në periudhën e dimrit.
Lumi Banullë perbehet nga dy dege ku dege e djathta rrjedhe nga malet e
Verbicë e Zhegocit ndersa e majta ne Zhegoc, keto dy dege bashkohen ne Terboce, lumi
kalon ne Sllovi me pase ne Banullë, ku me pas vazhdon per tu bashkuar me lumin
Sitnica ne vendin e qujtur topliqan.
Objekti i thertores gjendet ne afersi te ketije lumi me nje distance pre 182 m,
mirpo nuk ka shkrakime te ujrave te ndotur ne lume, pasi qe ujrat e ndotura nga
thertorja jane te lidhur me kanalizimin e fshatit.
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Figure 10.Lumi Banullë dhe distanca me thertore
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4.PËRSHKRIMI I OBJEKTIT DHE INFRASTRUKTURA
4.1. Objektivat dhe infrastruktura
Kompania Mishtore Demi Sh.p.k. me aktivitet për therjen e kafshëve te trasha
dhe te imta, operon qe nga viti 2004. Përshkrimi i saktë i fabrikës për përpunimin
konservimin dhe e mishit ka vetëm një objekte i cili është i ndare si pas nevojës se
shfrytëzimit dhe ka një sipërfaqe ne total preje 320 m², dhe është i ndare si ne vijim:
1. Hyrja e punëtoreve (ku behët edhe dezinfektimi i punëtoreve para se te hyje
ne thertore)
2. Zyra
3. Dhoma e ndërrimit te rrobave
4. Dhoma per coptimi i lopeve
5. Dhoma per coptmi i deleve
6. Hapësira për therje te gjedheve (Lopeve)
7. Hapësira për therje te Deleve
8. Dhoma e ftohjes 1, Komore -2 deri +3 C
9. Dhoma e ftohjes 2, Komore -30 C
10. Vendosja e mbeturinave te gjedheve/deleve
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Figure 11. Skema e ndarjes se objektit për aktivitete te kompanisë

Objektet e cekura me lart janë nga konstruksioni i çelikut i kombinuar me
konstruksion te betonit te armuar me dimensione dhe aftësi mbajtëse të parapara për
mbajtjen e ngarkesave punuese. Me poshtë do ti paraqesim disa foto te organizimit te
thertoren dhe objektit te saje.
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Figure 12. Objekti ku zhvillohet aktiviteti përpunimit te mishit
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4.2. Procesi teknologjik i therrjes se kafshëve te Trasha dhe te Imta
Nga kompania Mishtore Demi Sh.p.k. nuk kemi ndonjë proces ekologjik
kompleks, i gjithë procesi është mjaft i thjeshtë, me poshtë do ta shpjegojmë ketë proces.
4.2.1. Parime të mishit dhe prodhimeve nga mishi
Mishi është një produkt shumë i rëndësishëm në dietën e njeriut për shkak të
përbërjes së tij. Ai është një burim i rëndësishëm proteinash dhe lëndësh minerale
kryesisht hekur (Fe). Duke qenë se është i pasur me lende ushqyese si, proteina, yndyra,
minerale etj, ai është edhe një produkt tepër i preferuar për mikroorganizmat të cilat
ndikojnë në konservimin e tij, duke e prishur këtë të fundit apo ajo që është akoma më
keq duke e shndërruar në një produkt toksik për shëndetin e njeriut.
Dihet qe mishi ka një përmbajtje te larte uji që shkon deri në 60% dhe kjo
favorizon zhvillimin e mikroorganizmave. Gjithashtu mishi ka një mjedis lehtësisht acid
deri në 5.5 pas glikolizës, dhe një temperature rreth 37 grade pas therjes që është
gjithashtu një mjedis ideal për zhvillimin e mikroorganizmave.
Kompania Mishtore Demi Sh.p.k, ka investuar ne thertore për therjen e
gjedheve dhe kafshëve te imta, ka ndërtuar një objekte mjaft te mire dhe te sigurt për
therje.
4.2.2. Procesi qe zhvillohet ne thertore
Procesi i cili zhvillohet ne thertore ka dy linja; linja për therjen e kafshëve te
trasha siç janë gjedhet dhe linja për therjen e kafshëve te imta siç janë delet.
Therja e tyre behet ne mënyre mekanike, pra me dore, ku gjate procesit te pune
nuk përdoret ndonjë teknologji e rende dhe e sofistikuar.
Ky proces me shume i ngjanë mënyrave tradicionale te therjes se kafshëve. Me
poshtë kemi bere renditjen disa e fotove si pas procesit te punës ne thertoren Mishtore
Demi Sh.p.k,.
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Skema e Procesi teknologjik
Kontrollimi nga
veterinari para
therjes

Linja 1per
therje
gjedheve

Linja 2 therje
e deleve

Dhoma per copitim
dhe ndarje e mishit

Dhoma per copitim
dhe ndarje e mishit

Vendosja ne friz

Paketim dhe Transportimi

4.2.3. Linja per therrjen e gjedheve (lopeve)
Gjedhet- merren ne tregun vendor dhe i jashtëm, varësisht nga çmimi i gjedheve.
Tani kompania është duke punuar me prodhim minimal ku vetme dy gjedhe theren ne
dite nga ora 09:00h deri 17:00h.
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Figure 13. Hapësira ku behet therja e gjedheve

Pasi te behet therja e gjedheve, fillon procesi rrjepjes dhe largimi i mbeturinave te
gjedheve. Pas kësaj gjedhet e prera kalojnë ne dhomën për copëtim.
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Figure 14. Foto dhoma ku vendoset gjedhet per coptim

Figure 15. Foto nga hapësira ku behet copëtimi
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4.2.4. Linja per therrjen e Deleve
Delet- merren ne tregun vendor dhe i jashtëm, varësisht nga çmimi i gjedheve.
Tani kompania është duke punuar me prodhim minimal ku theren ne dite vetme dy
deri 7.

Figure 16. Foto ku behte therja e deleve

4.2.5. Rujtja e mishit
Ndërsa pas procesit te therjes dhe copëtimit, mishi për ruajtje kalon ne dhomat te
cilat janë te akomoduar për ruajtjen e mishit ne temperatura adekuat. Me poshtë kemi
paraqitu disa foto nga dhomat për ruajtjen e mishit.
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Figure 17. Foto nga dhoma për ruajtja e mishit
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5.3. Landet qe shfrytezohen per zhvillimin e aktivitetit nga kompania
Kompania per ta zhvilluar aktivitetin e vete përdore këto lënde:
1. Uji- kompania ka hapur nje pus per furnizim me uje.
2. Energjia elektrike- furnizohet nga rrjeti i e-kes/co
3. Ndërsa gjedhet dhe delete furnizohet ne treg

Figure 18. Foto e bunari i cili furnizohet
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5.0. IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Investimi në ndërtimin dhe funksionalizimin i thertores se gjedheve dhe
kafshëve te imta, paraqet një kontribut mjaft të vlefshëm për produkte që do të ofroj si
dhe për mundësitë e punësimit.
Ndërsa ndikimet (presioni) në mjedis domosdo se vinë në shprehje kur vepron
faktori antropogjen në mjedis, vetëm se në shkallë të caktuara duke filluar nga
minimumi real i këtij ndikimi. Duke u bazuar në analizën e ndikimeve të mundshme në
mjedis, paraqesim në këtë rast një analizë më të hollësishme të ndikimeve të mundshme
në mjedis duke specifikuar edhe masat zbutëse qe do të përdoren për te eliminuar apo
për të i minimizuar këto ndikime.
Analiza e VNM-së në këtë rast realizohet duke u bazuar në projektin ideor të
konceptuar e të diskutuar më lart në këtë raport si dhe nga gjendja reale në lokacionin
respektivisht zonën ku është duke funksionuar thertorja. Kjo analizë kryhet me qëllim
të vlerësimit të ndikimit në mjedis në dobi të zhvillimit të qëndrueshëm të mjedisit
duke mos i cenuar aspektet: kimike-fizike (ndikimet në burimet natyrore dhe degradimi
fizik i mjedisit), biologjike-ekologjike (ruajtja e biodiversitetit, ndikimi mbi jetën e gjallë
dhe biosferë) dhe socio-ekonomike (ndikimet e përkohshme apo të përhershme pozitive
apo negative).

5.1.Ndikimet në ajër
Duka u bazuar në lokacionin ku është ndërtuar thertorja e cila është ne periferi
përkatësisht ne Juglindje te qytetit te Gracanices , nuk pritet te ketë ndonjë trysni ne ajër
për qytetin e Gracanices dhe rrethinës..
Ndikimet ne ajër mund te vi vetëm nga lëvizja e makinerive transportuese ku një
numër i gazrave lirohen, nga plurhri i cili mund te qohet pezull dhe nga mbetjet e
kafshëve pasi janë therur.
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Me gjithë ketë ne baze te procesit qe do te zhvillohet ne ketë therrtore nuk pritet te
paraqitet ndonjë tejkalimi i vlerave te ndotjes se ajrit, por edhe nuk priten të tejkalohen
vlerat kufitare të kualitetit të ajrit sipas të OBSH ( ky lokalitet apo tëre ky regjion ne
aspektin e cilësisë se ajrit qëndron mire) dhe nuk priten përkeqësime lokale në cilësinë e
ajrit në kuadër të lokalitetit të drejtpërdrejtë nga thertorja.
Ndikimet ne ndotjen e ajrit mund te vinë ne raste te mos kujdesit për mbetjet e kafshëve
pas therjes, ku mundet te vije deri te hedhja ne ambient te hapur

te mbetjeve te

kafshëve, e si pasoj e saje mund te vije deri te ndotja e ajrit me aroma qe lirojeni këto
mbetje.

5.2. Ndikimet në tokë
Aktivitetet që do të zhvillohen në këtë impiant/thertore nuk do te kenë ndikim
të madh në tokë, përveç atyre ndikimeve qe kane qene ne hapësirën e ndërtimit te
objektit. Ndërsa jashtë parcelave te kompanisë ndikimet ne toke nuk do te ketë edhe
pse toka është e klasës së 3 të kualitetit, pasi qe nuk ka ndonjë aktivitet qe paraqet trysni
anësore. Nga shkarkimi i ujerave pas procesit te prodhimit nuk do te ndodh ndotja e
tokës pasi impiantit për therjen e kafshëve nga kompania Mishtore Demi Sh.p.k. ka
ndërmarre te gjitha masat për evitimin e ndotjes se ambientit duke ndërtuar gropën
septike për trajtimin e ujërave te ndotur. Ndërsa ndikime tjera si derdhje e vajrave etj,
nuk ka.

5.3. Ndikimet në ujë
Në afërsi të kësaj zone nuk ka ndonjë rrjedhje apo grumbullim te ujërave
sipërfaqësore qe do të mund te ndikoheshin nga kjo fabrikë, Lumë i Batullës është ne
një distancë 180m, larg nga objektet i thertore.
Ndotja e ujerave mund te vijën nëse, ujerat nga pastrimi i pajisjeve pas procesit te
therjes shkarkohen ne ujë rrjedha apo ujera nëntokësore.
Gjatë operimeve, kualiteti i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga aktiviteti i
impiantit për përpunimin e mishit mund të ndikohet në disa rrugë:
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 Menaxhimi jo adekuat i ujërave të zeza, – mund të rezultojë me
depërtimin deri në ujërat nëntokësore.
 Menaxhimi i jo adekuat i gjakut te gjedheve

5.4. Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë
Në këto zona te rajonit te Gracanices/Lipjanit rriten llojet me të zakonshme të
florës dhe faunës. Zona përreth ku është duke ushtruar aktivitetin e thertorja, është
zone e banuar nga banoret dhe me objekte industriale, andej nuk do të ketë ndonjë
ndikim te madh ne florën dhe faunën. Gjithashtu, në këtë lokacion e as në zonën më
gjerë deri më tani nuk është evidentuar ndonjë habitat i veçantë i llojeve te botës bimore
apo shtazore. Edhe pse ky aktivitet nuk paraqet ndonjë rrezik specifik në florë dhe
faunë.

5.5. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Hapësira ku gjendet thertorja nuk ka ndikim negative në popullatën e zonës, pasi
qe nuk ka pasur nevoje te zhvendoset ndonjë shtëpi, nuk do te beje ndonjë trysni gjate
operimit te saje dhe nuk krijon shqetësim për banorët lokal.
Në të kundërtën ka ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik të zonës dhe
ndihmon në mbështetje përmes punësimit të komunitetit lokal, njëkohësisht sjell
produkte te sigurta te mishit ne tregun e Prishtinës dhe komunave për rreth dhe te
Kosovës ne përgjithësi.

5.6. Ndikimet nga zhurma
Si rezultat i natyrës së veprimtarisë se ushtruar në këtë impiant te mishit nuk
pritet të ketë ndonjë ndikim në ngritjen e nivelit të zhurmës për mjedisin për rreth, e cila
do ti shqetësonte banoret e kësaj zone. Thertorja punon vetëm me një ndërrim te
rregullt prej 8 orësh, prandaj kjo është edhe e favorshme për fabrikën ne lidhje me
zhurmën, pasi ne ketë orar qytetaret janë aktiv thuaj se te gjithë dhe zhurma është edhe
me pak e ndjeshme.
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5.7. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Aksidentet e mundshme që mund te ndodhin gjatë aktiviteteve të impiantit te
thertores vlerësohen si raste të izoluara. Nuk ka aktivitet me materie të rrezikshme të
cilat paraqesin potencial të lartë për rrezikimin e shëndetit të njeriut apo mjedisit në
përgjithësi.

6.0. MASAT E MBROJTJES SË MJEDISIT
6.1. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
Për zvogëlimin e ndotjes se ajrit nga impianti për therjen e gjedheve dhe deleve,
duhet qe operatori ne fjalë te mirëmbaje dhe ujite ne mënyrë te vazhdueshme
sipërfaqen e tokës ku operon ne mënyrë qe te mos krijohet pluhuri, duhet te i kushtohet
rëndësi edhe pajisjeve makinerike qe përdoren për transport qe te mos të lirojnë gazra e
me këtë te ndotet ajri mirëpo ato te mirëmbahen ne mënyrë te rregullt, te mos lihen te
ndezura pa nevojë e te liroj gazra dhe te trajtohen mbetjet e kafshëve (pasi qe janë
therur) ne mënyre adekuate.
Mirëpo nga procesi i therjes se kafshëve, mund te themi lirisht se ndotja e ajrit
është minimale kur kihet parasysh procesi qe do te zhvillohet ne te.
Megjithatë gjatë operimit do të merren masat:
 Mirëmbajtje e hapësirës se impianti për therje,
 Mirëmbajtjen e rregullt te makinerisë se punës dhe makinerisë lëvizëse-motorike.
 Kompania ne fjalë ka ndërmarre te gjitha masat për evitimin e ndotjes se ajrit nga
mbetjet e gjedheve, pasi qe ka lidhur marrëveshje me kompaninë regjionale te
pastrimit.

6.2. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë dhe në tokë
Në dobi të minimizimit të ndikimeve në tokë, siç është cekur edhe me lart nga ky
aktivitet nuk pritet te ketë ndikime ne toke. Pjesa me e madhe e sipërfaqes se parcelës
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ku operon impianti për therrje është e zone me zhavorr dhe pjesa tjetër ku ka lëvizje
motorike do te shtrohet me asfalt.
Ndotja e ujit mund te vije nga larja e pajisjeve qe përdoren ne therjen e gjedheve
dhe gjaku i tyre, mirëpo fabrika ne fjale këto ujëra nga procesi i larjes i grumbullon dhe i
dërgon ne basenet (impiant) te ndërtuara nga përfaqësuesit e kompanisë ne fjale.
Me pastaj impianti për përpunimin dhe konservimin e mishit, ujerat pas te
grumbullohen ne gropën septike shkarkohen ne rrjetin e kanalizimit te fshati.

Për minimizimin e ndikimeve do të ndërmerren masat si në vijim:
 Ujërat qe shkarkohen nga impianti për therje, grumbullohen ne grope septike,
pastaj merren nga kompania regjionale te pastrimit
 Masa e rëndësishme për zvogëlim do të jetë edhe grumbullimi dhe trajtimi i
ujerave nga reshjet atmosferike si dhe mbledhjen e ujërave të shkarkuar nga te
gjitha objektet te impianti për therje dhe dërgimi i tyre ne impiant për trajtim.
 Gjithashtu me qëllim të evitimit të ndikimeve tjera në ujëra, investitori duhet dhe
do të zbatojë në përpikëri të gjitha ligjet dhe udhëzimet administrative për
mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore, ujerave nëntokësore dhe burimeve tjera te ujit.

6.3. Masat për mbrojtje nga zhurma
Impianti për therjen e kafshëve, gjatë ushtrimit te aktivitetit te tij nuk shkakton
zhurme ose një zhurme te vogël e cila është brenda kufijve te lejuar. Parcela ku ushtron
aktivitetin e tij impianti për therje, është afër rrugës regjionale qe lidhe qytetin e
Prishtinës-Lipjan-Ferizaj, prandaj zhurma qe krijohet është thuajse me e vogël se ajo e
komunikacionit, si rrjedhojë e saje zhurma nuk paraqet ndonjë shqetësim te madh.
Megjithatë operatori duhet te marr te gjitha masat e parapara sipas ligjit dhe
akteve nen ligjore për parandalimin dhe zvogëlimin e zhurmës ne kuadër te normave te
lejuara, duhet te kontrollohen vazhdimisht pajisjet dhe impiantet te cilat prodhojnë
zhurmën edhe për këtë ndikim duhet te shkurtohet ne maksimum koha e mbajtjes
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ndezur te motorëve te mjeteve motorike, duke mirëmbajt dhe duhet kushtuar rendësi e
veçante te gjitha pajisjeve te cilat emitojnë zhurme gjate procesit te punës.

6.4. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në peizazh, florë dhe faunë
Parcela ne lokacionin ne te cilën impianti për përpunimin dhe konservimin e
mishit qe ushtron aktivitetin e vet, siç është cekur edhe me lart është mjaft e
përshtatshme për këtë veprimtari ngase gjenden afër rrugës se fshatit dhe është ne
zonën e vendbanimeve dhe objekteve tjera industriale, prandaj dhe nuk pritet ndikim
negativ shtesë në peizazh, florë dhe faunë e lokacionit ne fjale dhe regjionit ne
përgjithësi.

6.5. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në vendbanime dhe popullatë
Në afërsi të zonës së ku është e ndërtuar dhe duke ushtruar aktivitetin e saj
impianti për përpunimin dhe konservimin e mishit është ne hapësirat e fshatit
Dobratin. Ne një distancë mbi 180m janë shtëpi banimi mirëpo, te njëjtit nuk kanë pasur
deri me teni ndonjë ankese rrethe aktivitetit te impianti për përpunimin dhe
konservimin e mishit.
Investitori ka bashkëpunim të ngushtë me komunitetin lokale të zone dhe do
njofton ata me kohe për te gjitha aktivitete e mundshme që mundë të ndikojnë në
vendbanim dhe në popullatën lokale gjatë këtij aktivitetit.

6.6. Masat për mbrojtje nga rreziqet dhe aksidentet mjedisore
Aksidentet e mundshme që mund te ndodhin gjatë aktiviteteve të kësaj thertore
mund të vlerësohen si raste të izoluara. Për te mos ardhur deri te ndonjë aksidenti
eventual investitori i impianti për therje, duhet qe te merren te gjitha masat adekuate
paraprakisht. Rreziku me i madhe për ndonjë aksident vjen nga energjia elektrike si
edhe pajisjet elektrike te impiantit.
Komponentë mjedisore, potenciali për ndikim, veprimet që shkaktojnë ndikimet dhe
masat për parandalimin e këtyre ndikimeve
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Komponenti

Potenciali për

Veprimi që shkakton

Masat që duhet të

mjedisore

ndikim negativ

ndikimin

ndërmerren

Ajri

Ka

potencial

te Ajri ndikohet kryesisht

Mirëmbajtje e sipërfaqeve

vogla për ndotjen e gjatë erërave te forta te cilat
kualiteti të ajrit.

te parcelës,

mund e bartin pluhurin nga

Mirëmbajtja e makinerisë

sipërfaqja e parcelës, si dhe

punese,

nga ndikimi nga djegia e

Mirëmbajtja e makinerisë

derivateve ne makineria

lëvizëse dhe mos ndezja e

punuese dhe ato lëvizëse,

motorëve te tyre pa nevojë,

lënda djegëse për ngrohje

Përdorja e lendes ngrohës

etj. Hedhja e mbetjeve te

miqësore me ambientin etj.

gjedheve ne ambient. Dhe

Trajtimi tyre si pas ligjit për

nga djegëja e drurit ahu.

mbeturina

dhe

rregulloreve tjera. Ne rast
qe

ka

tejkalime

te

shkarkimeve ne ajër duhet
te

ndërmerren

masat e

nevojshme.

Uji dhe Toka

Në zonë nuk ka Ndikimet

mund

të Impianti për përpunimin

ujëra sipërfaqësore. paraqiten si rezultat i keq dhe konservimin e mishit,
Potencial

për menaxhimit të ujërave te e ka te ndërtuar impiantin

ndikimin ekziston shkarkuara nga procesi i për

trajtimin

ujerave

te dheu dhe ujërat përpunimit te mishit dhe ndotura te shkarkuara nga
nëntokësore

pastrimit te pajisjeve qe procesi.
përdorën për prodhim.

Natyra

dhe Potencial minimal, Sipërfaqja ku është ndërtuar Me që në vendin e për

biodiversiteti
(flora

nuk ka zona te impianti për përpunimin prodhimin e impianti për

dhe rrezikuar ose në dhe konservimin e mishit përpunimin

vegjetacioni,

zhdukje.

dhe

është sipërfaqe e vogël, dhe konservimin e mishit, është
kjo nuk mund të ndikoj në zone urbane nuk ka florë
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fauna, Zonat e
mbrojtura

shkallen e mikrosistemi.

dhe

faune

zhvilluar

të

shume

te

dhe për rrethe

ne rajonin e Prishtines në

natyrës)

përgjithësi,

rriten

zhvillohen

dhe

llojet

e

ndryshme të florës dhe
faunës. Mirëpo nuk ka të
dhëna për ndonjë lloj të
rrallë, apo të pazakonshëm
të

florës

apo

faunës,

ndikim është minimal, dhe
pothuajse jo relevant.

Zhurma

Potencial minimal

Nga

ky

aktivitet

për Mirëpo niveli i zhurmës

impianti për përpunimin nuk do të jetë i atillë që të
dhe konservimin e mishit, ketë ndikim te madh në
ka potenciale te vogla te ambientin jashtëm.
shkaktimit te zhurmë

Shëndeti

i Potencial relativ

Në kushte jo të duhura Te gjitha pajisjet te cilat

qytetareve

mirëmbajtjes se hapësirës se mund te kenë ndikime ne

dhe

impianti për përpunimin shëndetin e qytetareve do

konsumatorëv

dhe konservimin e mishit tu

e

dhe për rreth tij

kushtohet

rëndësi

veçan ne mirëmbajtjen e
tyre.

6.7. Menaxhimi i mbeturinave
Gjatë operimit te impianti për therje te gjedheve dhe deleve, mbeturinat qe
mbesin gjate procesit te punës.
Mbeturinat te cilat mbesin janë mbetjet e gjedheve dhe mbeturinat të cilat i bënë
personeli gjatë procesit te punës ne thertores. Prandaj këto mbeturina duhet të
adresohen në mënyrë adekuate, në mënyrë që ato mos të jenë faktorë ndotje në mjedis
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dhe të jenë në harmoni me praktikat e mira mjedisore dhe ligjet vendore në fuqi. Për
largimin e këtyre mbeturinave kompania Mishtore Demi Sh.p.k. ka marrëveshje me
kompaninë për menaxhimin e mbeturinave nga komuna e Gracanices.
Për mbetje e mundshme te këtij aktiviteti, zgjidhja është si ne vijim:
 Mbeturinat ditore nga personeli do të grumbullohen dhe do të adresohen në
mënyrë adekuate në kontejnerët e ndërmarrjes komunale për mbeturina, ndërsa
 Mbeturinat e mbetjeve te gjedheve dhe deleve pas therjes, do te merren nga
kompania qe është e kontraktuar për ketë.

7.0. MONITORIMI DHE RAPORTIMI
7.1. Monitorimi
Në bazë të gjendjes faktike në terren, pasi që ky aktivitet nuk paraqet trysni
mjedisore, monitorim i detyrueshëm dhe permanent i treguesve mjedisor janë te
domosdoshëm. Produktet dhe ndikimet ne mjedis do te kontrollohen ne mënyrë te
rregullt dhe për çdo rast duhen te merren masat e nevojshme komfor ligjeve dhe te
njoftohen organet kompetent .

7.2. Raportimi
Raportimi do të kryhet nga personi përgjegjës i autorizuar nga menaxhmenti,
gjegjësisht nga ekspertet e kompanisë. Në raport, eventualisht do të përfshihen të
dhënat për monitorimin e te gjitha parametrave te cilët do të jenë kërkuar në Pëlqimin
Mjedisor, përkatësisht lejen mjedisore të lëshuara nga MMPHI.

8. MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË
AKTIVITETIT
Pas përfundimit të aktivitetit te thertores, pajimet e impiantit duhet të
çmontohen dhe të largohen nga ky lokalitet. Bazamentet si dhe platotë duhet të
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shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në depononte regjionale. Struktura
përfundimtare duhet të jetë e mbuluar me dheun, e cila është adekuate me dheun e
mëparshëm dhe ku do ti përshtatet substratit te tokës.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara apo të degraduar nga ndryshimi i
destinimit do të përfshij rivitalizimin në tërësi të hapësirës së dëmtuar nga veprimtaria
ekzistuese. Zgjedhja e rikultivimit, dmth modelit, varet edhe nga qëllimi i përdorimit të
tokës, siç do të jetë e paraparë me planet komunale.

9. KONKLUZIONE
Duke analizuar studimin e bërë për identifikimin e ndikimeve të mundshme,
masave për parandalimin e ndikimeve, intervistave e opinioneve, si dhe duke iu
referuar dokumenteve ekzistuese mund të konkludojmë si në vijim:


Impianti për therrje e gjedheve dhe deleve i cila është e ndërtuar, ne komunen e
Gracanices me pronar Nerxhivane Rrustemi është në interes;



të vet investitorit për të përmirësuar kushte e punës, për të ngritur sasinë dhe
kualitetin e mishit;



në interes të komunës sepse do të ketë një ndikim në rritjen e punësimit dhe të
hyrave në komunë, dhe



në interes të banorëve të tjerë lokal, sepse do të ofrohen mundësi e një ambienti
me te menaxhuar, mundësi punësimi, si dhe produkte me cilësi të sigurt.

Në rast se thertorja për therjen e kafshëve, mirëmbahet ne mënyrë profesionale
dhe me standarde siç parashihet te mirëmbahet dhe me respektimin e plotë të masave
të dhëna në këtë raport, si dhe me bashkëpunimin e plotë me autoritetet, kjo fabrike
konsiderohet krejtësisht e pranueshëm si në aspektin mjedisor, po ashtu edhe në atë
social dhe ekonomik.
Duke u bazuar në natyrën e fabrikës dhe aktivitetit te saje, vendndodhjen e
fermës, kapacitetin dhe intensitetin e veprimeve, mund të konstatohet se ndikimet në
mjedisin lokal janë minimale, dhe tërësisht të kontrollueshme.
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Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme për raport të VNM-së dhe i
propozojmë institucionit kompetent përkatësisht Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinorë (MMPHI), për dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor sipas
kërkesës së investitorit-aplikuesit Mishtore Demi Sh.p.k.
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11. Shtojcat
Bashkëngjitur këtij raporti:


Shtojca 1. Certifikata e regjistrimit të biznesit,



Shtojca 2. Te dhënat për biznesin,



Shtojca 3. Certifikata e pronës,



Shtojca 4. Kopja e planit,



Shtojca 5. Leje Pune



Shtojca 6. Pëlqimi i komunës
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Shtojca 7. Matjet e gjeldetit



Kontrata për mbeturina me kompaninë regjionale
Skema e Procesit teknologjik
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