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1. Hyrje
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pelqimit Mjedisor Depon e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos në Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës,
Remzi Ilazi përfaqsues i kompanisë Berdica Cement SH.P.K. Rruga Tirana, pn
Prizren, ka bërë përgatitjen e dokumentacionit për fillimin e hartimit të Raportit për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për Depon e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos
të cilët nevojitën për prodhimin e llaqeve, ngjyrnave , fasadave dhe ngjitësit për
styropor dhe sillosin e ҫimentos, në Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës.
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis paraqet një dokument të rëndësishëm
dhe të domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor, si dokument i nevojshëm për
marrjen e Lejes të Ndërtimit për ndërtimin e Depos për magazinimin e lëndës së
parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos në Harilaq, Komuna e Fushë
Kosovës. Me qëllim që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në mjedis të tërë
veprimtarisë së depos të lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit të
ҫimentos duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e
mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari.
Në raportin e VNM-s do të analizohen karakteristikat e gjendjes ekzistuese të
mjedisit në lokalitetin ku planifikohet të ndërtohet

depoja e lëndës së parë,

aditiveve, ҫimentos dhe sillosi i ҫimentos , si dhe karakteristikat e potencialeve
përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inzhinjeriko - teknike të punëve të cilat
zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër, shtrohet nevoja për hartimin e
Raportit të VNM-së ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet relelevante që mund
të paraqiten në relacionin depoja e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi
i ҫimentos

dhe mjedisi, duke mos anashkaluar edhe ndikimet kumulative në

rrethinë dhe regjionin më të gjerë.
Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të
ndikimit në mjedis, ky Raport bëhet me qëllim të

përkufizimit të ndikimeve

potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu marr për
mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative.
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Me rastin e hartimit të Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis janë marrë për
bazë ndikimet në mjedis dhe aplikmi i masave për zvogëlimin e ndikimeve, gjatë
fazës të ndërtimit të depos për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos
dhe sillosit te ҫimentos , gjatë fazës të realizimit të aktiviteteve të depos për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit për magazinimin
e ҫimentos dhe pas përfundimit të aktivitetit të depos për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos, në Harilaq,
Komuna e Fushë Kosovës.

2. Baza ligjore për hartimin e raportit
Raporti i VNM-s përfshin indentifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin
e ndonjë aksidenti ambiental gjatë funksionimit të depos për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos , edhe atë :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin e
ndikimeve negative gjer në kufijtë e lejuar.

2.1. Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM 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.
Si bazë themelore për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis të
depos për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin për

magazinimin e ҫimentos

në Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës, të kompanisë

Berdica Cement SH.P.K. Prizren, janë shfrytëzuar :
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Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



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 ndërtim Nr. 04/L-110



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



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



Ligji për Mbeturina



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



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



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



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

Nr. 04/L-060

 Udhëzimi Administrativ Nr. (QRK) Nr. 07/2021, për rregullat dhe normat e
shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.


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



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



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

Duke u nis nga fakti se një pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e
mjedisit nuk është përfshirë në rregullativat e tanishme prandaj për nevoja të këtij
raporti është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare,
direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s.
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b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos legjislacionit në
fuqi të lartë cekur, janë shfrytëzuar edhe :
1. Projekti ideor i ndërtimit të depos për magazinimin e

lëndës së parë,

aditiveve, ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos
2. Qertifikata e biznesit
3. Ҫertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
4. Kopjet e planit të parcelave
5. Plani i situacionit
6. Vendimi për caktimin e Kushteve Ndërtimore
7. Kontrata për Bashkëinvestim

2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për depon
për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve,

ҫimentos

dhe sillosin për

magazinimin e ҫimentos me objektet përcjellëse, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë :


burimet themelore të ndikimeve në mjedis



popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.



karakteristikat e dheut , topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është
planifikuar të ndërtohet

depoja për magazinimin e

lëndës së parë,

aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos.


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 ndotës
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c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin ku është planifikuar të ndërtohet depoja për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin
e ҫimentos.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe
vlerësimit të gjendjes ekzistuese.

3. Përshkrimi i lokacionit dhe mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore
për hartimin e Raportit të VNM-së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese
është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren .
Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të 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 kyçë te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është
hulumtimi i potencialit ekzistues, e që konsiston ne analizën e mirëfilltë të tërësisë
hapësinore ne zonën më të gjer të lokacionit në cilin është planifikuar të ndërtohet
depoja për magazinimin e
magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për

ҫimentos, me qëllim që ne bazë të pasojave të njohura të

vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjik dhe ne bazë te tyre të rekomandohen
masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre. Karakteristikat e potencialit
ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të faktorëve natyror si
që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna. Çdonjëri nga potencialet ekologjike ne
këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne esencë kanë rëndësi të dorës
së parë në analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit. Ndikimi
i ndërsjellë i faktorëve të veçanet si dhe ndikimi i tyre ne formimin e potencialit
ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën ne fjalë, së
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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
natyror formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të cilave duhen
marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të depos për magazinimin e aditiveve,
ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos ne hapësirën konkrete
FAKTORËT
NATYROR

POTENCIALET

TOKA

POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI

POTENCIALET
E BIOTOPËS

FLORA

POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

FAUNA

Fig.1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është planifikuar të ndërtohet depoja për magazinimin e lëndës së
parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos

te kompanisë

Berdica Cement SH.P.K. Prizren, gjendet ne Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës,
lokacioni gjendet në anën e majtë të rrugës Fushë Kosovë – Sllatin - Magur.
Fushë Kosova është qytezë dhe komunë në pjesën qendrore të Kosovës. Qyteti
ndodhet përafërsisht 8 km në jug-perëndim të qendrës së Prishtinës.
Depoja për magazinimin e

aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e

ҫimentos te kompanisë Berdica Cement SH.P.K. Prizren, planifikohet të ndërtohet
në pjesët e ngastrave kadastrale nr. P-72514003-00372-0 dhe P-7251400300373-0 , numri i lëndës së Çërtifikatës 14 – 941 – 33171 - 3 , zona kadastrale
Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës, ngastrat e lartë cekur janë te evidentuara si
pronë private ne emër të Kosovo Cement & Concrete Company L.L.C. Harilaq,
Fushë Kosovë,

që dëshmohet me Çertifikatën mbi të drejtat e pronës së
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paluajtshme dhe kopje të planit të lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës –
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për të cilat ngastra
përfaqsuesi i kompanisë Berdica Cement SH.P.K. me përfaqsuesin e kompanës
Kosovo Cement & Concrete Company L.L.C. kan bër marveshje për bashkinvestim
që dëshmohet përmes Kontratës për Bashkëinvestim dhe Rregullim të Raporteve
Pronësore. Në lokacionin ku planifikohet të ndërtohet depoja për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos
gjenden edhe katër sillosa për magazinimin e ҫimentos, si dhe një depo të njejtës
kompani, lokacioni kufizohet si në vijim: Në lindje kufizohet me ara të mbjellura
me të lashta periodike pastaj me rrugën e asfaltuar dhe pastaj me objektet e
aeroportit Adem Jashari i cili gjendet në distancë mbi 1300m.
Në jug kufizohet me ara të mbjellura me të lashta periodike pastaj ekziston një
serë për kultivimin e kpurdhave e cila gjendet në distancë mbi 140m.
Në perendim kufizohet me hekurudhen e cila gjendet në distancaë mbi 45m pastaj
me rrugen e asfaltuar e cila gjendet në distancaë mbi 55m pastaj gjenden objektet
e banimit më të afërta në distancaë mbi 145m, dhe një objektë hotelier – restorant
i cili gjendet në distancë mbi 130m.
Në veri kufizohet me ara të mbjellura me të lashta periodike , kufizohet me një
qender të automjeteve mbeturinë e cila gjendet në distancë mbi 100 m, pastaj me
dy baza te betonit të cilat gjenden në distanca njera mbi 400m kurse tjetra në
distancë mbi 700m . Në bazë të gjitha analizave është sajuar mundësia për
vlerësimin global të gjendjes ekzistuese të mjedisit jetësor si dhe ndikimeve të
mundshme

negative gjatë realizimit aktiviteteve në depon për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin për magazinimin e ҫimentos
betonit. Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin- vlerësimin e ndikimeve
të mundshme dhe për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë
parasysh edhe pse nuk kemi të bëjmë me një projekt që mund të ketë ndikime të
theksuara ne mjedis. Hapësira ne të cilën planifikohet të ndërtohet Depoja , është
e përkufizuar me kufijtë dhe koordinatat te cilat do te shënohen ne vijim.
Nr. Pik.
1

Y
7501394.79

X
4715674.33
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2

7501357.22

4715660.60

3

7501322.90

4715754.52

4

7501360.47

4715768.25

Hapësira ne të cilën planifikohet të ndërtohet objekti i administratës, është e
përkufizuar me kufijtë dhe koordinatat te cilat do te shënohen ne vijim.
Nr. Pik.

Y

X

1

7501259.66

4715667.84

2

7501270.10

4715669.65

3

7501272.16

4715657.83

4

7501264.28

4715656.46

5

7501263.75

4715661.44

6

7501260.83

4715661.13

Sillosi për magazinimin e ҫimentos planifikohet të ndërtohet , koordinatat te cilat
do te shënohen ne vijim.
Nr. Pik.
1

Y
7501287.036

X
4715696.567
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Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet depoja për magazinimin e

aditiveve,

ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos shihet në pjesët e hartave
topografike në vijim.
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Në fotot në vijim shifen objektet e lartë cekura që gjenden në rrethin të lokacionit ku
planifikohet të ndërtohet depoja për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve,

ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos.
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3.3. Vendbanimet dhe popullsia
Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës dhe popullata.
Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para se gjithash për shkak të nevojës që
të hulumtohen hollësisht ndikimet e mundshme negative në banorët që jetojnë në
hapësirën e analizuar.
Komuna e Fushë Kosovës ka 14 vendbanime, ato janë: Grabovc, Bardhi i Madh,
Pomazotin, Bardhi i Vogël, Sllatinë e Vogël, Sllatinë e Madhe, Harilaq, Henc,
Vragoli, Miradi e Poshtme, Miradi e Epërme, Kuzmin, Lismir dhe Fushë Kosovë
(qyteti). Sipas të dhënave nga Enti i Statistikës së Kosovës të regjistrimit të vitit
2011 tregon se në Komunën e Fushë Kosovës numri i regjistruar i
banorëve është 34718.
Ne lokacionin gjegjsisht në ngastrat kadastrale ku është planifikuar të ndërtohet
depoja për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për

magazinimin e ҫimentos,

ndodhen të ndërtuara me leje ndërtmore , kater sillose

për ҫimento, objekti i administratës dhe kontejneri, kurse në rrethin të lokacionit
gjenden objektet e banimit më të afërta në distancaë mbi 145m, gjenden edhe
objekte shërbyese dhe prodhuese si: një qender të automjeteve mbeturinë e cila
gjendet

në distancë mbi 100m, një objektë hotelier – restorant i cili gjendet në

distancë mbi 130m, një serë për kultivimin e kpurdhave e cila gjendet në distancë
mbi 140m, dy baza te betonit të cilat gjenden në distanca njera mbi 400m kurse
tjetra në distancë mbi 700m, aeroporti Adem Jashari i cili gjendet në distancë mbi
1300m.
Parcelat kadastrale të lartëcekura, përfshihen në kuadër të Hartës Zonale
Komunale të Fushë Kosovës 2020 -2028, kjo zonë është e planifikuar me
destinim ,,Zonë Komerciale”.
Duke pasur parasysh lIojin e aktivitetit si dhe pozitën gjeografike të lokacionit, në
pikëpamje mjedisore, depoja për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve,

ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos nuk do të ketë ndonjë ndikim
relevant në popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një pjesë e
komunitetit do të punësohen në depon për kryrjen e aktiviteteve në këte depo.
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3.4. Infrastruktura ekzistuese
Lokacioni ku është planifikuar të ndërtohet depoja për magazinimin e lëndës së
parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos ka lidhje mjaft
te mira komunikacioni, në distancaë 45m gjendet vija hekurudhore, si dhe në
distancaë mbi 55m gjendet rruga e asfaltuar Magur – Sllatinë e cila lidhet me rrugën
magjistrale Prishtinë – Fushë Kosovë - Pejë gjegjesisht autostradën Prishtinë –
Fushë Kosovë - Prizren, e larguar nga kjo rrugë 1910m, furnizimi me energji
elektrike e magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për

magazinimin e ҫimentos, bëhet përmes rrjetit elektrik dhe trafos private, që e ka
ndërtuar pronari i kompanisë.

3.5. Gjendja hidrologjike
Veçoritë hidrogjeologjike të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet depoja për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e
ҫimentos, janë të thjeshta. Morfologjia, ndërtimi gjeologjik, tektonika janë faktorët
dominantë të cilët definojnë lëvizjen e ujërave sipërfaqësor dhe ato nën tokësore.
Në afërsi të lokacionit ku është planifikuar të ndërtohet depoja për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos,
burime natyrore të ujit dhe rrjedha te lumit nuk ekzistojnë, ujërat sipërfaqësore të
cilat krijohen gjatë të reshurave atmosferike, drenohen në kanalet natyrale
(prrockat) dhe pastaj drenohen në lumin Sitnicë i cili gjendet në distancë mbi
3400m nga lokacioni ku planifikohet të ndërtohet depoja për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos.
Resurset kryesore të ujërave sipërfaqësore ne komunën e Fushë Kosovës janë
lumenjtë Sitnica, drenica, Graqanka dhe Prishtina. Këta lumenjë degëzohen në
territorin e kësaj komune. Disa nga përrockat më të rëndësishme që rrjedhin në
këtë komunë janë Gjelbazaku dhe Zanoga. Sitnica është lum i njohur në Kosovë
dhe është dega kryesore e lumit Ibër. Ky lum dallohetnga të tjerët jo vetëm për
shkak të madhësisë së pellgut (2.861 km²), por gjithashtu për shkak të rrjedhës
ujore (16.6 m³/s). Sitnica formohet nga rrjedha Matica me Sazlinë dhe lumi i
Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit Robovc bashkohen, duke formmuar lumin Sitnicë.
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Nga këtu e deri në vendderdhje në lumin Ibër, afër Mitrovicës rrjedh për afër 90 km.
Karakteristika kryesore e këtij lumi është pjerrtësia e ulët. Për këtë edhe
kategorizohet si lum fushor. Sitnica dallohet jo vetëm për shkak të rrjedhës së ulët
të ujit por edhe për ndryshime të theksuara gjatë vitit. Rrjedhat ujorë janë më të
larta gjatë stiëns së dimrit dhe pranverës, ndërsa gjatë stinës së verës rrjedha e ujit
është mjaft e ulët. Në pikën e derdhjes në lumen Ibër rrjedha e ujit bie deri në 2.35
m/s. Shtrati i lumit Sitnicë nuk është edhe aq stabil. Gjatë vërshimeve, uji
nganjëherë mbulon një pjesë të madhe të fushave në pjesën e rrafshtë në mes të
Lipjanit dhe Mitrovicës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sitnica i mbledh
ujërat e lumenjëve Gadime, Janjevë, Graçankë, Prishtinë, Llap dhe Samadrezhë
në anën e djathtë, dhe ato të lumenjëve Drenicë dhe Lushtë në anën e majtë. Në
Territorin e Fushë Kosovët është i vendosur edhe një stacion hidrometrik që i takon
rrjetit hidrometrik të Kosovës me 22 stacione matëse, të vendosura nga Instituti
Hidrometrologjik i Kosovës. Të dhënat nga ky stacion i cili është vendosur në
lokacionin Nadakoc – Vragoli tregojnë se sasia maksimale e rrjedhës është 328
m3/s ndërsa ajo minimale 0/50 m3/s.
3.6. Flora dhe Fauna
Ndikimi i depos për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi
për magazinimin e ҫimentos në domenin e florës dhe faunës nuk paraqet dukuri
që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të pasojave të
ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të
pranueshëm. Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij rajoni janë ndryshimet intensive si
pasojë e veprimtarisë së njeriut.
Në lokacionin ku është planifikuar të ndërtohet depoja për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos , si dhe
hapësirat ku janë ndërtuar kater silloset për magazinimin e

ҫimentos, objekti

administrates dhe kontenjeri, flora dhe fauna nuk ekzistojnë, sepse për shkak të
ndërtimeve të objekteve komerciale

për rreth lokacionit flora është shkatërruar,

nuk ekziston bimsi me te mbjellura me të lashta periodike bujqësore, kurse fauna
është larguar ne periferi.
Mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet projekti dhe
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ate jashtë objekteve komerciale, kemi hasur në bimesi që karakterizohet kryesisht
nga bimët e ulëta barishtore, kultura periodike bujqësore, si dhe të gjitha pemët
frutore të grupit faror dhe atyre bërthamore.
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se
në lokacionin ku është planifikuar të ndërtohet depoja për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos, nuk ka
potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të rrezikohen me
funksionimin e depos për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosit për magazinimin e ҫimentos .
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit , e duke marrë për bazë
edhe të dhënat nga vendasit , në këtë zonë përpos kafshve dhe shpezve shtëpiake
jetojnë gjitarët , zvarranikët , brejtësit , insektet e ndryshme, lepuri i egër , dhelpra,
ujku , derri i egër etj. Prej brejtësve jetojnë- mijtë , prej zvarranikëve- gjarpri i
zakonshëm , breshkat e tokës zhapini i gjelbër etj, ndërsa prej shpezëve janë
karakteristike , bilbilat , thëllënëza e fushës , sorrat , shqiponja,etj.

3.7. Klima
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore
dhe vjetore, ёshtё klimë kontinentale. Sa i përket reshjeve dhe temperaturave,
Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë tё njëjtë. Të reshurat
janë të formës riguese ose me karakter lokal.
Temperatura mesatare sillet prej 11,5˚C gjer në 12,5˚C e si mesatare e këtyre
merret temperatura prej 12,0˚C.
Temperaturat më të larta janë në muajin qershor 35,6˚C, ndërsa në korrik 32,4˚C
dhe në gusht 31,1˚C. Temperaturat më të ulta janë në muajin dhjetor, janar dhe
shkurt.

Temperaturat

maksimale

mesatare

vjetore

janë

22,5˚C,

ndërsa

temperaturat mesatare minimale sillen prej -0.5˚C.
Komuna e Fushë Kosovës karakterizohet me reshje measatare vjetore prej 628
mm, të shpërndara proporcionalisht përgjatë vitit, me të reshura mujore prej 70 mm
(Nëntor) deri 37 mm (Dhjetor).
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3.8. Erërat
Në lokacionin ku është planifikuar të ndërtohet depoja për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos, për shkak të
konfiguracionit e posaçërisht pozitës gjeografike më së shumti janë të përfaqësuara
erërat veriore. Me intensitet më të madhe të shpejtësisë paraqiten erërat veriore,
veri perëndimore si dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intensitet më
të vogël. Në komunën e Fushë Kosovës erërat më të shpeshta janë ato veriore me
226‰ dhe më të rrallat janë ato jug – perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia
mesatare më e madhe e erës është 2.2 m/sek.
3.9. Karakteristikat sizmike
Sizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundësi të dridhjeve të tokës
të intensitetit mesatar . Sipas hartave sizmike të regjionit , hapësira e gjerë e
hulumtuar

nuk i përket një intensiteti të njejt të dridhjeve sepse varet nga

karakteristikat gjeologjike të tokës, thellësisë së ujërave nëntokësore etj.

3.10.

Efektet vizuale ( peizazhi)

Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin depoja për
magazinimin e

aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos –

mjedisi. Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik
të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike,
sociologjike dhe subjektive .
Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe
nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.
Projekti i lartë shënuar depoja për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve,

ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos nuk ka ndonjë ndikim negativ në
prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse në këte lokacion janë të
ndërtuara sillose për magazinimin e ҫimentos dhe objekte industiale te lartë cekura
dhe syri i njeriut është mësuar me këte gjendje të mjedisit.
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3.11. Ajri
Edhe pse ne rrethin të këtij lokacioni deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e
ndotjes së ajrit , ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më
preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku planifikohet të ndërtohet depoja për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin
e ҫimentos. Nga vet konfiguracioni i terenit, dhe për shkak të objekteve afariste
dhe industriale që janë ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar ne këte lokalitet dhe ma
gjer

ndikojnë mjaft ne ndotjen e ajrit , ndotje të ajrit shkaktohen nga

Termoelektranat në Obiliq si dhe Ferronikeli në Drenas,
objekteve në stinën e dimrit,

gjatë ngrohjes së

fregvenca e madhe e automjeteve në

rrugën

magjistrale, gjegjësisht në autoudhën (autostradën) Prishtinë - Prizren ndikojnë në
ndotjen e ajrit.
3.12. Uji
Ndotja e ujit shkaktohet nga stacionet e karburanteve të cilat janë të vendosura
nga dy anët e rrugës magjistrale, gjegjësisht të autoudhës (autostradës) Prishtinë
- Prizren, si dhe depove te karburanteve të cilat janë të vendosura ne këte lokalitet.
Ndotja e ujit shkaktohet nga mbetjet e prodhimeve industriale dhe nga mbeturinat.
Ndotja e ujit shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën magjistrale, gjegjësisht
në autoudhën (autostradën) Prishtinë - Prizren dhe nga shpërlarja e trasës së
rrugës me të reshurat atmosferike. Ndotja e ujit shkaktohet edhe nga lëshimi i
ujërave të zeza nga komuniteti të pa trajtuara ne recipient

si dhe hedhja e

mbeturinave nga komuniteti ne lumenj dhe skajet e brigjeve të lumenjve .

4. Përshkrimi i Projektit
4.1. Përshkrimi i depos të lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit
për ҫimento
Kompania Berdica Cement , duke pasur parasysh llojin e projektit , proceset të cilat
zhvillohen për realizimin e projektit, që do te thotë se ka të bëj me magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve,

për prodhimin e llaqeve, ngjyrnave , fasadave dhe

ngjitësit për styropor , dhe magazinimin e ҫimentos për aplikim në ndërtimtari që
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mund te ken ndikime në mjedis, si dhe llojin lëndës së parë, aditiveve,

dhe

ҫimentos që duhet të deponohen në hapësira të mbyllura, prandaji i ter projekti do
të realiozohet në hapësira të mbyllura, për te realizuar procesin e deponimit të
lëndës së parë, aditiveve,

dhe ҫimentos, pronari i kompanisë së lartëcekur ka

planifikuar të e ndërtoj objektinë e depos për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, dhe ҫimentos të ambalazhuar dhe planifikon të e ndërtoj edhe një sillos
për magazinimin e ҫimentos refuz, si dhe objektin e administratës. Në vijim po i
shënojmë hapësirat që përbëjnë kompleksin e depos:
-

hapësirat e deponisë P +0, ku magazinohen lëndet e para, aditivet dhe
ҫimentoja me dimenzione 100m x 40 m2, me sipërfaqe 4000 m2 , e cila do
të shfrytëzohet për:

-

hapësirën e deponisë ku magazinohen lëndet e para dhe aditivet

me

sipërfaqe prej 1000m2 , dhe
-

hapësirën e deponisë ku magazinohet ҫimentoja me sipërfaqe 3000 m2

-

sillosi për magazinimin e ҫimentos refuz me dimenzione me diametër 10m
dhe lartësi 20m, i cili do të jetë me volum 1570m3X1.3t/ m3 = 2041tx80%
=1633t

-

objekti i administratës P+1 përdhesa me sipërfaqe prej 115m2 me sipërfaqe
të përgjithshme prej 230m2, e cila do të përbahet nga: hapësirat për zyre
(administrat), hapësira për kuzhinë dhe shërbim të ushqimit të punëtorëve,
hapësirat për nyje sanitare WC dhe qeshme e tusha.

-

hapësirat e parkingut të automjeteve të udhtimit

dhe i automjeteve te

transportit.
Objekti i depos dhe objekti i administratës planifikohet të ndërtohen prej materialit
të fortë dhe ate bazamentet dhe platoja e objektit me beton te armuar, muret
anësore nga shtyllat me beton të armuar dhe blloka nga argjila kurse kulmi do të
mbulohet me llamarinë. Ndërtimi i objektit të depos dhe objekti i administratës ne
tërsi do të ndërtohen duke u bazuar në kushteve të përcaktuara ne projektin
kryesor për ndërtimin e objektit, si dhe kërkesave të cilat i parashohin standardet
ne bazë të akteve ligjore

të ndërtimit lidhur me funksionin dhe etazhitetin e

ndërtimit.
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Në skicat në vijim janë paraqitur planimetria dhe dimenzionet e objekteve të depos
dhe objekti i administratës si dhe i sillosit të ҫimentos.
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Në fotot në vijim shihet platoja e objektit të depos dhe sillisi i ҫimentos duke u
ndërtuar, si dhe katër sillosat e ҫimentos të ndërtuar.

4.2. Përshkrimi i lëndeve të para, aditiveve dhe çimentos
Në kompleksin e depos do të magazinohen përpos ҫimentos edhe lënda e parë
dhe aditivet që nevojiten për prodhimin e llaqeve, ngjyrnave , fasadave dhe ngjitësit
për styropor, të cilat do të përshkruhen në vijim: Pluhur Guri CaCO3, Ҫimento Gri,
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Ҫimento e Bardhë, Gëlqere e Hidratuar Ca(OH)2, Aditivet: Celuloz, Vinapas, Silipon,
Emset, Akril, Texanol, Titan dioksid, Talk, Arbocel.
Karakteristikat e disave materialeve do te shenohet në vijim :
Pluhur Guri – eshtë me përbërje kryesisht , të gurit gëlqeror CaCO3, i karakterizuar
nga ngjyrë e bardhë në bezhë.
Analizat e kryera në mostra të gurit gëlqeror të përdorur në procesin e prodhimit të
llaqeve , tregojnë për një përmbajtje të :


CaCO3, 47-50%



MgO, 1-2%



SiO2, 5-7%

Përsa i përket të dhënave fizike-mekanike, rezultojnë këto të dhëna:


Përbërja granulometrike 1-3mm dhe 1.3. mikron dhe 0.800 mikron



Masa specifike e kokrrizave 2.64 g/m3



Masa vëllimore në gjendje të shkrifët 1420 kg/m3



Vëllimi i boshllëqeve 46.2 %



Përcaktimi i ujthithjes 0%



Përcaktimi i papastërtive 0%



Kokrriza të petëzuara 4.1%



Rezistenca në thërrmim 15.33%

Ҫimento Gri - Karakteristikat kimike të cimentos janë:


Oksid Kalciumi (CaO) 65.19%



Oksid Alumini ( Al2O3) 4.79%



Oksid Hekuri ( Fe2O3) 3.51%



Okside Squfuri (SO3) 2.65%



Oksid Magnezi (MgO) 1.88%



Oksid Natriumi (Na2O) 0.35%



Oksid Silice (SiO2) 19.38%



Oksid Kaliumi (K2O) 0.64%



Mbetja e patretshme 2%



Humbja në kalcinim 4.30%
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Përmbajtja e Klorit 0.01%

Karakteistikat fiziko-mekanike:


Rezistenca në shtypje 2 ditore 26.50 MPa



Rezistenca në shtypje 7 ditore 39.00 MPa



Rezistenca në shtypje 28 ditore 50.00 MPa



Koha e fillimit të mpiksjes Pas 140-150min



Koha e mbarimit të mpiksjes Pas 195 min



Zgjerimi 1mm

Ҫimento e Bardhë - Karakteristikat Kimike:


CaO 65.53%



SiO2 20.89%



Al2O3 3.18%



Fe2O3 0.23%



K2O 0.41%



Na2O 0.08%



SO3 3.45%



Humbja në kalcinim 3.36%



Mbetja e patretshme 0.18%

Karakteristikat Fizike:


Koha e fillimit të mpiksjes Pas 183min



Koha e mbarimit të mpiksjes Pas 235min



Zhvendosja 0.80mm

Karakteristikat kimike dhe fizike, janë sipas Standardit shqiptar S SH EN 197-1 dhe
Standardit Europian EN 197-1.
Gëlqere e Hidratuar Ca(OH)2 – përbërja kimike të Gëlqeres së Hidratuar është:


CaO+MgO 92.8%



MgO 0.18%



CO2 2.42%



SO2 0.04%

Të dhënat fizike:
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Depërtimi 23%



Uji i lirë 0.29%



Zhvendosja 1.15%

Si çimentoja e bardhë, ashtu edhe gëlqerja e hidratuar, janë materiale që vijnë
kryesisht nga importi, me tregues cilësorë, të certifikuar sipas Standardeve të
vendeve nga ato vijnë apo të Standardeve të BE
Additivët - janë material që vijnë kryesisht nga importi, shoqërohen gjithmonë me
tregues cilësorë të certifikuar, sipas Standardeve të vendeve nga ato vijnë apo
Standarde të BE.
Të dhëna fizike:
-

Forma: Në trajtë pluhuri

-

Tretshmëria: E tretshme në ujë

-

PH: Neutral

-

Përmbajtja e lagështisë: 7%

Fibrat celulozike - janë me baze polimeri akrilik, sigurojnë fortësi, dhe
qëndrueshmëri të lartë. Celuloza, me karakteristika të ndryshme, e cila përmirëson
performancën e ngjitësave me baze cimentoje, viskozitetin , mbajtjen e ujit, duke
rritur kështu kohën e tharjes dhe punueshmërinë e produktit.
Të dhënat kimike dhe fizike:
-

Gjatësia mesatare e fibrave 700μm

-

Trashësia mesatare e fibrave 20 μm

-

Densiteti 50g/l

-

Bardhësia 86%

-

Djegshmëria 0.3%

-

Vlera e PH 6

Disa nga materiale të lartëcekura të cilat do të magazinohen në depo janë në
paketime me thase 25kg , 20kg, 15kg te ambalazhuara ne paleta me pesha te
ndryshme te paletave dhe ate me pesh prej 900kg, 975 kg, 1000kg etj.
Poashtu do të magazinohet

edhe Ҫimento me paketim ne thasë 25Kg të

ambalazhuar ne paleta me peshë prej 1550 kg.
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Artikujt ne gjendje te lenget te cilet do të magazinohen në depo ekzistojnë ne fuqi
prej 150 l, 200 l, 210 l, etj. si dhe ne rezervar prej plastike të rrethuar me shufra
metali për shkaqe sigurie dhe të vendosur në paletë prej druri, me kapacitet prej
1000l. Në fotot në vijim shifen pamjet se si do të magazinohen në depo materialet
e ambalazhuara.
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Në foton në vijim shifet rezervari prej plastike, për materiale në gjendje të lëngëta
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4.3. Përshkrimi i aktiviteteve në kompleksin e deposë
Materialet e lartë cekura të ambalazhuara me anë automjeteve transportuese apo
me anë të mjeteve transportuese hekurudhore nga blersi transportohen gjer në
kompleksin e depos, pastaj peshohen në peshoren ekzistuese për të u vertetuar se
a përputhet pesha e deklaruar nga derguesi i materialit, pastaj me anë të pirunerit
me naftë bëhet shkarkimi i materialit dhe dergohet në deponi ku bahet magazinimi
i tijë, kurse çimentoja refuz me anë të autocisternës sjellet gjer në lokacionin e
depos , pastaj peshohet në peshoren ekzistuese për të u vertetuar se a përputhet
pesha e deklaruar nga derguesi i çimentos, e pastaj nga autocisterna me proces
pneumatik përmes sistemit të gypave bahet mbushja e sillosit të çimentos, e njejta
procedur vlenë edhe kur dergohet materiali gjer te blersit dmth ngarimi i materialit
në automjetin transportues, dergimi në peshore për caktimin e peshës së materialit,
transportimi i materialit gjer te blersi.
Paraqitja skematike e aktiviteteve në depo
Automjeti transportues me material

Peshohet

Magazinimi

Zbrazja

Distribuimi

5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve
të mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve që kryhen në depon për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos,
tregojnë se deri te kvantifikimi 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
kavantifikimi i tyre. 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:
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Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve ne mjedis duhet të bëhet për fazën e ndërtimit
të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit te
ҫimentos për fazën e zhvillimit të aktiviteteve ne depon për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos , gjithashtu duhet parapa
ndikimet e mundshme ne mjedis pas përfundimit të

aktivitetit

në depon për

magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos.

5.1. Ndikimet në ajër
Gjatë fazës së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosit të ҫimentos nuk kemi ndotje të theksuar të ajrit. Ndotja e ajrit
ndodhë nga makinat grryese, ngarkuese dhe automjetet transportuese, që
nevojitën për gërmimin e dheut, ngarkimin e dheut dhe transportimin e dheut dhe
materialit ndërtimor, ndotja nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese , ndotja
nga pluhurat që lirohen nga dheu i depozituar dhe bartja e dheut, gjatë realizimit të
fazës së ndërtimit. Ndotja e ajrit ndodhë nga automjetet e ngarkimit dhe
transportuese që transportojnë dheun dhe materialin ndërtimor.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve ne depon për magazinimin e lëndës së
parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos , ndotje të ajrit mund të ndodh në
hapësirat e deposë gjatë procesit të magazinimit të lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos nga ku mund të lirohet pluhuri që krijohet gjatë mundsisë të dëmtimit të
ambalazhës gjatë zbrazjes dhe magazinimit të lëndës së parë, aditiveve,në gjendje
të ngurt (pluhur) dhe ҫimentos të vendosur në thasë.
Ndotje e ajrit mund të ndodh nga erërat - aromat e pakëndshme që lirohen depo
nga aditivet e ndryshme .
Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga auto
cisternat dhe mbushja e silosit me çimento, nga mundësia e lirimit të pluhurit të
çimentos drejtpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellës (transportues) të
çimentos , nga mundësia lirimit të pluhurit nga sipërfaqet manipuluese.
Ndotja e ajrit ndodhë edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e transportit që
transportojnë lëndën e parë, aditivet dhe ҫimenton , si dhe nga automjetet tjera
që qarkullojnë në këtë lokalitet.
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Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve
ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në
ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO2 dhe Pb.
Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike –
meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të automjerteve në komunikacion në
lokacionin në fjalë.
Ndotja e ajrit ndodhë nga aroma e keqe që lirohet nga hapësirat e kuzhinës.

5.2. 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 deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos.
Gjatë fazës së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, ndikim negativ në tokë paraqitet nga deponimi i
dheut të gërmuar për hapjen e themeleve, për rregullimin e hapësirave
operacionale dhe të auto parkingut, 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 transportuese që transportojnë
dheun dhe materialin ndërtimor.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve ne depon për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, ndikime në tokë mund të ndodh nga
rrjedhja e lëngjeve gjatë procesit të magazinimit të lëndës së parë dhe aditiveve,
nga ku mund të derdhen gjatë mundsisë të dëmtimit të ambalazhës gjatë zbrazjes
dhe magazinimit të lëndës së parë dhe aditiveve, në gjendje të lëngët.
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Ndikim në tokë paraqitet nga depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset të
cekura më lart (ndikimet në ajër).
Ndotja e tokës ndodhë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e
vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese dhe peshë ngrtëse,
nevojitën për transportimin dhe magazinimin e lëndës së parë, aditiveve

që
dhe

ҫimentos dhe nga automjetet e parkuara në parkingun e deposë.
Ndikimet negative në tokë shkaktohen nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë
procesit të riparimeve të automjeteve transportuese, nga mbeturinat e ndryshme
organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.
Ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe lëngëta që krijohen nga larja e makinave dhe
automjetet tjera transportuese.

5.3. Ndikimet në ujë
Gjatë fazës së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, ndikim negativ në ujë shkaktohen nga mbeturinat
e lëngëta të cilat ndodhin nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga makinat grryese,
ngarkuese dhe automjetet transportuese, që nevojitën për gërmimin e dheut,
ngarkimin e dheut dhe transportimin e dheut dhe materialit ndërtimor.
Gjatë fazës së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, ndikim negativ në ujë paraqitet nga rrjedhja e
lëngjeve gjatë procesit të magazinimit të lëndës së parë dhe aditiveve, nga ku
mund të derdhen gjatë dëmtimit eventual të ambalazhës gjatë zbrazjes dhe
magazinimit të lëndës së parë dhe aditiveve, në gjendje të lëngët.
Ndikime negative në ujë shkaktohen nga mbeturinat e lëngëta të cilat ndodhin nga
derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese dhe piruneret që
nevojitën për transportimin dhe magazinimin e lëndës së parë, aditiveve

dhe

ҫimentos dhe nga automjetet e parkuara në parkingun e deposë.
Ndotja e ujërave ndodh me larjen e platos së deposë dhe hapësirave operacionale.
Ndikimet tjera negative ne ujë janë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen
nga derdhja e ujërave të ndotura me vajra dhe detergjente të përdorura në kuzhinë
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dhe lavatriqet e ndryshme, derdhja e ujërave të zeza, larja e rrugëve, e platos së
autoparkingut etj.

5.4. Ndikimet në Peizazh
Duke pasur parasysh pozitën e lokacionit, formën, madhësinë dhe pozitën e
vendosjes së objektit të deposë për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve,

ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos nuk ka ndonjë ndikim negativ në
prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse në këte lokacion janë të
ndërtuara

objekte banimi, sillose për magazinimin e

ҫimentos dhe objekte

industriale dhe syri i njeriut është mësuar me këte gjendje të mjedisit.

5.5. Ndikimet në florë dhe faunë
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë
të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e lartcekuar nuk
kemi zhdukje të madhe të vegjetacionit (edhe pse këto sipërfaqe nuk kanë qen të
mbjellura me të lashta periodike bujqësore sepse ne këte lokacion gjenden të
ndërtuara sillose për magazinimin e ҫimentos, depo dhe objekti administrativ)
përpos nga sipërfaqet operacionale të objekteve të deposë për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos.
Gjatë fazës së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos me infrastrukturë dhe gjatë fazës
së zhvillimit të aktivitetit ne depon për magazinimin e
ҫimentos dhe sillosin për magazinimin e ҫimentos

lëndës së parë, aditiveve,
në sipërfaqet manipuluese

bota bimore tërësisht do të zhduket, e cila duhet të mbillet pas përfundimit të fazës
së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosit për magazinimin e ҫimentos me infrastrukturën përcjellëse.
Nga ajo që u cek më lartë ndërtimi i deposë për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe i sillosit për magazinimin e ҫimentos me infrastrukturë
përcjellëse në këtë lokacion, gjithashtu duke pasur parasysh llojin e projektit , nuk
do të ketë ndikime të theksuara në botën bimore.
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Sipërfaqet e lira të ngastrave për rreth deposë për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe sillosit për magazinimin e ҫimentos pas ndërtimit të
deposë do të mbillen me bimë dhe drunj dekorativ.
E njejta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime
negative, nga kryerja e aktiviteteve në depon për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe sillosin për magazinimin e ҫimentos, sepse ne këte
lokacion nuk ekziston (zhvillohet) fauna për arsye se janë te ndertuara objektet
banuese,

afariste - industriale dhe fauna është larguar nga ky lokacion dhe

zhillohet ne lokacionin jashtë kësaj zone.

5.6. Ndikimet në popullatë
Ndërtimi i deposë për magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe

sillosi për magazinimin e ҫimentos në këtë lokalitet, ka një rëndësi të veçantë për
popullatën e këtij rejoni, për atë se pronari për të zhvilluar aktivitetet në depon për
magazinimin e

lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos

magazinimin e ҫimentos

dhe në sillosin për

do të punësoj një numër të konsideruar të punëtorëve.

Nga kjo që u tha më lartë aktiviteti i deposë për magazinimin e

lëndës së parë,

aditiveve, ҫimentos dhe sillosi për magazinimin e ҫimentos ne këtë lokalitet në
aspektin e punësimit ka ndikime pozitive.

5.7. Ndikimet nga Zhurma
Zhurma vjen nga automjetet transportuese, që nevojitën për transportimin e lëndës
së parë, aditiveve dhe ҫimentos dhe makinat shkarkuese (piruneri) i cili nevojitet
për zbrazjen nga automjetet transportuese dhe magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve

dhe ҫimentos në depo,

automjeteve

mirëpo për shkak se

numrit të vogël të

transportuese që nevojitën për nevoja të depos dhe sillosit të

ҫimentos, për transportimin e lëndës së parë, aditiveve

dhe ҫimentos, krijimi i

zhurmës nga dopoja dhe sillosi i ҫimentos me objektet përcjellëse është shumë i
vogël dhe nuk ka ndikim të theksuar negativ ne mjedis. Prandaj si që u cek më
lartë aktiviteti i deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
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sillosit të ҫimentos ne ketë lokalitet nuk do të ketë ndikime negative ne aspektin e
zhurmës.

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Për arsye të natyrës së aktiviteteve në depon për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, aksidente mjedisore të mëdha nuk
mund të ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së
ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë.
Aksidentet mund të ndodhin nga mundësia e shkaktimit të zjarrit, zjarr do të thotë
çdo djegëje e pa kontrolluar që zhvillohet jashtë interesit shoqëror.
Ndezja mund të vie nga ndonjë avari apo shkreptim i rrymës.
Aksidentet mund të ndodhin nga mundsia e rrjedhjes së lëngjeve gjatë procesit të
magazinimit të lëndës së parë dhe aditiveve, nga ku mund të derdhen gjatë
dëmtimit eventual të ambalazhës gjatë zbrazjes dhe magazinimit të lëndës së parë
dhe aditiveve, në gjendje të lëngët.
Nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese, që nevojitën
për transportimin e lëndës së parë, aditiveve dhe ҫimentos (mundësia e ndezjes).
Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë kyçjes së automjeteve
transporuese nga deponia gjatë transportit të lëndës së parë, aditiveve

dhe

ҫimentos. Lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve në depon për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos.

6. Marrja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative ne mjedis dhe atë
ne ajër, tokë , ujë si dhe ne ruajtjen e shëndetit të njeriut, gjatë fazës së ndërtimit
të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit të
ҫimentos dhe gjatë fazës së kryerjes të aktiviteteve në deposn për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, si dhe pas fazës së
kryerjes të aktiviteteve në depon për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos (përfundimit të projektit), duhet të merren masat
që do të shkruhen ne vijim:
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6.1. Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës së
ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosit të ҫimentos të cilat i kemi cek më lart duhet ndërmarr këto masa: Gjatë punës
me makina ngarkuese dhe transportuese të gjitha sipërfaqet operacionale të
stërpikën me ujë posaçërisht në kohëra me temperatura të larta. Duhet të behët
kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe automjeteve transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e
punës të jetë sa më kualitativ.
Kamionët të cilët bëjnë transportin e dheut dhe materialeve tjera duhet të mbulohen
me mbulesa adekuate, për arsye që pluhuri gjatë transportit të mos shpërndahet nga
ta dhe ne kohra me temperatura të larta dhe me erëra të stërpiken me ujë.
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës së
kryerjes të aktiviteteve në depon për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe në sillosin e ҫimentos të cilat i kemi cek më lart duhet ndërmarr këto
masa: Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë në hapësirat e deposë
nga lirimi i pluhurit gjatë procesit të magazinimit të lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos duhet të kihet kujdes që të mos bëhet dëmtimi i ambalazhës gjatë
zbrazjes dhe magazinimit të lëndës së parë, aditiveve, në gjendje të ngurt (pluhur)
dhe ҫimentos të vendosur në thasë.
Pluhuri i cili lirohet në hapësirat deposë gjatë proceseve për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve dhe

ҫimentos, duhet të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në

kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin, me qëllim të
zvogëlimit të ndotjes së ajrit që ndodhë nga realizimi i proceseve për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve dhe ҫimentos, kompania duhet bërë ndërtimin (vendosjen)
e pajimeve me sistemin përcjellës për trajtimin e pluhurit që lirohet gjatë aktiviteteve
për realizimin e procesit të

magazinimit. Pluhuri i cili krijohet gjatë procesit të

magazinimit thithet me ndihmën e ajrit përmes hinkave dhe gypave që do të
montohen në hapësirat ku krijohet pluhuri. Sasia e ajrit të thithur do të caktohet në
bazë të përvojës dhe matjeve të bëra në pajimet e vendosura për shpluhrosje.
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Në çdo vend për shpluhrosje ekzistojnë flutura rregulluese me të cilën rregullohet
sasia e ajrit të thithur. Të gjithë gypat duhet të jenë të dimensionuar sa që shpejtësia
e ajrit në ta është mjaft e madhe sa që nuk do të ketë palosje (fundërrim, ngjitje) të
pluhurit në gypa. Të gjithë gypat thithës do të jenë të lidhur me gypin kryesor
mbledhës të pluhurit i cili është i kyçur në filtrin. Në vendet lidhëse të gypave
vendosen mbyllësit e gomës të cilët shërbejnë si mbyllës e një herit edhe si izolator
të ajrit. Në filtrin me thasë prej bezi nga ajri i ndotur ndahet gati e tërë sasia e pluhurit
dmth. bëhet filtrimi i ajrit përmes bezit filtrues. Efekti i kësaj ndarje është mbi 99 %
Koncentrimi i pluhurit në dalje nga filteri sillet nën 50 mg/m³ e që është më pak se e
lejuara 150 mg/m³. Filteri i bezit 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 fryerje prej thesit në thes dhe
koha e pauzës në mes thasëve caktohet

me ndihmën e releut kohor në

programaturën e filterit.
Ajri i pastruar nga filteri kalon përmes gypave në ventilatorin kryesor dhe prej aty në
gyp dhe del nga sistemi për shpluhërosje.
Pluhuri i ndarë në filtër deponohet në komorën ( pjësen e fundme) të pajisjes së filtrit
kjo komorë ka përfundim konik.
Zbrazja e komorës bëhet me ndihmën e stabilimenteve për mbushje automatike apo
me dorë të thasëve, pjesa e poshtme e filterit ku grumbullohet pluhuri ka një hapje
plotësuese e cila shërben për pastrimin e tij.
Për mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit duhet instaluar sistemin e
filtrave me thasë në sillosin që përdoret për deponimin e çimentos. Të gjithë gypat
që nevojitën për mbushjen e silosit me çimento, si dhe gypat të cilët e zbrazin sillosin
duhet rregullisht të kontrollohen, pjesët lidhëse të tyre të mbyllen hermetikisht me
mbyllje adekuate.
Thasët e filtrave të kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen të ndërrohen.
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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 hapësirave manipuluese.
Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë si produkt i aromës së keqe
që lirohet nga hapësirat e kuzhinës

duhet të bëhet ventilimi i hapësirave të

kuzhinës për pastrimin e ajrit , gjithashtu aroma e pakëndshme do të zvogëlohet
përmes ajrimit artificial përmes dritareve të vendosura në objekt.
Objekti i depos dhe i administratës duhet të pajiset me termoizolim ne pajtim me
kushtet klimatike dhe zonën klimatike, ne mënyrë që gjatë stinës së dimrit të
harxhohet sa më pak energji për ngrohje e gjatë stinës së verës të harxhohet sa
më pak energji për ftohje.
Në kushtet e udhëheqjes së aktiviteteve sipas normave të projektuara dhe me
kontroll të mirëfilltë të pajisjeve për filtrim nuk ekziston rreziku që ndotja e ajrit të
jetë mbi vlerat maksimale të lejuara të materieve ndotëse të caktuara si pas
Udhëzimi Administrativ Nr. (QRK) Nr. 07/2021, për rregullat dhe normat e
shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.
6.2. Masat për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë, gjatë fazës
së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosin e ҫimentos duhet të merren këto masa:
Dheu i deponuar duhet të shfrytëzohet për rrafshimin, planifikimin e terenit i cili
duhet të mbillet, pjesa tjetër e dheut duhet të dërgohet ne deponin e 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 .
Vaji i makinave ngarkuese dhe transportuese të ndërrohet në vende të caktuara
dhe të izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë , vajrat duhet të deponohen në
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enë të posaçme

dhe pastaj të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për

grumbullimin e vajrave të përdorura.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve të deposë për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos, duhet të merren këto masa:
Dyshemeja – platoja e hapësirës ku do të magazinohet lënda e parë, aditivet dhe
ҫimento

duhet të betonohet dhe të

bahet izolimi dhe në dysheme duhet të

vendosen ujëmbledhësit.
Dyshemeja - platoja e hapësirës ku do të magazinohet lënda e parë dhe aditivet,
në gjendje të lëngët duhet të betonohet dhe të

izolohet si dhe të vendosen

ujëmbledhësit me qëllim që të pengohet ndotja e tokës nga derdhja e lëngjeve të
lëndës së parë dhe aditiveve, në gjendje të lëngëta të magazinuar në depo.
Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të sigurohen
aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.
Me qëllim të zvoglimit të ndikimit në tokë nga depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga
proceset të cekura në paragrafin 5.1. (ndikimet në ajër), duhet marr masat që janë
përshkruar në paragrafin 6.1. (masat për mbrojtjen e ajrit).
Duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen automjetet transportuese, piruneret dhe
të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve,
vajrave dhe lubrifikuesve nga automjetet transportuese dhe piruneri.
Vajrat motorike mbeturinë

eventuale te automjeteve transportuese duhet të

deponohen në enë të posaçme dhe të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për
grumbullimin e vajrave të përdorura.
Mbeturinat e ngurta komunale duhet të grumbullohen dhe vendosen në kontejner
të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, në bazë te rregullave dhe kushteve
të përcaktuara me Ligj për Mbeturina Nr. 04/L-060, me transport vetanak apo
nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të
dërgohen në deponin regjionale .
Të bëhet betonimi apo asfaltimi i sipërfaqeve manipuluese dhe hapësirave të
parkingut të automjeteve transportuese dhe të

udhëtarëve, me qëllim që të

pengohet ndotja e tokës nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet e
parkuara në parking.
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Sipërfaqet jo funksionale të mbjellën me bimë gjelbëruese , si dhe të mbillen drunj
dekorativ gjeth mbajtës.

6.3. Masat për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë gjatë fazës
së ndërtimit të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosit të ҫimentos, duhet të merren këto masa: Duhet të bëhet pengimi i mundësisë
për derdhjen e derivateve dhe vajrave nga makinat ngarkuese dhe transportuese.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve deposë për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve,

ҫimentos

dhe sillosit të ҫimentos,

edhe pse gjatë realizimit të

aktiviteteve në depon për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
në sillosin e ҫimentos nuk perdoret uji dhe nuk lirohen ujëra të ndotura, por ndikimet
në ujëra siq e kemi cekur në pasuset e më larta mund të ekzistojn, prandaj për të
parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë duhet të merren
këto masa:
Duhet të bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e lëndës së parë dhe aditiveve
në gjendje të lëngëta, nëse rastsisht kem derdhje lëndës së parë dhe aditiveve
ato duhet të mblidhen me ashkla (pluhur) druri të deponohen në fuqidhe të u
dorzohen kompanive të licencuara për trajtimin e mbeturinave të rrezikshme.
Duhet ber i ter sistemi i grumbullimit dhe bartjes së ujërave nga tëra hapësirat
operacionale të deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos
dhe sillosit të ҫimentos.
Duhet të bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e derivateve dhe vajrave nga
makinat transportuese dhe të udhëtarëve.
Duhet të bëhet rregullimi i kolektorëve për grumbullimin ujërave të ndotur gjatë
larjes së hapësirave të parkingut të automjeteve, të rrugëve dhe për mes sistemit
gypor të ndërtuar të dërgohen për trajtim ne seperatorin për pastrimin e ujërave të
ndotur me derivate dhe vajra të cilat kanë rrjedh nga automjetet të parkuara ne
parkingun e deposë për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosit të ҫimentos, ujërat pas trajtimit ne seperatorin e vajrave duhet të derdhën ne
recipient.
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Seperatori duhet të ndërtohet në at mënyrë që të parashihet mundësia për matjen
e sasisë dhe marrjen e mostrave te ujërave të trajtuara .
Ujërat të përdorura nga larja hapësirave ku magazinohet lënda e parë, aditivet dhe
ҫimento (nëse ekzistojn), ujërat të përdorura ne kuzhinë dhe lavatriqe duhet të
derdhen ne seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotura me yndyra dhe vajra e
detergjente të ndryshme, ujërat pas trajtimit ne seperator të derdhën ne gropën
septike. Ujërat e zeza (fekale) duhet të derdhën në sistemin e kanalizimit.
Ujërat e të reshurave atmosferike nga sipërfaqet e kulmeve dhe sipërfaqet tjera të
grumbullohen dhe të

përdoren për ujitjen e sipërfaqeve të mbjellura me bar

(gjelbruara) nese nuk përdoren për ujitje të derdhën ne sistemin e kanalizimit.
Seperatori i vajrave duhet të ndërtohet sipas parametrave teknik dhe standardeve
të përcaktuara me ligj.
Seperatorin për trajtimin e ujërave të ndotura me yndyra dhe vajra duhet ndërtuar
sipas standardeve Din 4040 dhe Din 4041.
Efektet e largimit të yndyrave janë gjer ne 92%.
Ne tabelën ne vijim po i japim parametrat dhe dimensionet e disa seperatorve
standard.
Seperatori
Volumi (l)
800 l
1200 l
2000 l
2500 l
3500 l
5000 l
6000 l
10000 l
20000 l

Gjatsia Gjërsia Lartësia Lartësia e
L (mm) B (mm) H (mm) Përgji. h
1500
750
800
1300
1500
850
1000
1500
2000
1000
1100
1600
2500
1000
1200
1700
2750
1100
1200
1950
3000
1250
1300
2050
3500
1300
1350
2100
4500
1500
1500
2250
6000
2000
2000
2750

Hyrja
Dalja
H (mm) D (mm)
620
675
620
675
635
700
670
750
910
990
950
1050
1000
1125
1000
1125
1115
1270

Gypi Rrjedhja
ØD
Q (l/s)
Ø100
1,5
Ø100
2,2
Ø100
3,0
Ø125
6,0
Ø150
10,0
Ø200
20,0
Ø250
30,0
Ø300
40,0
Ø300
80

Madhësia dhe dimensionet e seperatorve caktohen ne bazë të sasisë së ujërave
që duhet trajtuar apo ne bazë të numrit të racioneve të përgatitura gjatë ditës , ne
rastin konkret preferohet seperatori me kapacitet 800l dhe rrjedhje 1.5 (l/sec).
Konstruksioni i seperatorit

që vendoset jashtë objektit ndërtohet nga çeliku

kualitativ jo korodues.
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Ne figurat ne vijim janë paraqitur dy lloje të seperatorve nga prodhues të ndryshëm.

Furnizimi me ujë për pije si dhe për nevoja tjera sanitare bëhet nga sistemi i
ujësjellësit, kurse furnizimi i ujit që shfrytëzohet, larjen e platos manipuluese, për
ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, për pajimet për zjarrfikje do të bëhet nga pusi i
thellë që duhet hapur nga pronari i kompanisë.

6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
Gjatë zhvillimit të aktiviteteve në depon për magazinimin e

lëndës së parë,

aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, pronari i deposë duhet të bën matjet
e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet
duhet bërë në afërsi të depos dhe të objekteve të banimit. Për vlerësimin e
rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me
legjislacion për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon vlerat e lejuara, atëherë duhet të
merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas
legjislacionit në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të
punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.

6. 5. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë
të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë . Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren
respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi zhdukje të vegjetacionit përpos nga
sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqja nën objektet e deposë për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit të ҫimentos kjo do të thotë se kemi
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të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve . E njëjta vlen edhe për faunën
që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative, ne këte lokacion nuk ekziston
(zhvillohet) fauna për arsye se janë te ndertuara objektet banuese afariste dhe
industriale dhe fauna është larguar nga ky lokacion dhe zhillohet ne lokacionin
jashtë teritorit të kësaj zone. Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina
në vende jashtë hapsirave te dedikuara për depon për magazinimin e lëndës së
parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit të ҫimentos 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 (edhe pse nuk ekziston ne këte lokacion) kompania
duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës të deposë
për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosit të ҫimentos
dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

6.6. Masat për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Për të parandaluar dhe zvogëluar rreziqet e mundshme duhet ndërmarr këto masa:
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.
Duhet të bëhet plani i mbrojtjes nga zjarri.
Të mirën të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit
nga automjetet transportuese dhe të udhëtarëve.
Të mirën të gjitha masat për evitimin e derdhjes së lëndës së parë dhe aditiveve,
në gjendje të lëngta.
Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarrfikëse që duhet të vendosen
në vendet ku do të jenë më efikas .
Zakonisht vendosen nga dy aparate mobile zjarrfikëse të tipit (S9) dhe një arkë
me rërë. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të
sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.
Ne korridoret dhe hapësirat tjera të depos duhet te instalohen hidrantët me pajimet
përcjellëse dhe S aparatet plotësuese.
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Të merën të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.
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.

7. Monitorimi
Ndikimet direkte nga aktiviteti i realizimit të proceseve në depon për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos, bazuar në vlerësimet
e ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë.
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 depon për magazinimin e lëndës së parë,
aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos .
Monitorimi i tokës ajrit dhe ujit duhet të bëhet nga ekspertët e kompanisë Berdica
Cement me marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe
të raportohen në Ministri të Mjedisit , Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ,
sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe kërkesës së tyre.
Investitori është i obliguar që të e bëj monitorimin e përhershëm të ndikimeve
negative në mjedis, gjatë realizimit të aktiveteve në depon për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe në sillosin e ҫimentos .
Kontejnerët e mbeturinave të zbrazën rregullisht.
Të respektohen të gjitha rregullat teknike dhe kërkesat lidhur me sigurinë ndaj
zjarrit, sigurinë ne punë dhe mbrojtjen e mjedisit .

8.0 Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë Berdica
Cement 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 Infrastrukturës sipas
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kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe kërkesës së tyre dhe autoritetit të komunitetit
lokal brenda komunës.

9.0. Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit të Deposë
Pas përfundimit të aktivitetit në depon për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve,
ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos

e kjo varret nga nga levërdia ekonomike , e

kjo varet se sa do të vazhdohet me aktivitetin në depon për magazinimin e lëndës
së parë, aditiveve, ҫimentos apo do të përfundoj ky aktivitet dhe objekti e i depos
për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos do të përdoren për ndonjë
bisnes tjetër, ne rastë se kërkohet nevoja për rrënimin e objektit deposë atëher
bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të
dërgohen në deponin regjionale .
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të
hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit.
Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:
Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punëve në depon për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos , 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 pjesëve të ngastarve, planifikohet që pjesët e ngastrave
në lokacionin ku ka qenë e ndërtuar e depoja varsisht se në bazë projektit për
qka do të përdoret duhet të përgatitet për përdorimin e saj, pjesët e saj që janë të
parapara për hapësira të gjelbruara , të mbjellën me barë dhe drunjë dekorativë.

10.0. Përfundim
Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se aktiviteti në depon për
magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos 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
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lakmueshëm edhe të eliminohen tërësisht në fazën e rehabilitimit të hapësirave të
degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit të projektit.
Gjithashtu depoja për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe
sillosi i ҫimentos

do të ketë ndikime pozitive socio ekonomike për arsye të

punësimit të punëtorëve për realizimin e aktiviteteve në depon për magazinimin e
lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos dhe sillosin e ҫimentos.
Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së
të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhënien e mendimit për
Pëlqim Mjedisor për depon për magazinimin e lëndës së parë, aditiveve, ҫimentos
dhe sillosin e ҫimentos

ne Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës, sipas kërkesës

të Remzi Ilazi përfaqsues i kompanisë Berdica Cement SH.P.K. Prizren.
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