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Fig 1. Plani I Situacionit sipas Koordinatave Kosovaref 01
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Pamja e jashtme e rrethuar e SHPK Metalurgu Qendrës për Grumbullimin dhe Riciklimin
e
Mbeturinave metalore dhe jo metalore

2
Pika 3

Mbrenda ngastrës është gropa septike për vajra
PLATOJA E SHESHTË STABILE DHE E IZOLUAR E KONSTRUKTUAR
PËR TË I AKUMULUAR SHKARKIMET nga të reshurat
atmosferike nga shpërlarja e qendrës grumbulluese,
pjesa pa qati, NË NJË GROP SEPTIKE E IZOLUAR PRAN .PASI QË
KËTU BËHET : ballimi, prerja dhe riciklimi edhe I
MBETJEve TË AUTOMJETeVE MBETURIN DHE KOMPONENTËVE
TJERA , SI PIKA ME E KONTAMINUAR e caktuar Brenda në
ObOrrin ekOnOmik të “metalurgu “ sh.p.k.
SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë
GROPA SEPTIKE PER

Pika 4
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inVestitOri: ” metalurgu ” sh.p.k. ____________________

KOMPANIA “METALURGU ” & SH.P.K. me adresen Ramdan Peci Nr 14, dhe që i zhvillon aktivitetet për
menaxhimin e mbeturinave metalore dhe jo matalore sipas kodeve shtetërore të Mbeturinave në kuadër të
Republikës së Kosovës sipas KEM: 170401; 170402; 170403;170404;170405;170406;170407;191201;
191202;191203;191204;191002 në Parcelën si njësi kadastrale P=71208072-03340-0 P.N., në hyrje të
fshatit Frashër Zona kadastrale MITROVICË në KOMUNA E MITROVICËS , Për kryerjen e Raportit të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis-VNM për : QENDRA PËR: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim në adresen Stara stanica monopol
konkretisht ne hyrje te fshatit Frashër komunën e Mitrovicës. në zonën kadastrale Mitrovicë në
Komunën e Mitrovicës, është hartuar dhe përgatitur nga N.SH. Gjeomjedisi ne bazë të kërkesës së
kompanisë: SH.P.K. - “ METALURGU ”,

E autorizon kompanin N.SH.”Gjeomjedisi & Geo-environment” në Mitrovicë :

HARTUESI I RAPORTIT PËR VNM: N.SH. Gjeomjedisi
VEHBI GOXHULI – Mr.sc.inxh.dipl ____________________________
Tel: : 044/330322 dhe 049/380301; E -mail: vehbigoxhuli@yahoo.com

3

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

1.1.

1.0. HYRJE
përshkrimi i projektit

“Metalurgu ” SH.P.K. me numer unik identifikues Nr;811873381 , ka filluar me aktivitet e larte cekur që
nga çlirimi I Kosovës pasë luftës në Republikën e Kosovës si Qendër për Grumbullimin , mledhjen ,
magazinimin ,Riciklimin :ndarjen dhe klasifikimin përpunimin sipas kodeve shterore te Republikës së
Kosovës për Menaxhimin te Mbeturinave me emrin tregtar N.SH. “ Metalurgu” . Drejtuesi Ligjor I
kompanis SHPK “ Metalurgu” Ekrem Halili me numër personal : 1008339097, disponon licensen për
Administrimin e Mbeturinave Nr. License :0082/17 , që ka vlefshmërinë licensa per administrimin e
mbeturinave deri 05.03.2022 , me mundësi të vazhdimit konform legjislacionit të fuqi në kuadër të MMPHI .
Për arsye të ndrrimit të lokacionit tani në ngastrën si një si kadastrale në zonën kadastrale në zonën
kadastrale të Mitrovicës me Nr P-71208072-03340-0 ; në hyrje të fshatit Frashër ,Kompanija
SHPK”Metalurgu” –ka përgatitur dokumentacionin për hartimin e raportit të VNM për qendrën e lartë
cekur duke I plotsuar të gjitha kriteret sipas legjislacionit të MMPHI në kuadër të departamentit per
mbrojten e mjedisit dhe ujerave DMMU në nivelin qendror të Republikës së Kosovës dhe ligjit për leje
komunale mjedisore –legjislacionit të nivelit komunal të K.Mitrovicë , tani në lokacioinin e lartë cekur
Kompanija shpk : Metalurgu aplikon për pëlqim mjedisor në kuadër të MMPHI përmes raportit të VNM për
QENDRA PËR: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim
përpunim e mbeturinave metalore dhe jo metalore I përgatitur nga N.SH. Gjeomjedisi
Që nga fillimi kompania është zhvilluar dhe rritur me hapa të shpejtë dhe të sigurt , gjithnjë duke investuar
në maqinerin më të përsosur që biznesi te funksionoj sa me mire dhe vendit ti krijojme një ambient sa me te
paster .Veprimtari kryesore ka grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalike me pastaj exportin e tyre
.Qëllimi parësor dhe ligjor I aplikimit në MMPHI për pëlqim mjedisor përmes raportit të VNM është që të
identifikohet dhe analizohet ndikimet e mundshme në mjedis të aktovotetve si veprimtari në zhvillohen në
lokacionin e ri në ngastrën 03340-0 zona kadastrale Mitrovicë , duke I parashtruar dhe ndërmarr masta e
domsodoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari.
Në lokacionin ku ushtoerhet veprimtarija e lartë cekur përmes raportit të VNM do te identifikohen
larakteristikat e gjendjes ekzistuese te mjedisit ne lokalitetin e qendres për grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturin dhe komponentëve të tyre , si dhe mbeturinave metalike dhe jo metalike si:plastik
letër etj , natyrisht edhe potencilain ekzistues , dhe plotsimin e kritereve inxhinjerike dhe teknike te puneve
te cilat zhvillohen në bazë të projektit

Zhvillimi ekonomik në nivel rajonal është vendimtar për të bërë të mundur mjedis të përshtatshëm për
sipërmarrjen dhe zhvillimin e biznesit. Qëllimi primar i analizave të kryera dhe i këtij raporti është të
përshkruajë një dokumentim mjedisor dhe social, sa i përket zbatimit të projektit, vlerësimin e ndikimit të
mundshëm të projektit mbi ekosistemin, dhe si pasojë të identifikojë dhe propozojë ndërhyrjet, respektivisht
masa për zbutjen e ndikimeve të mundshme negative. Përmes këtij studimi mundë që të krijojmë një bazë e
cila duhet të shërbej si një orientim dhe harmonizimin e të dhënave dhe mjeteve për hartimin e mëtejshëm
të projektit.

4

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

Pozita strategjike dhe gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës, si dhe motivet
ekonomike kanë bërë që territori i Mitrovicës të ketë pozitë të përshtatshëm edhe për investuesit me gjerë se
sa rajoni I Mitrovices.
Zhvillimi ekonomik në nivel rajonal është vendimtar për të bërë të mundur mjedis të përshtatshë për
sipërmarrjen dhe zhvillimin e biznesit. Qëllimi primar i analizave të kryera dhe i këtij raporti është të
përshkruajë një dokumentim mjedisor dhe social, sa i përket zbatimit të projektit, vlerësimin e ndikimit të
mundshëm të projektit mbi ekosistemin, dhe si pasojë të identifikojë dhe propozojë ndërhyrjet, respektivisht
masa për zbutjen e ndikimeve të mundshme negative. Përmes këtij studimi mundë që të krijojmë një bazë e
cila duhet të shërbej si një orientim dhe harmonizimin e të dhënave dhe mjeteve për hartimin e mëtejshëm
të projektit.
Ky Impiant është I destinuar për selektimin e mbeturinave të përziera që nënkupton ndarjen e tyre pa pas
ndonji selektim paraprak të tyre.
Po ashtu Impianti do të jetë në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e parapara nga Autoriteti kontraktues dhe
legjislacioni në fuqi për mbrojtjen mjedisore.
Deri më tani në munges të Impianteve për riciklim dhe përpunim të mbeturinave, një pjesë
e konsiderueshme e këtyre kompanive, merren vetëm me grumbullimin dhe presimin shtypjen apo ndarjen
ne duj dangezimin ballimin apo në paketim lidhor të njëllojtë për lehtësimin e transportiti si dhe për mos
nxënjen e hapësirës vendit ne deponiose ndarje në duj e tyre për të i eksportuar pastaj në vende të tjera të
rajonit, të cilat kanë impiante për riciklimin e këtyre mbeturinave .
Plani Komunal për menaxhimin e mbeturinave do të fokusohet në:
Reduktimin e sasisë së mbeturinave të gjeneruara në burim dhe reduktimin e sasisë së mbeturinave të
deponuara;
Zhvimimin e infrastrukturës për krijimin e një sistemi të integruar të menaxhimit;
Mënyra e punsimit në vend;
Ndërtimi i kapaciteteve për përmirismin e shërbimeve të mbledhjes së mbeturinave si dhe menaxhimin e
tyre;
Përforcimi i sistemit të menaxhimit të mbeturinave si dhe investimi në ifrastrukturën e mbeturinave ;
Ngritja e shkallës së vetëdijsimit dhe informimit për menaxhimin e mbeturinave , në përputhje me
Objektivat e përcaktuara në nivelin vendor e kombëtar, pra në përputhje me planin dhe strategjin e nivelit
kombetar realizohet edhe planet komunale për menaxhimin e mbeturinave PKMM sipas ligjit për mbeturina
neni15.
Riciklimi i mbeturinave është proces përmes të cilit nga mbeturinat nxirren përfitime
teknike, ekologjike dhe ekonomike. Rëndësia e riciklimit qëndron edhe në zvoglimin e sasisë së
mbeturinave komunale dhe industriale që dërgohen në deponi sanitare, dhe në mënyrë indirekte kjo ndikon
edhe në rritjen e jetëgjatësisë(kapaciteteve deponuese) shfrytëzimit të deponive sanitare. Përmes trajtimit të
mbeturinave me metodën e riciklimit krijohen mundësia e ri shfrytëzimit të lëndeve sekondare duke u
krijuar produkte të reja por edhe duke zvogluar shfrytëzimin e burimeve të reja natyrore për të njejtin
qëllim.. Disa kompani ricikluese të mbeturinave të plastikës bëjnë riciklimin dhe përfitimin e produkteve të
reja, nga riciklimi i folies së najlonit ose edhe riciklimi i PVC-së. Përmes riciklimit dhe ndarjes fillestare të
mbeturinave, pastaj kompanit tjera të vogla të licensuara për veprimtarin përkatëse arrijnë përmes të
riciklimit të një lloji mbetjeve si të letrës të përfitojnë së paku: ambalazhe e vezëve, paketave dhe letrës
toaletit, letrës për higjien sanitare.
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. Përmes raportiti të VNM si qëllimi primar do të jetë përmbajtëja e analizave të kryera që janë përfshir në
përmbajtëjen të këtij raporti dhe është përshkruar në një dokument mjedisore dhe sociale, për sa i përket
zbatimit të projektit, vlerësimin e ndikimit të mundshëm të projektit mbi ekosistemin, dhe si pasojë të
identifikojë dhe propozojë ndërhyrjet, masa për zbutjen e ndikimet e mundshme negative.
Qëllimi i këtij studimi permes, raporti të VNM, është që të krijojë një bazë për monitorimin e veprimtaris së
Impiantit të lartë cekur për riciklimin e mbeturinave dhe për të shërbyer si një bazë e vendimarrjes për
plotësimin e kritereve mjedisore sipas legjislacionit në fuqi si mjetë për hartimin dhe realizimin e
mëtejshëm të projektit. Rezultatet e vlerësimit dhe të gjeturat , konkluzionet e përmendura këtu mund të
përdoret gjithashtu si një bazë për agjencitë e tjera të zhvillimit ekonomik dhe financuesve vendore dhe
ndërkomëtare për të kuptuar problemet aktuale në rajon, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin e popullatës .
Pozita strategjike dhe gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës . Mitrovicës është
508- 510 m lartësi mbidetare.

P-71208072-03340-0 me një sipërfaqe prej S = 15339m2 ,me mbiemër të afarizmit :Stara stanica monopol Pron shoqërore e Kuvendit Komunal te Mitrovicës – ( sikurse ne fleten poseduese te bashkangjitur ne shtoic
te raportit te VNM me dokumentacioneve tjera e keni ). Zona Kadastrale e Komunës së Mitrovicës. me një
shkallë prej 1: 2040. ngastra parcela 03340-0 më parë ka qenë, apo sipas cilësis është tokë bujqësore arë e
klasës së – 4, gjithnje destinimi I Parceles se larte cekur esht destinimi per Biznes dhe per ndertim dhe eshte
prone e NPK-Tregu . Tani Kompanija apo Operatori Ekonomik SH.P.K.”Metalurgu”, E ka kontrat mbi
marrjen me qera nga NPK Tregu që përfaqëson kryeshefi ekzekutiv I kompanis NPK Tregu nga Shukri
Avdiu si qiradhënës pra NPK Tregu ne Mitrovicë I jepë me qera këtë ngastër të lartë cekur e kompletuar
me infrastruktur nga plani i zhvillimit komunal i Komunës së Mitrovicës.me numrin e ngastrës Nr 03340-0.
Qeramarrës është kompania SHPK “ Metalurgu” për zhvillimin e veprimtaris së lartë cekur sipas raportit të
VNM si Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, ç’montimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim
përpunim e mbeturinave metalore dhe jo metalore për të përdorur si lokacion për këtë veprimtari konform
regjistrimit te biznesit dhe kodit të veprimtaris sipas kontratrës valide që do të bashkangjesim kontratën në
shtojcën e raportit të VNM , në mes të NPK Tregu dhe SHP Metalurgu
dhe Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore në komunën e Mitrovicës. në zonën kadastrale Mitrovicë në Komunën e
Mitrovicës, ne kuadër të aktiviteteve për fuksionimin e mirëfilltë të Objektit: Qendra për Grumbullimin
dhe Riciklimin e Metaleve Mbeturine, investitori. “ METALURGU ” SH.P.K, Investitori, Fillimisht, i
jep rëndësi shëndetit të popullatës dhe mbrojtjes së mjedisit .

Gjatë përgatitjes dhe të hartimit të Raporti të VNM-së, është marrë në konsiderim gjendja faktike
mjedisore në lokacionin e lartë cekur
Në këtë Elaborat të VNM-së është marrë në konsideratë spektri i gjerë i ndikimeve në mjedis prej
Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim metalore dhe jo metalore . Hekurishteve –të metaleve hedhurin, metaleve te
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ndryshme .Pra Qendres grumbulluese dhe ricikluese të metaleve hedhurin .
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokacion e lartë cekur, e
që janë me karakteristikat tipike urbane, përmes elaboratit të VNM e raportit me anë të cilit do të
përkufizohen të gjitha ndikimet relevante që paraqet veprimtaria- .SH.P.K. - “ METALURGU ”, në
mjedisin ekzistues, duke marrë parasysh edhe rrethinën e gjerë.
Në pajtim me përcaktimet e theksuara më lartë dhe duke u bazuar në metodologjinë e hartimit të
vlerësimit të ndikimit në mjedis, raporti I VNM në formë të Elaboratit është hartuar me qëllim të
përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe përcaktimit të masave të nevojshme për mbrojtjen e
mjedisit, në mënyrë që gjatë punës së Qendres Grumbulluese -Deponisë ku bëhet riciklimi I
metaleve të ndryshme dhe të automjetet e vjetra dhe komponentet e tyre të parandalohen pasojat
negative në mjedis.
Gjatë monitorimit të vazhdueshëm gjatë përgatitjes së Raportit të VNM tek Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të
tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim
përpunim metalore dhe jo metalore
Aktivitet te planifikuara në Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore janë:
Riciklimi , distribuimi , trajtimi, seleksionimi, pastrimi I Oborrit Ekonomik dhe operacionet tjera
trajtuese të Mbeturinave të grumbulluara dhe riciklimin-menaxhimin e hekurishteve dhe metaleve
tjera mbeturinë të degraduara-alteruara.
Raporti i VNM hartohet në radhë të parë me qëllim të parandalimit, minimizimit, zbutjes apo
kompensimit të ndikimit mjedisor të disfavorshem, si dhe për te përmirësuar performancen mjedisore.
Pra, për të siguruar një zhvillim ekonomik te qëndrueshëm te zonës ne veçanti duke krijuar një balancë
në mes të përfitimeve dhe mbrojtjes së mjedisit. Ngastra 03340-0, , në zonën Kadastrale të Mitrovicës,
tani e trajtuar si lokacion ndërtimipër ushtrimin e veprimtaris së lartë cekur , pran Objektit kalon rruga e
asfaltuar në të gjitha anët është i rrethuar kjo Qendër e lartë cekur me nje infrastruktur mjaft të mirë ,
me drenazhimin e tërësishëm të hapsirës që e përfshinë kjo ngastër me akumulimin e ujërave nga të
reshurat atmosferike me sistemin e kanalizimit dhe të ujëjsellësit , dhe me sistemin e monitorimit edhe
me kamera për arsye të siguris për pozicionet e punës brenda ngastrës ku vepron kompanija SHPK “
Metalurgu” pasi që është ndërtuar pasë lufte dhe ka vepruar me parë një biznes tjeter dshmon kontrata
ne shtojcën e këtij raporti të VNM dhe gjithashtu është afër rruga kryesore Mitrovic Prishtin
përafërsisht 600 metra pranë hekurudhës. Mirpo lokacioni I biznesit individual . Sh.P.K. “ Metalurgu ”
,graviton në afërsi të qëndrës për riciklimin e mebturinave mbeturinave metalore dhe jo
metalore(Plastik, qelq , letër etj)të rajonit të Mitrovicës pra vetëm rruga i nda është vequar me skic në
terren me shkallë prej 1:2500, kurse ngastra me numer 03340-0 ka një sipërfaqe prej S= 5339 m2 apo
53 ari e 39 m2 dhe është dhënë me koordinata si:Pika 1: Pika 2; Pika 3; Pika 4.
E cila me incizimin në terren me GPS dhe me fotografit me kamer është konstruktuar një Plan I
Situacionit duke I marrë koordinatat sipas koordinatave Kosovarefit-01 në Kater pikat e skajshme
kufizuese si në.
FIGURËN 1.
Në Oborrin ekonomik ka hapsir të mjaftueshme për të gjitha aktivitet për deponimin e hekurishteve dhe
komponenteve te automjeteve mbeturin dhe metaleve tjera e metaloidet mbeturin , Oborri ekonomik
është I drenazhuar për të reshuar atmosferike , po ashtu ka rrethoi të fort dhe të lart mbi 2.7. metra ,
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përderisa .
Pronari: Ekrem Halili ikompanis SHPK “ Metalurgu” Qendrës për Grumbullimin dhe Riciklimin e
Metaleve Mbeturine, investitori. “ METALURGU ” SH.P.K, këtij Objekti dhe parceles nr. 03340-0,
zona kadastrale Mitrovicë . Me numrin e lëndës nr: 15-942-03-0106692, si në skic të planit të ngastrës
P-71208072-03340-0, në zonën Kadastrale të Mitrovicës në Mitrovicë , me përpjes të shkallës prej
1:2040.
Me koordinata kryesore konturuese e Objektit mbrenda ngastres 03340-0janë :
Pika 1:
X = 7515260 Km ; Y = 4671702 Km ;
Z = 515 metra
Pika 2:
X = 7515265 Km;
Y = 4671709 Km ;
Z = 506 metra
Pika 3:
X = 7515268 Km ;
Y = 4671715 Km ;
Z = 517 metra
Pika 4:
X = 7515266 Km ;
Y = 4671710 Km ;
Z = 526 metra
Këto Koordinata janë marrë në lokacioni e lartë cekur dhe është paraqitur Skema e orientimit
hapësinor e situacionit per këtë elaborat të VNM .Orientim në Figurën 1 , pasi që të dhënat tjera
janë në Kopjen e Planit, skicen dhe ne fleten poseduese sipas të dhënave Kadastrale nga zona
kadastrale Komunës së Mitrovicës - Komuna e Mitrovicës.
Në Njësin Kadastrale gjithashtu përfshihen edhe P- 71208072-03340-0me S= 5339 m2 , apo ngastra 03340-0.
1.2 . QËLLIMI I VNM-SE PËR QENDRA PËR: GRUMBULLIMIN,MBLEDHJEN,
MAGAZINIMIN, ÇMONTIMIN E AUTOMJETEVE MBETURINË DHE KOMPONENTËVE
TË TYRE, SI DHE MBETURINAT METALIKE DHE JO METALIKE –
RICIKLIMIN:NDARJEN DHE KLASIFIKIM PËRPUNIM DHE RICIKLIMIN E
MENAXHIMIN E METALEVE Dhe Jo METALEVE -MBETURINË ËSHTË:
- Evidentimi dhe klasifikimi i pasojave negative dhe pozitive te mundshme mjedisore,vlerësimi i
faktorëve mjedisor qe preken dhe përcaktimi i masave preventive zbutëse për minimizimin dhe
eliminimin e ndikimeve negative te mundshme mjedisore,
- Analizimi i operacioneve te punës qe do te kryhet gjate aktivitetit të impiantit me objektet kryesore
dhe atyre përcjellëse dhe vlerësimi i tyre për ndikimet e mundshme mjedisore,
- Propozimi i masave për mbrojtjen dhe mirë administrimin e mjedisit, brenda dhe për rreth
lokacionit dhe objekteve, me synim përmirësimin e vlerave estetike dhe ekologjike te tij,
- Propozimi i hartimit të një planit te monitorimit te mjedisit për veprimtarinë, duke përcaktuar
indikatorë të matshëm dhe marrja e Pëlqimit Mjedisor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinorë në kuadër të MMPHI dhe DMMU - Republikës së Kosovës.


Në kuadër të aktiviteteve për fuksionimin e mirëfilltë të Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat
tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN: ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore , investitori ka vizionin që krahas zhvillimit të vepimtaris në ate
parcelë , të mbroj edhe mjedisin . Ky vision mundë të realizohet duke hartuar raportin e VNM nga
eksperti I VNM dhe pastaj duke e implementuar në vazhdimsi, me qëllim që të analizohet
problematika e ndikimit në mjedis.
Pronari posedon tërë dokunentacionin tekniko- investiv në bazë të vrojtimit të dokumentacionit., për:
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(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në hapësirën e Objektit si dhe
karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe veçorive tekniko-teknologjike të Qendrës për
grumbullimin dhe riciklimin e menaxhimin e metaleve mbeturinë me anë të të cilit do të përkufizohen të
gjitha ndikimet relevante që paraqet veprimtaria ,në mjedisin ekzistues jetësor, duke marrë parasysh edhe
rrethinën e gjerë.
Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore , mundë të jetë si burim ndotjeje
vështruar nga aspekti i ndotjes së mjedisit jetësor, po qe se vepron dhe është ndërtue pa përfillur rregullat
përkatëse teknike nga inxhinjeria e mbrojtjes së mjedisit . Në këtë kuptim duhet të zbatohen të gjitha
dispozitat e Rregullores teknike .
Në pajtim me përcaktimet më lartë të theksuara dhe bazuar në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të
ndikimit në mjedis, ky elaborat është bërë me qëllim të përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe
përcaktimit të masave të nevojshme për mbrojtjen e mjedisit, në mënyrë që gjatë punës së Grumbullimit
dhe riciklimit te metaleve mbeturin të parandalohen pasojat negative në mjedis.
Të gjitha përfundimet dhe masat mbrojtëse që dalin nga ky elaborat duhet të respektohen gjatë punës së
Objektit: Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore .
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes së tanishme të mjedisit në hapsirën e analizuar si dhe
karakteristikat e potencialeve ekzistuese nga njëra anë dhe karakteristikat e objekteve të impiantit nga
ana tjetër, është shtruar nevoja për hartimin e hulumtimit të veçantë studimor me anë të cilit do të
përkufizoheshin të gjitha ndikimet relevante që mund të paraqiten në relacioni Impiant – mjedis
jetësor, duke marrë parasysh medoemos edhe rrethinën e gjerë .
Në pajtim me përcaktimet paraprake dhe bazuar në metodologjinë e hartimit të vlersimit në mjedis, ky
elaborat bëhet para së gjithash me qëllim të përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe përcaktimit të
masave të nevojshme për mbrojtjen e mjedisit , në mënyrë që gjatë punës së rregulllt po ashtu
edhe në rast aksidenteve të mundshme të pengohen pasojat negative në mjedis. Të gjitha përfundimet
dhe masat mbrojtëse që dalin nga ky Raport i VNM në form të elaboratit duhet të respektohen gjatë
procesit të punës se impiantit të (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
VNM ka për qëllim të sigurojë:

Një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, përmes parandalimit, minimizimit dhe
kompensimit të dëmeve në mjedis, nga projekte të propozuara që përpara miratimit të tyre për
zhvillim;

Garantimin e një procesi të hapur vendimarrjeje, gjatë identifikimit, përshkrimit dhe
vlerësimit të ndikimeve negative në mjedis, në mënyrën dhe kohën e duhur;
Si dhe përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara në të.
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1.3

OBJEKTIVAT E VNM-SE

Objektivat drejtperdrejte të VNM-së:
• Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
• Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve të mundshme potenciale të (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
• Lehteson informimin e vendimmarresit,
• Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
• Parashikon dhe perjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe demtimet serioze te mjedisit;
• Ruan dhe mbron burimet natyrore, pesiazhet e natyres dhe komponentet përberese te ekosistemeve;
• Përmireson aspektet sociale te projektit.
Objekt i raportit te VNM është përcaktimi i kërkesave, përgjegjësive, rregullave dhe
procedurave për vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme negative në mjedisin e
Republikës së Kosovës, të projekteve të propozuara, private apo publike. Objekti i këtij raportit
paraprake te Vlerësim Ndikimit në Mjedis-VNM për projektin e k o m p a n i s “Metalurgu ” - sh.p.k. &
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
me vendë ndodhje ne rrugën e Fshatit Frashër adresa e quajtur e ngastrës : Stara stanica Monopol:

Të minimizojë ndikimet e drejtpërdrejta në mjedis dhe në radhë të parë në elementet prioritarë
si ruajtja e tokës, kontrolli i zhurmave dhe ruajtja e cilësisë së ujit dhe ajrit, si dhe

Të ruajë ose rehabilitojë mjedisin natyror përmes elementeve të reja të ndërhyrjes pozitive,
punimeve të veçanta në kuadër të projektit ose paralel me të, te cilët sigurojnë
vijueshmërinë e qëndrueshme të mjedisit biologjik duke përfshirë faunën dhe florën në
mjediset përreth zonës së marrë në konsideratë.
Objektivat e Raportiti te VNM si projekt duhet të burojnë nga qëllimi kryesor i veprimtaris se Operatorit
Ekonomik . Ata janë:
formulime të shkurtëra dhe precize të cilat më konkretisht e kane definuar veprimtarin e Operatorit
Ekonomik dhe kane percaktuar –si definicion se: çfarë probleme konkrete do të trajtojë Raporti i VNM
per ate veprimtari per (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Zakonish tre deri pesë objektiva janë të mjaftueshme për një raport te VNM ne form te projektit.
Metoda e tillë është metoda e mirënjohur e që është e zbërthyer më poshtë.
Pra objektivat duhet të jenë:
 Specifike
 të Matshme
 të Arritshme.
 Reale
 Të përcaktuara në kohë
Objektivat drejtperdrejte të VNM-së:
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• Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
• Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve të mundshme potenciale të projektit apo
Objektit : (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), ;
• Lehteson informimin e vendimmarresit,
• Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
• Parashikon dhe perjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe demtimet serioze te mjedisit;
• Ruan dhe mbron burimet natyrore, pesiazhet e natyres dhe komponentet përberes te ekosistemeve;
• Përmireson aspektet sociale te lokacionit ku është ndërtuar Objekti: (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ), .
Objekt i raportit te VNM është përcaktimi i kërkesave, përgjegjësive, rregullave dhe
procedurave për vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme negative në mjedisin per veprimtarin e lartë cekur
në këtë rast
. Për këtë raportin i VNM ka për qëllim të sigurojë:

një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, përmes parandalimit, minimizimit dhe
kompensimit të dëmeve në mjedis, nga (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).

garantimin e një procesi të hapur vendimarrjeje, gjatë identifikimit,përshkrimit dhe
vlerësimit të ndikimeve negative në mjedis, në mënyrën dhe kohën e duhur;

Si dhe përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara në të.

1.4. Objektivat e Përgjithshme të VNM-së, dhe
Objektivat afatshkurtra
Njohja dhe analiza e situatës mjedisore të zonës së ndikuar nga (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
 Të sigurojë nëse veprimtaria permes aktvitetve të lartë cekur aplikohen dhe përdoren sipas
standardeve dhe në mënyrë efektive
 Të identifikojë masa të përshtatshme për reduktimin e efekteve potenciale
 Të informojë vendimmarrësit për situatën mjedisore dhe kushtet e nevojshme për zhvillimin e
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Permes - raportit të VNM.



1.5. Objektivat afatgjata
Të mbrojë shëndetin e njerëzve dhe sigurinë e tyre
Të parandalojë dëme dhe ndryshime të pariparueshme për mjedisin
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Të ruaj vlerat e burimeve, hapësirat natyrore dhe komponentët e ekosistemeve
Të mënjanohen efektet negative sociale

Respektimi i Planit te Menaxhimit Mjedisor do te mundësoj në minimizimin ose parandalimin e
ndikimit në mjedis te këtij projekti: (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ). Nga
Kompanija “Metalurgu ” - sh.p.k. , ne mënyre direket apo indirekte ne mjedis.
Vlerësimi i ndikimeve ne mjedis të shkaktuara nga proceset e përmendura me lartë
përcaktuar për pritësit ne mjedis te këtyre ndikimeve.

janë

 Ekosistemet natyrore, fauna dhe flora,
 Toka në përgjithsi dhe nëntoka apo litosfera ,
 Hidrologjia në mjedis (ujërat tokësore dhe ata nëntokësore)- Hidrosfera,
 Cilësia e ajrit –Atmosfera ,
 Klima – Biosfera ,
 Peizazhi,
 Shëndeti publik dhe cilësia e jetës,
 Pronësia (ndërtimet e ndryshme dhe tokat bujqësore),
 Trashëgimia kulturore, duke përmbajtur ndërtimet arkeologjike dhe ato tradicionale
gjatë plotësimit të kërkesave hartuesi i këtij raporti grumbullon informacionin e domosdoshëm, që
përfshin:
 Kërkesat e përdorimit të tokës dhe mënyrat e përdorimit aktual të saj nga zbatimi i projektit;
 Ndërtimin e objekteve dhe instalimet e pajisjeve teknologjike që do të realizohen;
 Proceset teknologjike, lëndët e para që do të përdoren, përfshirë edhe energjinë elektrike dhe produktin
përfundimtar të procesit;
 Shkarkimet në mjedis, si dhe mundësisht sasinë respektive të tyre;
 Gjendjen aktuale të mjedisit ku do ushtrohet veprimtaria, si dhe karakteristikat e veçanta të tij,
përfshi edhe statusin ligjor të zonës ku synon të ushtrohet veprimtaria;
Gjendja e infrastrukturës rrugore, elektrike, kanalizimet e ujërave, si dhe nevoja për infrastrukturë të re të
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).

1.6. FUSHA E ZBATIMIT TE VNM
Hartimi i Vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis në formen fillestare merret ne konsiderim per
tu zbatuar për (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Të cilat mund të shkaktojnë ndikime të rëndësishme negative, të drejtpërdrejta ose tërthorazi , në
mjedis, si pasojë e madhësisë, natyrës apo vendëndodhjes së tyre.
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1.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis –VNM përfshin përcaktimin, përshkrimin dhe
vlerësimin e ndikimeve të pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mjedisore nga (Qendra
për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
2.
Ndikimet mjedisore të Objektit te lart cekur vlerësohen në lidhje me gjendjen e mjedisit në
territorin e prekur në kohën e paraqitjes së raportit përkatës për vlerësimin e ndikimit në mjedis .
3.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përgatitjen, zbatimin funksionimin dhe mbylljen e
tij, sipas rastit, edhe pasojat e mbylljes së veprimtarisë, dhe dekontaminimin, pastrimin apo
rikthimin e zonës në gjendjen e mëparshme, nëse një detyrim i tillë parashikohet me ligj. Vlerësimi
përfshin, sipas rastit, si funksionimin normal, ashtu edhe mundësinë për aksidente.
4.
Vlerësimi i (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
përfshin, gjithashtu, propozimin e masave të nevojshme për parandalimin, reduktimin, zbutjen,
minimizimin e ndikimeve të tilla ose rritjen e ndikimeve pozitive mbi mjedisin, gjatë realizimit të
projektit (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë
dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen
dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
, përfshirë edhe vlerësimin e efekteve të pritshme të masave të propozuara.
2.0. DISA TË DHENA LIDHUR ME KUVENDIN KOMUNAL TË MITROVICËS
Mitrovica është njëra prej vendbanimeve më të vjetra të njohura në Kosovë. Pozita strategjike dhe
gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës, si dhe dy lumenjëve që shkarkohen
ne lumin Sitnic ata janë : Lushta dhe Trepça, si dhe motivet ekonomike kanë bërë që territori i
Mitrovicës të popullohet qysh në parahistori. Prej kohës antike deri në mesjetë njihej si Albanik
(Monte Argentarum), vend i pasur me argjend e plumb. Zhvillim të hovshëm Mitrovica përjetoi në
shekullin e XIX-të, pasi u zbuluan burime të mineraleve dhe xeheve, përderisa më vonë u shëndrrua
në qytetin më të zhvilluar industrial në Kosovë. Komuna e Mitrovicës gjendet në veri të Kosovës, në
një distancë afërsisht 40 km nga Prishtina, me një sipërfaqe prej 326 km2 katrorë dhe paraqet
rreth 3.25% për qind të territorit të Kosovës. Komuna e Mitrovicës numëron 46 vendbanime.
Sipërfaqja e tërësishme e komunës së Mitrovicës është e vendosur në të ashtuquajturin bazen i
Mitrovicës, në fushën aluviale të lumenjve: Iber, Sitnicë, Lushtë dhe Trepçë, në shpatijet masive të
maleve që përben pjesën veriore të Kosovës me sipërfaqe prej 326 km². Largësia nga kryeqyteti i
Kosovës, Prishtina është 38 km. Numrat e fundit të popullsisë në Mitrovicë, janë të përafërta nga
institucione të ndryshme. Vlerësimin e 85.000 banorëve të Komunës së Mitrovicës është shumë i
përafërt. Shtrihet në 42.53 shkallë të gjerësisë gjeografike veriore dhe në atë 25.52 shkallë të
gjersisë lindore. Lartësia mbidetare e Mitrovicës është 508- 510 m.
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Fig.2. Pozicioni i Mitrovicës

SHPK “Metalurgu”

Figura 3. Skema e Improvizuar e pozicionit të Objektit në kuadër të Zonës së Lirë Ekonomike në
aspektin hidrologjik , dhe kadastrit të ujërave ndotëse mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik,
qelq , letër etj)të komunës së Mitrovicës.
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Fig. 4. Pozita e Mitrovicës si qytet në raport me Republikën e Kosovës
2.1.

LOKACIONIN PËR TË CILIN ËSHTË HARTUAR RAPORTI I FILLESATR I VNM

Lokacionin për të cilin është hartuar raporti në formë të elaboratit i VNM për SH.P.K..
“METALURGU ”, graviton në periferin e Komunës së lartë cekur në fillim të fshatit Frashër . Platoja
e sheshtë për grumbullimin e hekurishteve mbeturin dhe metaleve tjera , metaloideve , jo metaleve
përfshin një sipërfaqe prej
S= 5339 m2 , e evidentuar sipas zonës Kadastrale të Mitrovicës ngastra 03340-0, pronë private e
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quajtur :Stara Stanica Monopol,në pa numër në Mitrovicë.
Në këtë lokacion ku vepron : SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore
).
me veprimtarin e tij, në këtë ngastër i plotëson kriteret e infrastruktures në të cilën përfshihen
akumulimi i prurjeve të ujërave nga te reshurat atmosferike, si dhe në objektin në të cilën bëhet sortimi
apo selektimi i variteteve të metaleve dhe jo metaleve si dhe trajtimi i tyre deri ne riciklimin final të
përgatitur për eksport , është me nje plato statike e izoluar pranë së cilës është e përgatitur një grop e
veçant septike per akumulimin eventual të vajrave dhe derivateve të lëndëve diegëse.
Komuna e Mitrovicës është njësi administrative .Mitrovica ka një shumëllojshmëri të tokave që
ndryshojnë sipas përbërjes së tyre pedologjike, fizike dhe karakteristikave kimike. Harta pedologjike e
Mitrovicës paraqet një mozaik të vërtetë. Llojet e tokës që gjendet kryesisht në Mitrovicë janë humus,
humus silikat, gri acid, toka e kuqe, aluviale dhe nje pjes nga tufitet dhe vullkanitet qe fillin nga lagja e
Bajrit. Në vendin e propozuar, sipas hartës pedologjike dhe marrjes së mostrave të tokës, toka është
aluviale dhe mbulon afërsisht dy të tretat e sipërfaqes fushë lymore, një ndër tokat më të njohura në këto
anë. Ato janë të karakterizuar nga cilësi e tyre mjaft heterogjene. Dominimi i shkrifët (76%) tregon
cilësi e tyre të favorshme. Cilësi mesatare: rërë fine 51%, baltë 30%, balta 10%, dhe rërë të trashë 9%.
Ka disa fragmente të ashpra (4%). Në sipërfaqe këto toka përmbajë një mesatare prej 2% humus.
Qyteti i Mitrovicës me Trepçën si industri është një nga qytetet më të ndotura në Kosovë. Sipas Planit të
Veprimit Mjedisor të Kosovës, përqendrime të larta të plumbit janë gjetur në tokë në Mitrovicë (57-720
mg / Kg) krahasuar me 450 mg / kg të pranueshme). Lokacioni ku është ndërtuar SH.P.K. “ Metalurgu
“ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).Objekti nuk i takon ndotjeve të
lartë cekura . Kjo zonë përbëhet kryesisht nga depot dhe ndërtesat e Objekteve për prodhimet e lehta.
Së dyti, kompleksi industrial në lindje të lumit Sitnica, e cila ka ekzistuar që nga viti 1960, me aktivitete
të ndryshme industriale si Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo
metalore e bateri dhe Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo metalore
e plehrave. Sot kjo zonë industriale është e mbyllur, por ajo ka lënë një trashëgimi të degradimit të
rëndë të mjedisit.
Kompleksit industrial “Trepça” gjindet përtej lumit Sitnicë në afërsi te zonës, e cila në të kaluarën
gjatë procesit prodhues ka emituar pluhur të metaleve të rënda siç janë: Pb, Zn, Cd, As, Ag, pluhur të
squfurit, karbonate të ndryshme etj.
Fig.5. faqja 17 Paraqitet -Pozita e lokacionit ku shtrihet ngastra 03340-0 në raport me planin urban të
Komunës së Mitrovicës
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Fig.6: Pamja e nga Aerofotografis –Vendë ndodhja e Objektin afarist Ekologjik - Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe
mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve
metalore dhe jo metalore në dalje të zonës Bair , apo në hyrje të fshatit Frasher .
Më pas lirimin e gazrave dhe avujve të squfurit, dioksid karbonit, monoksid karbonit,
fluor dhe bashkëdyzime të saj organike dhe joorganike, hidrogjen të rëndë, gazra të karbonit etj. Sot
në basenin ajror të Komunës së Mitrovicës, posaçërisht në kuptim më të ngushtë të qytetit me
rrethinë ka një sërë ndotësish me mbivlerë të lejuar. Kjo gjendje e ajrit në këtë regjion shkakton
dëme të mëdha në shëndetin e popullatës. Nga ajri kontaminohet i tërë mjedisi dhe rrezikon njeriun e
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posaçërisht fëmijët e vegjël. Dëmtohet flora dhe fauna e territorit. Në territorin afër qytetit të
Mitrovicës kalojnë 4 lumenj (Ibri, Sitnica, Trepça dhe Lushta). Qyteti i Mitrovicës furnizohet me ujë
të pijshëm nga Liqeni i Gazivodës. Në brigjet e lumit Ibër në një lartësi prej 3.5 km janë të deponuara
afër 33 milion tonë mbeturinash të ndryshme me aftësi të madhe ndotëse dhe helmuese të cilat së
bashku paraqesin një rrezik të madh ekologjik dhe jetësor. Përveç ndotësve industrial edhe ujërat e
zeza nga kanalizimi i qytetit të Mitrovicës dhe vendbanimeve përreth lumenjve të ndryshëm janë
ndër ndotësit kryesor pas industrisë së lartë përmendur. Të gjitha ujërat e zeza të qytetit të Mitrovicës
dhe vendbanimeve përreth lumenjve të cekur derdhen lirshëm në lumenj pa kurfar trajtim paraprak.
Kontaminimi i dheut me metale të rënda të Mitrovicës me rrethinë daton që nga kohërat e lashta.
Edhe pas mbylljes së Kombinatit “Trepça”, pjesë të plumbit dhe metaleve tjera ende janë prezente.
Ky emision i ndotjes vjen nga shtresimi i këtyre elementeve në thellësi të tokës gjers në 30 cm dhe
nga deponitë e mbeturinave industriale. Pranë brigjeve të lumit Sitnica gjendet deponia e fosfogipsit
prej 250.000 ton me përbërje kimike të oksidit të fosforit, oksidit të sulfurit, oksidit të kalciumit,
kompozimeve të fluorit dhe oksidet e elementeve alkaline.
Në kuadër të Kompleksit industrial “Trepça” gjendet deponia e vjetër e zinkut, hekurit, manganit,
nikelit, kobaltit, indiumit, germaniumit, selenit, elementeve tjera të rralla. Ndërkohë zona ku
ndërtohet zona e lirë ekonomike në Mitrovicë nuk hyn në zonën e ndotjeve.
Për historikun e Mitrovicës ne këtë raport të Pëlqimit Mjedisor nga MMPH nuk e shofim te
arsyeshëm të e detajizoim me teper historikun e Qytetit me rrethin pastaj edhe anen demografike
gjeografike , sociale, ekonomike, kulturore etj .
Kurse veprimtarin që do te ushtroi menagjeri që pritet te licensohet Ekrem Halili edhe nga MMPHI
, pasi që deri më tani ka qenë I I kompletuar me te gjitha pelqimet dhe licensat nga MMPHI , mirpo
qe tani e ka nderruar lokacionin apo ashtu edhe ne e Kuvendin Komunal të Mitrovicës për
lokacionin ku vepron , vlersoim se nuk do emiton ndotje akustike e as emitim ndotes ne ajer,
perderisa ne tokë dhe uji tani i ka plotsuar kriteret themelore fillestare per akumulimin e ujerave nga
te reshurat atmosferike nga oborri ekonomik ,në të gjitha anë të drenazhuar nga të reshurat
atmosferike qe ai vepron dhe platoja ne te cilen e bene ç’montimin dhe trajtimin e metaleve dhe
metaloideve si dhe hekurishteve Automjeteve Mbeturin dhe komponentëve tjera te alteruara nga
korozioni, eshtë statike dhe e izoluar dhe pran saj eshte gropa septike e veqant për vajëra dhe
derivatet e lendeve djegese ç’far do natyre çofshin ato solucione që grumbullohen nga shpërlarja nga
të reshurat atmosferike nëse do të ketë si dhe izolimi I takvanës si pikë që bëhet çmontimi dhe
sortimi I te gjitha pjesve te makines se automjeteve të sjellura ne qendër si mbeturina metalore.
Lokacioni i kompanisë përfshin një sipërfaqe prej S= 5339 m2. Me rrethoj fizike dhe me
infrastruktur të arsyeshme pasi që mbrenda këtij lokacioni gjendet edhe ujësjellësi edhe për nevoja
teknike dhe higjienike dhe mirmbajtëjen sipas pozicionit të pikave qmontuese dhe klasifikimi dhe
riciklimi që shoesh krijohen kushtet edhe për pasrtrimin e oborrit ekonomik duke I eksportuar
mbetjet e tilla që ne Kosov nuk mund te kete më teper trajtim apo riciklim te tyre të mundshme,
Objekti është mjaft i madhë, në fund të Oborrit Ekonomik është e konstruktuar Gropa septike me
dimenzione të mëdha dhe e izoluar e parapar për akumulimin e të reshuarve atmosferike . Si do që të
jetë Operatori gjithashtu do të e konstrukton nje grop septike – Seperator mekanik mbrenda saj
,pranë platos ku bëhetpresimi, ballimi dhe në fund riciklimi I metaleve mbeturin dhe komponenteve
të automjeteve dhe jo metaleve e cila është plato stabile dhe e izoluar e konstruktuar në atë form që
mundëson akumulimin eventual të vajërave dhe derivateve të lëndeve diegëse, apo edhe ujërave
acidike nga akumulatorët dhe baterit e automjetve që në një mënyr janë mbetur në forëm te relikteve
në automjete e degraduara mbeturin.
Në fazën fillestare i plotëson kriteret bazike dhe në vazhdimsi është duke i finalizuar edhe kriteret e
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legjislacionit më të avansuar në kuadër të MMPHI dhe të kritereve te Bashkimit Evopian. Si me
rrethoj fizike dhe me infrastruktur të arsyeshme pasi që mbrenda këtij lokacioni platoja e shesht ka
infrastruktur te zhvilluar mire dhe bene akumulimin e ujerave atmosferike. sikurse në Planin e
Situacionit që e keni në shtoic.
3.0. ORIENTIMI HAPSINOR I LOKACIONIT SIPAS KOORDINATAVE DHE
NUMRIT TË NGASTRËS
Fleta poseduese . dhe numri I njësisi Kadastrale P- 71208072-03340-0, ngastra e destinuar edhe me
pare per veprimtari biznesi me nje siperfaqe prej S=5339 m2, e qe eshte prone shoqrore mirpo me
marrveshje me konktrat valide me NPK Tregtia në kuadër të kuvendin komunal të Mitrovicës.
Pronari Ekrem Halili është duke vepruar përmes : SH.P.K.“Metalurgu“ apo
(Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Vendosja në këtë lokacion që e kemi cekur në vazhdimsi në këtë raport të VNM është lokacion mjaft I
përshtatshëm dhe I njohur për qyetaret e Mitrovicës dhe më gjerë , më ifrastruktur të kompletuar duke
filluar nga rrjeti I ujësjellësit , ujit industrial me kapacitet te mjaftueshem dhe funksionon vazhdimisht
edhe per Operatoret tjer e deri ne Kompleksin e Trepçës. Rruga magjistrale është afro 600 metra dhe
rrjeti hekurudhor apo kufizohet me rrejtin hekurudhor në njëren anë gjatësore që lidhet me Fushë
Kosovën, dhe që është vequar më Planin e Situacionit dhe me koordinatat e Kosovarefit-01 , është
vequar me skic në terren vetem S=5339 m 2 dhe është dhënë me koordinata si: Pika 1 : Pika 2; Pika
3; Pika 4.
E cila me incizimin në terren me GPS dhe me fotografit drejt per drejt është konstruktuar një Plan I
Situacionit duke I marrë koordinatat sipas Kosovarefit-01, në Kater pikat.

Këto të dhëna do të i dëshmoim sipas kopjes se Planit nga Zona Kadastrale Mitrovicës, pronar Ekrem
Halili me numër të çertifikatës së regjistrimit 811873381 lëshuar nga ARBK në kuadër të MTI.
Aplikanti për Pëlqim mjedisor duke u bazuar në raportin e VNM, është i obliguar që gjatë veprimtarisë
t’i përmbahet normave dhe standardeve të nevojshme teknike dhe mbrojtjes së mjedisit ku kryhet
veprimtaria në atë ngastër .

4.0

BAZA LIGJORE & BAZA LIGJORE E PËRPILIMIT TË RAPORTIT TË VNM

Marrë parasysh ndikimet e mundshme gjatë SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
, ç’montimit, presimi, ballimi , trajtimit, të Hekurishteve mbeturin dhe metaleve e metaloideve
tjera, deponia e hekurishtes apo Qendra e Grumbullimit të Hekurishteve dhe menagjimin e tyre,
bënë pjesë në objektet për të cilët duhet bërë vlerësimi i të gjitha ndikimeve të mundshme si dhe
propozimi i masave të posaçme mbrojtëse të mjedisit sipas nenit 29. Ligjit për Mbrojtjen e
Mjedisit (ligji nr. 03/l-025) dhe nenit 5. Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Ligji Nr.
03/L-0214).

19

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

Raporti për vlerësimin e ndikimit në mjedis është hartuar mbi bazë të: 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 të gjitha procedurat për përgatitjen
dhe paraqitjen për miratim te VNM-së. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka
për 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 që të parandalojnë dhe te
zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative ne mjedis ne kohen e duhur
sipas ligjit për Funksionalizimin legal të SH.P.K. “ Metalurgu
“ (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre,
si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim
riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Bazohet në :
Ndërgjegjësimi ne Kosove është i një niveli relativisht te ulet, kjo si rrjedhoje e një legjislaciani
mjedisor relativisht te ri qe është ne zhvillim dhe në implementim dhe po plotësohet me tej sidomos me
rregullore, udhëzime administrative dhe standarde.
Baza ligjore bazohet në kornizën ligjore në fuqi në Kosovë, porse dhe parimet dhe konventat ndërkombëtare lidhur
me shumë çështje sfiduese. Aplikimet për VNM kane si detyrim paketën ligjore te mëposhtme:
 Ligji Nr. 03/L-214; 2010 10 Gusht 2011 -Ligj për vlerësimin e ndikimit në mjedis
 Ligji Nr. 02/L-102; 2007 10 Gusht 2011 -Ligjin për mbrojtjen nga zhurma
 Ligji Nr. 03/L-025; 2009 10 Gusht 2011 -Ligji për mbrojtjen e mjedisit
 -Ligji i Ujërave të Kosovës Nr: 04/L-147
 Ligji i Inspektoriatit të MMPH-së Nr : 04/L-175.
 LIGJI PËR Planifikim Hapësinor Nr ; 04/L-174
 Ligji per Mbeturina Nr ; 04/L-060
 Ligji per ndertim Nr ; 04/L-110Ligji per kimikate nr : 04/L-197
 Ligji per mbrojtjen nga zajrri Nr : 04/L-012
 Ligji per tokën bujqësore Nr : 02/L-26
 Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr ; 03/L-160
 Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr : 03/L233
 Ligji 04/L-060; Ligji për mbeturina i harmonizuar me direktivat e BE, për të i sjellur standartet
Evropiane në Kosovës, për miratimin e ligjit për mbeturina miratohen udhëzimet administrative -(UA)
si në vijim:
1. Udhëzimi Administrativ nr: 02/2017 , për një listë të mbeturinave të rrezikshm
2. U.A. Nr: 08/2017, për menaxhimin e Deponive i cili e shfuqizon UA nr 15/2012.
3. U.A. 07/2016 për sistemin e informacionit mjedisor
4. U.A. Nr: 06/2016, për kushtet mbi përzgjedhjen e lokacionit të ndërtimit rë deponisë së mbeturinave
5. U.A. Nr 22/2013, për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë azbest.
6. U.A. Nr 15/2015 për menaxhimin e mbeturinave të tubave fluoroshente që përmbajanë mërmkur Hg
7. U.A. Nr : 14/2015 për ndëshkimet me gjoba të detyruehsme
8. U.A. 10/2015, për trajtimin e mebturinave nga produktet mjeksore
9. U.A, Nr: 22/2015; per menaxhimin embeturinave nga ndërtimi dhe nga demolimi i Objketeve
ndërtimore.
10. U.A. Nr : 05/2015 , për menaxhimin e bifenileve dhe tri fenilit të poliklorinuara dhe mbeturinave me
PCB dhe PCT .
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11. U.A. Nr: 01/2015; për listen e mbeturinave të OECD
12. U.A. Nr: 29/2014; për menaxhimin e llumrave përmes trajtimit të ujërave të ndotura .
13. U.A. ,Nr: 27/2014 , për menaxhimin e mbeturinave nga paketimi dhe mbështjellja.;
14. U.A. ,Nr: 26/2014 për menaxhimin e mbeturinave nga industria nxjerrëse dhe minierat;
15. U.A. ,Nr: 25/2014 për menaxhimin e mbeturinave të paisjeve elektrike dhe elektronike të rrezikshme
në pajisjet elektronike dhe elektroteknike.
16. U.A. ,Nr: 21/2014 për menaxhimin e mbeturinave nga industria e nxjerrëse dhe minierat.
17. U.A. ,Nr: 20/2014 ; për menaxhimin e mbeturinave të biodegradueshme;
18. U.A. ,Nr: 09/2014 , për licensen e menaxhimit të mbeturinave
19. U.A. ,Nr:07/2014 , për kompetencat e mbajtësve , prodhuesve dhe importuesve të produkteve të
mbeturinave;
20. U.A. ,Nr:22/2013 , për menaxhimin e mbeturinave mjekësore, njerëzore dhe të veterinarisë;
21. U.A. ,Nr:16/2013 për vlerat kufizuese për koncentrimet e komponentëve të rrezikshme në mbeturina
22. U.A. ,Nr:05/2013, për menaxhimin e gomave të hedhura dhe mbeturinave të tyre.
23. U.A. ,Nr:20/2012, për eksportin , importin dhe transitin e mbeturinave;
24. U.A. ,Nr:19/2012, për menaxhimin e automjeteve të vjetruara dhe komponentëve të tyre e shfuqizon:
25. U.A. ,Nr:02/2009, për menaxhimin e automjeteve të hedhura dhe mbeturinave të tyre.
- dokumentacionit plotësues të parashtruar nga investitori dhe i incizimit të gjendjes në terren.
- Ligjit Për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L-025 )
- Ligjit Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. /03-L-214 )
Sipas ligjit, procesit të vlerësimit te ndikimit ne mjedis i nenshtrohen projektet e shtojcës 2 dhe
eshte mbeshtetur ne:
 ZBATIMI I
UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr.-19/2012
-PËR MENAXHIMIN E AUTOMJETEVE MBETURINË DHE KOMPONENTET E
TYRE (HEKURISHTEVE) Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim:
1. Parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes së mjedisit nga automjetet mbeturinë dhe komponentet e tyre
(këtu e tutje: AM dhe komponetet e tyre degraduara dhe të trajtuar tani si hekurishte);
2. Arritjen e nivelit të lartë të ripërdorimit, riciklimit dhe formave tjera të përpunimit të AM, përfshirë
edhe komponentët e tyre;
3. Që operatori ekonomik, në këtë rast SH.P.K.”Metalurgu ” i përfshirë në ciklin jetësor të automjeteve
mbeturin dhe hekurishteve tjera , në veçanti në shitjen direkte të tyre dhe për trajtimin e tyre, duhet të
jetë në funksion të mbrojtjes së mjedisit;
4. Krijimin e sistemit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit të AM dhe komponentëve të
tyre(Hekurishteve dhe metaleve tjera);
5. Caktimin e kushteve të përshtatshme për magazinimin e AM dhe komponentëve të tyre, klasifikimin
e tyre , paketimin dhe përgatitjen për treg nëse nuk gjenë aplikim trajtimi i tyre në vendë..
 Udhëzim Administrativ rregullon:
1. Të drejtat dhe detyrimet e personave fizikë dhe juridikë, të cilët bëjnë menaxhimin grumbullimin e
AM dhe komponeteve te tyre , metaleve tjera per riciklim ;
2. Përgjegjësitë për menaxhimin e AM, duke përfshirë identifikimin, planifikimin,organizimin,
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grumbullimin, klasifikimin, trajtimin, shitjen dhe përcaktimin e kushteve për veprimtaritë e menaxhimit
të AM.
3. Zbatimin e direktivave të BE-së për menaxhimin e AM dhe komponentet e tyre.
•
Qendrat grumbulluese dhe çmontuese, riciklimin e metaleve mbeturin
1. Qendra grumbulluese dhe çmontuese – janë hapësirat ose objektet që shërbejnë për grumbullim,
magazinim ose coptimin e AM dhe komponenteve të tyre, me qëllim të përdorimit, duke përfshirë e
edhe metalet tjera mbeturin nga AM, shitjen dhe riciklimin e tyre;
2. Qendrat grumbulluese dhe çmontuese dhe ricikluese të AM dhe metaleve mbeturin ,duhet të
vendosen në lokacionet në distancë me rrugët në pajtim me Ligjin nr. 203/11 dhe njëkohësisht duhet
t’i plotësojnë kërkesat teknike të specifikuara në Shtojcën 2, të këtij Udhëzimi Administrativ.
3. Qendrat grumbulluese dhe çmontuese nuk mund të vendosen në lokacionet që mund të kenë ndikim
direkt ose indirekt, pranë hapsirave të institucioneve, parqeve, monumenteve, shkollave, 1. Pjesa më e
madhe e sipërfaqes operuese ku ështe e vendosur qendra grumbulluese dhe cmontuese e AM duhet te
jete e izoluar dhe jo e depertueshme per komponentet e lengeta qe mund te rrjedhin gjate operacioneve
te ndryshme me AM( Automjetet Mbeturin);
2. Të gjitha qendrat grumbulluese dhe çmontuese për AM duhet te kene te ndertuar seperatorin per vajra
dhe gropen septike per ujerat shperlarese nga sipërfaqet operuese te izoluara.
3. Siperfaqet e hapsires- magazines për pjesët çmontuese, duhet te jene te betonuara;
4. Duhet te kete kontejnerë te përshtatshëm për vendosjen e baterive, filtrave, bifenileve të polikloruara
dhe trefenileve të polikloruara që gjenden në kondensatorë si dhe komponenteve tjera te lengeta nga
AM;
5. Rezervarë ose fuqi te përshtatshme për magazinimin ndaras, të fluideve të AM, si: karburante, vaj
motori, vaj i kutisë së shpejtësisë, vaj i transmisionit, vaj hidraulik, lëngje ftohëse, fluidet e frenimit,
acidet e baterive, fluidet e sistemit të aklimatizimit të ajrit dhe fluide të tjera, që gjenden në AM;
6. Gomat e zhvendosura nga AM, duhet te vendosen ne hapsire te caktuar brenda qendres;
7. Pajisjet kunder zajrrit.
8. Nga aspekti vizuel palosja e AM në qendrën grumbulluese dhe çmontuese, duhet të bëhet e rregullt
dhe e përshtatshme për manipulim, transportim dhe trajtim.
- Qendrat grumbulluese dhe çmontuese të AM, duhet të jenë teknikisht të siguruara me rrethojë fizike në
lartësi minimale 2,5 metra, përmes së cilës nuk mund të shihet nga jashtë;
- rrethoja e qendrave grumbulluese dhe çmontuese të AM, nga aspekti vizual nuk duhet të ketë pamje të
vrazhdë nga jashte por duhet te jete e integruar me mjedisin-peisazhin.
- zhvendosja e baterive dhe rezervuarëve të gazit;
- zhvendosja ose neutralizimi i komponentëve të rrezikshme, përfshirë jastëkun e ajrit komponentëve të
identifikuara që përmbajnë merkur;
- zhvendosja, grumbullimi dhe magazinimi në mënyrë të ndarë i karburanteve, vajit të motorit, vajit të
kutisë së shpejtësisë, vajit të transmisionit, vajit hidraulik, lëngjeve ftohëse, fluideve të frenimit, acidet e
baterive, fluidet e sistemit për aklimatizim të ajrit dhe fluidet tjera që gjenden në AM;
- çmontimi i komponentëve elektronik, sistemit të mikroprocesorëve, sistemit për aklimatizim të ajrit
dhe katalizatorëve të grumbulluara dhe klasifikuara sipas llojit;
 Personave u ndalohet:
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1. Të shesin në treg pjesë dhe komponente të automjeteve, që përmbajnë Pb-plumb, Hg-merkur, Cr+6 krom 6-valent dhe Cd-kadmium, përveç atyre të cekura në Shtojcën I të këtij Udhëzimi Administrativ;
2. Të hedhin AM( Automjetet Mbeturin), komponentë të tyre ose materiale tjera nga automjetet, jashtë
vendeve të përcaktuara me këtë Udhëzim Administrativ.
3. Grumbullimi i llojeve tjera të mbeturinave të rrezikshme, që nuk kanë origjinë nga AM dhe
komponentët e tyre. Të I pranojn apo te I blejn komponetet e hekurishteve me origjin te ndryshme
mirpo që përmbajnë Pb. Cd. Hg, Cr+6 , elemnetet tjera të rënda toksike. Qendra për grumbullimin dhe
riciklimin e metaleve në rast se I ofrohen automjette mbeturin dhe komponetet e tyre per te I presuar,
dhe bluar per ti trajtur pastaj si metale per treg apo riciklim të mëtutjeshme duhet të I kenë parasushë
edhe këtë rregull si vijon:
• Dokumentet për dëshmi për AM( Automjetet Mbeturin)
•

AM para se të dorëzohen në qendrat grumbulluese dhe çmontuese, duhet të jenë të çregjistruara në
organin kompetent.

•

Posedimi i dëshmis për çregjistrim të automjetit (është libreza origjinale ose kopje e vërtetuar dhe
ndonjë vërtetim nga organi kompetent për regjistrim - çregjistrim të atomjeteve).

•

Operatorët e qendrave grumbulluese dhe çmontuese pas pranimit të AM dhe dëshmisë së çregjistrimit,
pronarit të AM( Automjetet Mbeturin) i lëshojnë vërtetim mbi pranimin e AM.

•

Operatori qendrave grumbulluese dhe çmontuese duhet të mbajë regjistrin evidentues për secilin AM(
Automjetet Mbeturin) të pranuar.

•

Vërtetimi i lëshuar është dokument i cili dokumenton se AM është dorëzuar për çmontim dhe do të
shkatrrohet.

•

- Direktiven 85/337/EEC te Keshillit te Europes , për hartimin e raportit te VNM patim për bazë
direktivën e Keshillit të Bashkimit Evropian {85/337/EEC} e cila ka të bëjë me vlerësimin e të gjitha
efekteve në mjedis për projektet qoftë ato publike apo private , të cilat ka gjasa të kenë efekte negative
në mjedis. Kjo direktivë ka të bëjë me të gjitha shtetet anëtare të BE-së të cilat konsiderojnë se
politika më e mirë mjedisore qëndron në parandalimin e ndotjes në zanafillë, si dhe luftimi i ndotjes
para se të shkaktohen ekceset ekologjike. Është konsultuar edhe Konventa Ndërkombtare IPPC –
direktiva {96/39 }. Parandalimi i ndotjes dhe kontrolli.
- Direktiven 2001/42/EC E te Parlamentit Europian dhe Keshillit te Europes
- Direktiven 2004/35/CE te Parlamentit Europian dhe Keshillit te Europes

Me rastin e hartimit të Raportit të VNM për SH.P.K. “ Metalurgu
“ (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).Janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i masave për
zvogëlimin e ndikimeve gjatë realizimit të veprimtarive punuese në këtë impiant.
Analiza përfshin projeksionin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e ndonjë aksidenti
ambiental gjatë funksionimit të vazhdueshëm të veprimtarisë prodhuese të lartcekur:
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Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin,
vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe
propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin e ndikimeve negative gjerë në kufijtë
e lejuar.

Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos vizitave që iu janë bërë
lokalitetit konkretisht ngastrës së lartë cekur disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe
ekspertët që do të udhëheqin procesin teknologjik, gjithashtu është monitoruar nga hartuesi i VNM, duke e
sugjeruar Operatorin Ekonomik e ` SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
, që të i plotsoi disa kritere fillestare sa më parë në mënyr që të implementohet raporti i VNM që është
hartuar për këtë veprimtari tek SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
4.1. METODOLOGJIA E PUNËS GJATË HULUMTIMIT
Metodologjia e punës sipas të cilës është bërë vlerësimi i ndikimit në mjedis për impiantin në fjalë
me objektet kryesore dhe ato përcjellëse me veprimtarinë e lartëcekur, përfshinë disa faza si në vijim:




Faza 1 - Mbledhja e informatat themelore rreth:
 burimeve themelore të ndikimeve në mjedis,
 popullatës ekzistuese me karakteristikat demografike,
 karakteristikave të dheut, topografisë dhe peizazhit në lokacionin e impiantit të lartpërmendur,
 klimës së lokacionit me të dhënat meteorologjike,
 kualitetit të ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë dhe
 botës bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.
Faza 2 - Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve
 madhësia dhe lloji i ndotjes,
 karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës,
 gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar dhe
 vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse.
c) Faza 3 - Analiza e rrezikimit të:
 njeriut
 vlerave materiale
 vlerave natyrore
d) Faza 4 - Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit
në mjedis në lokacionin ku është ndërtuar impianti për mbledhjen, grumbullimin,seleksionimi ,
transportimin, deponimin etj .

Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me impiant që nëse punët kryhen pa kritere
atëherë mundë të paraqitet ndonjë potencial që munde të ndikojë negativisht në mjedis . Rezultati i këtyre
analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.
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Pavarsisht nga qëndrimet tani më të përmendura lidhur me problematikën e mbrojtjes mjedisit
dhe karakteristikat e caktuara të metodologjise të zbatura për nevojat e këtij hulumtimi studimor
të thjeshtësuar, ekziston një sere faktesh të cilat kërkojnë që metodologjia e zbatuar të
definohet që në filllim.
Analiza e tillë është e nevojshme pasi që mundëson krahasimet e nevojshme të
metodologjisë së shfrytëzuar për nevojat e këtij hulumtimi per veprimtarin e Operatorit Ekonomi
SH.P.K. “ Metalurgu
“ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).

4.2.

METODOLOGJIA E PËRGJITHSHME

Në mënyrë që të përmbushen rregullat e cekura më lartë , procesi i punës së këtij impianti duhet
të jetë në pajtim me të gjitha rregullat që parashihen në lëmin e mjedisit. Për një pikësynim te
tillë duhet zbatuar metodologjinë unike të hulumtimit. Nevoja për hapa unikë metodologjikë të
hulumtimit të politikës mjedisore buron nga domosdoja e përmbushjes së parimeve themelore të
kompatibilitetit, harmonizimit të nivelt të analizës, rregullsisë hierarkike dhe këmbimit sukcesiv
të informatave.
4.3.

METODOLOGJIA E ZBATUAR

Marrë parasysh parimet e përgjithshme , elaborati është punuar ashtu që fillimisht janë definuar
bazat e hulumtimit , elementet nismëtare programore, rregullativa ligjore në fuqi, dokumentacioni
ekzistues i impiantit dhe karakteristikat e objektit ekzistues dhe rrethinës.
Pasi që gjatë analizës së gjendjes së tanishme është konstatuar se ekzistojnë rreziqet e caktuara
në kuptim të ndikimit në mjedis, pjesa e dytë e hulumtimit është e ndërlidhur me treguesit
konkret të ndikimeve të mundshme. Nga parametrat themelorë e ndikimeve të mundshme në
elaborat analizohen më hollsisht ato ndikime për të cilat është vërtetuar se në kushtet konkrete
hapsinore përcaktojnë marrdhëniet reciproke të impiantit me mjedisin . Në bazë të treguesve të
përfituar , janë hulumtuar mundësit e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit dhe janë propozuar
masat përkatëse për zvoglimin racional të ndikimeve negative.
4.4.

MONITORIMI, VLERËSIMI DHE RAPORTIM

Përmes monitorimit është kompletuar në vazhdimësi Raporti I VNM , pasi që monitorimi kërkon kohë
dhe mjete ,në këtë rast për : SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve
metalore dhe jo metalore ). p.n. Komuna Mitrovicës, gjatë fazës së funskionit të objektiti për këtë
veprimtari dhe Pronari është duke ju përmbjatur përshrkimit që janë përgatitur nga hartuesi dhe janë në
raportin e VNM . Monitorimi gjatë periodës së përgatitjes së raportit të VNM është procesi i
mbikqyrjes së realizimit të projektit –hartimit te Raportit te VNM në të gjitha fazat e tij e veçanërisht në
fazën e zbatimit të projektit- Raportiti te VNM. Ky proces është pjesë përbërëse e projektit-Raportiti të

25

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

VNM dhe kërkon që të jetë permanent gjatë gjithë ciklit të projektit,
Karakteristike për çështjen e monitorimit, vlerësimit dhe raportimit është fakti që këto procese janë në
mënyrë të ndërvarur të lidhura ndërmjet vete. Kështu nëse nuk monitorohet një aktivitet, ai nuk do të
mund të vlerësohet si duhet dhe rrjedhimisht nuk do të mund të raportohet prezentohet publikisht dhe
te Kompletohet si dokument per te aplikuar per Pelqim mjedisor ne MMPH, dhe te dokumentohet ai
aktivitet për Investitorin dhe publikun e gjere dhe për vet N.SH.”Gjeomjedisi”dhe /institucionin e
MMPH.
Gjate Monitorimit të Operatorit Ekonomik nga fundi viti 2021, nga koha qe me kan perzgjedhur
investitori per te Hartuar raportin e VNM për ate Operator Ekonomik që ata janë duke vepruar dhe
duke u përpjekur të i plotsoi të gjitha kërkesat nga MMPH- për Operatoret e lart cekur , kamë qene i
obliguar të i vëzhgoi, monitoroi SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve
metalore dhe jo metalore ).
- K. Mitrovicës, ne menyr qe të aplikon në sektorin e VNM në MMPH për pëlqim mjedisor. .
Kështu monitorimi është dashtë të kalojë në disa etapa:
Mbledhja e të dhënave dhe dokumenteve - në këtë etap është bërë vetëm mbledhja dhe grumbullimi i të
dhënave gjatë ecurisë së –Raportit te VNM duke tentuar që të arrihen të përfshihen të gjitha të dhënat e
parapara në hartimin e raportit të VNM. Duke ju kushtuar kujdes të veçantë dokumenteve të ndryshme
të cilat dokumentojnë apo vërtetojnë për një aktivitet të ndërmarë në kuadër të raportit të VNM për
SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Analizimi i të dhënave dhe korrigjimi - në këtë etapë pasi është grumbulluar materiali monitorues,
bëhet analizimi i këtyre të dhënave dhe vërtetimi se a korespondojnë ato me të dhënat që janë paraparë
në -Raportin e VNM , dhe pas kësaj në rast të mospërputhshmërisë së tyre bëhen korrigjimet e
nevojshme dhe për ndryshimet që duhet të ndërmerren në të ardhmen apo në aktivitetet në vazhdim të
projektit.
Monitorimi, vlerësimi dhe raportimi – gjatë hartimit të raportit të VNM.
Varësisht nga mënyra dhe tipi i monitorimit, Hartuesi I raportiti te VNM ka patur parasysh dhe duhet
të ketë parasysh se janë tre faktorë të cilët duhet të monitorohen edhe atë:
- Monitorimi i aktiviteteve të Qendres grumbulluese e ricikluese te metaleve mbeturin gjatë
hartimit të raportit të VNM
- Monitorimi i rezultateve të (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).Dhe
mundesia eventuale e sanimit parametrave fiziko-kimik qe kan ndikim ne Tokë, Ajr dhe Uji.
- Monitorimi i ndikimit pozitiv gjatë hartimit të -Raportit të VNM
Në Praktik dhe literaturën e gjërë hasen edhe elemente të tjera për monitorim brenda një projekti,
mirëpo këto tre të cilët i cekëm më lartë paraqesin elementet standarde të cilat mundësojnë që të bëhet
një monitorim i mirëfilltë për të gjithë -Raportin e VNM si gjatë hartimit të tij, ashtu dhe në procesin e
Implementimit te Raportit te VNM si vazhdueshmeri dhe Qendrueshmeri e veprimtaris se Operatorit
Ekonomik : SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
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. Përmes të Raportiti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis-VNM , sjell në pah karakteristika shumë të
rëndësishme për vetë Pronarin e Operatorit Ekonomik SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre,
si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim
riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Ajo matë dhe analizon se sa janë respektuar qëllimet e –Raportit të VNM, plani i implementimit, sa
janë arritur rezultatet dhe cili ka qenë ndikimi i SH.P.K. “ Metalurgu
“ (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre,
si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim
riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
, dhe Raportit të VNM ndaj shoqërisë.
Vlerësimi i raportit te VNM duhet të përfshijë:
- Niveli i arritjes së qëllimit dhe objektivave të -Raportit të VNM per (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre,
si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim
riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
- Analiza dhe krahasimi i rezultateve gjatë hartimit të raportit të VNM
- Ndikimi I (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë
dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
ndaj shoqërisë
- Menaxhimi i (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
- Përfitimet dhe dobitë që sjell (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), per
ate Operator Ekonomik te lart cekur
- Dobësitë dhe të metat e hasura në (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), gjatë
hartimit të raportit te VNM.

4.5.
NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS DHE MASAT QË DO TË DUHEJ TË KIHEN
PARASYSH NGA FAZA E PARË E NDËRTIMIT TË OBJEKTIT TË QENDRËS SË LARTË
CEKUR DHE KOMPLETIMIN E VAZHDUESHËM ME VEPRIMTARINË E PËRSHKRUAR
Projekti i ndërtimit të Objektit si Deponi për mbledhjen, grumbullimin, seleksionimin, transportimin,
deponimin, dhe riciklimin e tyre etj ,të llojeve të ndryshëme të Hekurishteve dhe automjeteve te demtuara
mbeturin dhe të vjetra dhe komponentet e tyre, duhet të funksionojnë konform rregullave mjedisore që
dalin apo kërkohen nga institucionet vendore.
Ndikimet e mudshme negative ne mjedis të Qendrës së Hekurishteve me Automjeteve Mbeturin
dhe Komponentëve të tyre e që janë sjellur në ate qendër në cilsi të hekurishteve , mundë të jenë në
tokë, uji, edhe ne ajre nga pluhur I cili shperndahet me ndryshimet klimaterike fryerja e erese ne
drejtime te ndryshme ditore si dhe alterimi fiziko kimik I hekurishteve nga ndryshimete e klimetarike
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ne ndryshimet stinore .Konkretisht gjate kontaminimit të tokës me vajra dhe lendet djegese te
automjeteve si dhe baterive te automjeteve dhe permbajtja kimike e tyre ndikon ne aspektin afatgjate
ne mbulesen argjilore dhe deri ne ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntoksore , gjithsesi per të
evituar këte efekt negative të qendrës së Hekurishteve me Automjetet e demtuar e të alteruara
mbeturin dhe Komponentëve të tyre , ne ju kemi referue bazës së legjislacionit të lartë cekur. Zbatimi
në praktik i kriteteve mjedisore do të rezultoi me mbrojtjen e parametrave fiziko-kimik në tokë dhe
uji , pasi që nuk ka ndonji emitim ndotës në ajër pasi që në këtë qendër të Automjeteve Mbeturin
bëhet riciklimi i tyre , e gjithashtu është identifikuar edhe komponentja e zhurmës si ndotje
Akustike, dhe per kete Operator Ekonomik ndonji here mund te emitohet Ndotja Akustike ne kufijt e
lejuar apo nen 45 dB.
Për “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e menaxhimin
e metaleve mbeturinë ).
Kompanija që të menaxhojë efektivisht zhvillimin aktual të procesit të impiantit për
mbledhjen,grumbullimin,seleksionimin,transportimin, Presimin, Ballimin ,Riciklimin etj, të llojeve të
ndryshëme të Hekurishteve edhe prej Automjetëve Mbeturin –AM mbeturinave që i paraqitëm më lartë,
duhet te merren ne konsiderim keto kritere :
 Të zhvillojë një plan të përdorimit të Tokës në këtë rast lokacioni konsiderohet si zonë për të ushtruar
biznes individual pasi që ka infrastrukturen e duhur dhe i plotëson kriteret ambientale – duke
përfshirë këtu përcaktimin e shtrirjes konform funksionit të impiantit në fjalë me veprimtarinë e
lartëcekur;
 Të zhvillojë një strategji për infrastrukturën, duke përfshirë këtu mekanizmat për financimin e
infrastrukturës me qëllim që të plotësohen nevojat për të ardhmen me infrastruktur me te zhvilluar
dhe të planifikuar edhe nga plani urbanistik dhe ato që lidhen me rritjen e mëtejshme të këtij biznesi
që do të jetë në rritje në të ardhmen;
 Të zhvillojë një nismë të Shpejtë Veprimi për Mjedisin, duke synuar veçanërisht një sistem të
menaxhimit të Automjeteve Mbeturin-AM dhe komponentëve tjera brenda hapësirës ku është
ndërtuar impianti në fjalë dhe
 Të krijojë elementët kyçë të planifikimit, institucionalë, financiarë, fizikë – për një menaxhim të
qëndrueshëm të ndikimeve të mundshme në të ardhmen.
Objektivat e Planit për këtë fazë të projektit janë:
Gjendja Ekzistuese dhe Tendencat e Zhvillimit, ku përfshihet:







Mbledhja dhe përgatitja e informacionit bazë social, ekonomikë, dhe fizikë lidhur me zhvillimin
ekzistues në Komunën e Mitrovicës e që është në stadin intenziv të zhvillimit të Biznesve individuale
krahas Bizneseve nga kompanit relevante me dimenzione më të gjera
Analizimi i gjendjes ekzistuese të zhvillimit në qytetin e Mitrovicës, dhe identifikimin e çështjeve,
problemeve, dhe mundësive kyçe;
Identifikimi i modeleve dhe tendencave kyçe të zhvillimit të asaj pjese;
Analizimi i gjendjes ekzistuese të Përdorimit të Tokës ne atë rajon;
Baza institucionale;
Rekomandime për orientimin e investitorit dhe opsionet për legalizimin.
Plani për Infrastrukturë, ku përfshihet:

 Analizimi i gjendjes ekzistuese të sigurimit të infrastrukturës në
Lokacionin ku është ngritur impianti në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
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dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Në Komunën e Mitrovicës me rrethinë dhe Parashikimi i nevojave në infrastrukturë dhe kostot e
investimit;







Opsionet për financimin e infrastrukturës;
Rekomandimi strategjik për infrastrukturën;
Menaxhimi dhe riciklimi i Hekurishteve metaleve te ndryshme dhe Automjetve Mbeturin dhe
komponentëve tjera të degraduara dhe metaleve të alteruara nga korozioni;
Analizimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit në atë rajon;
Pengesat dhe Përparësitë në lidhje me Zhvillimin e kësaj veprimtarie punuese;
Strategjia e Menaxhimit të Hekurishteve (metaleve të ndryshme), Automjeteve Mbeturin të
mundshme të të gjitha llojeve dhe komponentëve tjera;

4.6.
PËRSHKRIMI I MJETEVE TEKNIKE DHE MAKINERIS –PËRSHKRIMI I QENDRËS SË
LARTË CEKUR
 Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen
dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore TË KOMPANIS shpk
Metalurgu për realizimin e veprimtarisë për transpoertin, Grumbullimin dhe ç’montimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre , si dhe seleksionimi e presimi e ballimi I
mbetjeve metalike dhe jo metalike posedon makineri dhe pajime që do të evidentohen si në
vijim:
 Peshorja që mundë të matë peshën nga 10 kg dhe deri në 20 ton apo 20.000kg
 Peshorja tjetër e cila matë peshën duke filluar nga 1 kilogram deri në 1000 kilogram
 Si dhe peshorja për peshat e rënda për Kamion që matë peshën deri në 40 tonë.
 Presa për presimin dhe ballimin e mbeturinave të plastikës dhe letrës, presa viti i prodhimit në
riciklim te mbetjeve 2007, pastaj edhe teknologjia Italiane me kapacitet të presionit apo të
ngjeshjes deri në 50 ton në ditë , pastaj edhe lidhësit automatike ndaj fomratuesve i balleve apo
dëngëzimit ose dujzimit që mundë të jetë nga një metër deri në 80 centimetra , m e presion dhe
që i lidhë ballët me peshë prej 140 e deri në 160 kilogram për plastikë dhe 280 dhe deri në 500
kilogram për letër , Dhe kapaciteti mesatar i makinerisë për ballim dhe presa është 2.8 deri në
3.2 ton/h sasija e ballimit për plastikë , kurse për mbetjet nga letraarrijnë ballimin deri në 5.6
deri në 6 ton/h ne ore për letër.
 Presa për presimin e mbeturinave metalike , presa e viti të prodhimit në riciklim te mbetjeve
të teknologjisë së fundit që është në qendrat grumbulluese duke filluar nga viti2006 që është
prodhim Italian me peshë shtypëse prej 60 tonë.
 Auto presa lëvizëse , prodhim Gjerman , presa e automjeteve mbeturinë dhe mbeturinave
metalike, që bënë presimin e shtypjes së automjeteve mbeturinë dhe mbeturinave metalike, që
bënë presimin e shtypjesse A. M.
 Një Kamion fillimisht për transpoeritn e mbeturinave me kontinjer të posaqëm
 Një Kamion për transportin e A.M. me Grajfer të posaqëm.
 Një Kamion me kranë për transportin e mbeturinave metalike.
Vlenë të theskohet se qendra për Grumbullimin dhe ç’montimin e automjeteve mbeturin dhe
komponenteve te tyre , si dhe mbeturinave metalike dhe jo metalike në përbërjen e saj do të ketë:
 Hapësirën me zyrën për personelin dhe dhomën për rojën dhe punëtorët ndihmës.
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 Hapësirat për pranimin – deponimin dhe shkarkimin e automjeteve mbeturin dhe
komponnhetëve të tyre si dhe mbetjeve metalike dhe jo metalike.
 Hapësirat e reja tani në ngastrën e re për ç’montimin dhe ndarjen e pjesve kryesore dhe
sekondare te detajeve te makinave te automjeteve nag metali gjysem metali qeliku alumini dhe
aliazhet e legurat tjera që në shumicën e ratseve këto lloje te mbetejve gjatë ç’montimit puntorët
arrijën të idenfifikojnë gjatë ç’montimit puntorët arrijën të idenfifikojnë gjatë ç’montimit për
ssssssssshkaktë përvojes dhe profesionalizmit.
 Hapësirat e reja tani në ngadtrën e re për vendosjen e pjesëve të ç’montuara të mbeturinave
metalike dhe jo metalike të klasifikuara dhe të Ambalazhuara .
 Një Objekt me qati në të cilën janë të vendosura pjesët e ç’montuara të automjeteve mbeturine,
si që janë mbeturinat metalike, akumulatorët mbeturinat e Aluminit, Inoksit, Bakrit,
Eelktrombeturina si dhe vaj motorik mbeturinatt fluide që e kanë për destinimi me marrveshje
në qendrën tjeter grumbulluese përmes rec Kos apo qendrave tjera që e bëjnë grumbullimin e
fluideve organike vajrave që mundë të kullohen gjatë ç’montimit të automjeteve dhe motorreve
mbeturin , mbetjet tjera klasifikohen si ko,etalet gjysem metalet metaloidet dhe letra dhe
plastika.
 Neutralizimi i Acidit sulfurik nëse eventualisht identifikohet si shakrim dhe përmes sodës
kaustike dhe deponimi në fuqi apo grumbullimi në vaskë të veqant .
 Takvana si një ndër pikat më të përdorura përmes ç’montimit të automjeteve dhe natyrisht
ndotja aty eshte e menaxhuar apo e kontrolluar dhe në tërësi vajrat dhe fluidet e lëndëve diegse
akumulohen në një vaskë apo enë e veqant me një ramje të promila e platformës së Takvanës .
 Natyrisht edhe veglërit elementare apo veglat e dorës për punë si turijela, prerësi metal
gdhendesi kaqavida danat etj.në formë të një dollapi lëvizës i ka të vendosura .
 Në Hapësirat- Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore,
kërkohet të bëhet edhe skicimi apo plani I situacionit në taë mënyrë që të ndahet pjesa për
manipulim të automjeteve dhe të përgatiten sipërfaqe të betonuara dhe të ndara si dhe numri I
tyre sipërfaqeve të ndara të jetë sipas kapaciteteve dhe klasifikimit per te I emërtuar përmes
tabelave dhe me mbishkrimet sipas llojit apo sipas pjesve te metaleve apo detajeve të cilat janë
ç’montuar , gjithashtu do jeën edhe kontinjeretë ë ndryshëm me talik dhe jo metalik për mbetjet
që janë më të vogla apo më të imta.
 Tabela me mbishkrimet të shënuara dhe të vendosura në siperfaqe të ndara mundë të ndërtohen
sipas materialit mbeturinnnne te klasifikuar që vendoset.
 Në kuadër të qendrës për grumbullimin dhe ç’montimin e automjeteve mbeturinn, komponentët
e tyre dhe mbeturinat metalike është ndërtuar një Objekt prej materialit të fortë . Kulmi nga
Konstruksioni metalik, I mbuluar me qati nga Alumini I plastifikuar dhe I zinkuar.. Në
përgjithësi mundë të themi se qendra grumbulluese e metaleve jo metalevee plastikes e letres etj
ne pergjithësi hynë në dispozion e tërë hapësira prej afro 53 ari dhe deshmonn kontrata me qera
dhenesine e tokës për shfrytëzim.Në tërësi kjo hapësir përdorët për veprimtarin e lartë cekur,
hyrja është ne mesë dhe në të dy anët e deri në fundin e ngastrës mundë të lëvizë Kamionetat e
ngarkuara , dhe pikat stacionare për secilin lloji te mbetejeve janë aty si dhe disa pjesë janë nën
qati e që mbrohen disa nga mbetjet qe kane me teper vlerë. Derisa te dërgohen për tregun e
destinuar nderkombetar e nder rajonal jashtë territorit të Kosovës .në tërësi është e shtruar me
një shtres të betonit rrethë 30 centimetra dhe në disa pjes është ë konstruktuar me kubëza të
betonit , kurse në mesin e ngastrës është ujë mbledhësi që I mbledhë edhe ujeit e të reshurave
atmosferike në tërësi, e gjithashtu e tërë hapësira e ngastrës e ka drenazhimin pasi që kjo hapësir
me herët ka shërbye për kerkesat e tregut për bagëti, dhe tani e tutje pot ë njejtën hapësir me
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infrastruktur të ndërtuar sipas projektit të bashkimit evropian që ka qene edhe investitor I
plotson të gjitha kriteret si për sistemine kanalizimit ndërtimin e gropës septike, kanalizimit ,në
pjesët e skajëshme për rrethë e qark kesaj ngastre është drenazhimi I ujërave sipërfaqësore dhe
nëntokësre për të mos depërtuar ujërat pas shpërlarjës së Oborrit ekonomik sidomos nga të
reshurat atmosferike për të u shkakruar jashta ngastrës kjo nuk mundë të ndodhë sepse e ka
infrastrukturën shumë te kompletuar edhe para se të vendoset të veproi SHPK Metalurgu, kurse
tani kjo kompani ka ndërtuar edhe speratorin për trajtimin e vajrave apo edhe grumbullimin e të
gjitha fluideve tjera që mundë eventualisht të kullohen nga paisjet motorike nga automjetet
qejanë sjellur aty si mbetje e që fillojnë te ç’montohen e të klasifikohen pjesë pjesë sipas llojit te
metalit . të qendrës së lartë cekur për Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike
dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore/. Mënyrat e emërtimit me tablea me mbishkrime të shënuara sipas pozitës së
pikave ricikluese dhe grumbulluese te mbetjeve metalike dhe jo metalike .
Objekti I lartë cekur për ç’montimin e automjeteve mbeturin e që shërben edhe si klasifikimi
fillesatr I detajeve kryesore te makinave të automjeteve që janë sjellur ten ë ngastrën e lartë
cekur apo ne SHPK Metalurgu , tani disponon edhe me hapësira edhe më të mëdha si vijon:
Hapësira për magazinimin e pjesëve kryesore të detajizuar të automjeteve mbeturin .
Hapësirat përcjellëse tjera Brenda ngastrës së lartë cekur që në tërësi do të shfrytëzohen për
Hapësirat për administratën e shpk Metalurgu në hyrje te ngastrës ana e djathtë
Hapësira për akomodimin e puntorëve që janë të punësuar me orarin e plotë kjo hapësir përveqë
sallës së improvizuar për pushim dhe drekim po ashtu disponon edhe me banjo në shtëpizat e
montuara nga alumini I izoluar që mundë të zhvensodet sipas disponimit dhe kërkeave të
veprimtaris së shpk Metalurgu për veq se kyqet ne sistemn public të ujësjellësit qoftë për
pastrim dhe egatshme për mbajtëjen e Higjenes për satfin ditor që punojnë brenda ngastrës së
lartë cekur.
Hapësira për zhveshjen dhe përgatitjen për punë të puntorëve aty është edhe salla për pushim
dhe për të u ushqyer në anën e majtë të hyrjes në këtë ngastër , Për shkakë të infrastrukturë s
shuëm të mirë gjithashtu edhe Brenda ngastrës do të vendoset një rezervuar për vendosjen e
vajit motorik e të vjetër të përdorur I cili do të jetë me kapacitet prej 2000 litrave.

5.0.
PËRSHKRIMI I PROCESEVE TEKNOLOGJIKE QË KREALIZOHEN NË
QENDRA PËR: GRUMBULLIMIN,MBLEDHJEN, MAGAZINIMIN, ÇMONTIMIN E
AUTOMJETEVE MBETURINË DHE KOMPONENTËVE TË TYRE, SI DHE
MBETURINAT TJERA METALIKE DHE JO METALIKE –RICIKLIMIN:NDARJEN
DHE KLASIFIKIM PËRPUNIM RICIKLIMIN E MBETJEVE METALORE DHE JO
METALORE
Duke u bazuar në grumbullimin dhe deponimin e mbetjeve te të gjitha llojeve , e që dominojnë
Aujtomjtete mbeturin dhe komponentëve të tyre , afro 80 % të saisë së automjeteve mbeturin
mundë të riciklohen . Tani në përbërjen e automjeteve mundë të hyjnë shumë lloje të materialit
qoft si hekur , inoks, gjysem metal metalloid dhe plastic e varieteteve te ndryshme., e që mundë
jenë pjesë e automjeteve mbeturin që janë sjellur në këtë qendër si mbetje hekuri apo e destinuar
për ç’montim dhe klasifikimin dhe riciklimin e sipas llojit te metaleve që janë pjes përbërse e
automjeteve mbeturin. Dhe sipas përqindjes mundë të jeën :
 Metalet afro 77 %
 Lëngje fluide djegse te mbeturinave afro 5%
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Qelqë - 3%
Plastikë afro 8%
Goma afro 4% .

Përqindja e përmbajtëjes së mbetjeve nw qendrën
Grumbulluese e ricikluese të lartë cekur nga Automjetet
mbeturin dhe metaleve, jo metaleve , plastikës letrës dhe
fluideve
90%
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0%
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Qelq

Plastikë

Goma

Figura 7 . Pamja e në pqërqindje e përmbajtëjes së mbetjeve për nga Sasia për secilin
lloji të mbetjeve dhe konstruktimi i grafikut në mënyrë sinjifikate.
Nga pjesa metalike e automjeteve mbeturin dhe komponentëve të tyre janë me përqindje
te metaleve si vijon : Fe, al, Cu çeliku , aliazhet e ndryshme Inox dhe legurat e ndryshme
, dhe mundë të themi si seste shterore dhe kanë një vlerë të veqant , dhe hyjnë në
resurset natyrore që më tutje nuk trajtohet apo nuk riciklohet ne ndonji metal tjeter . Pra
në përgjithësi veprimtarija e tiilë përveq pastrimit të ambinetit po ashtu perveq ruajtëjes
së rezureve natyrore , po ashtu do kete edhe përfitim elektrteknik.. Kurse qelqi që
përmbaj afro 3 % , si pjesë që furnizohet nga kjo qedër nga automjtetet mbeturin
kryesisht , me tutje nukk riciklohet . Përderisa Lëngjet fluide apo vajrat që mund ëtë
kullohen nga qendra e lartë cekur mundë të identifikohen deri në 5% të masës së
tërësishme të automjeteve mbeturin dhe komponenteve të tjera.
Sasia e gomës mbeturin që mund ëtë përmbaj afro 4% të masës së automjeteve duhet të deponohet e
pastaj të trajtohet riciklohet dhe në asnjë mënyrë nuk guxon të përfundoi në deponit e egra apo jo
sanitare , pasi që dekompozimi i gomave të automjeteve mundë të jetë me shekuj e që konsiderohet
ndotje e rëndë edhe për mjedisin, për këtë arsye gomat vetëm ne raste të veqanta I ndal për një period
shumë të shkurter deri sat ë arrinë ekipi përkatës I licensuar per menaxhimin e gomave mbeturinn .
Ne pikën stacionare Brenda ngastrës së lartë cekur është e destinuar edhe për
ç’montimin e pjesëve jo metalike plastikës, qelqi , lëkura, tekstili , druri , ee tj në tani në
formë t ënjë skeme teknologjike mundë të I përmbledhim të gjitha pikat stacionare të
riciklimit gjysem riciklimit, klasifikimit , ndarjes dhe ambalazhimit lidhjes se tyre apo
presimi e pastaj ballimi dangëzimi –apo dujzimi , që do te kënë destinim tregun
ndërkombetar .
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Figura 8. Skema e procesit teknologjik në të cilën përfshihet qendra për:
Grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –riciklimin, gjysëm
riciklimin dhe klasifikimin e tyre :ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve
metalore dhe jo metalore.

2. Klasifikimi, ndarja e tyre sipas

1. Pika
grumbulluese

llojit të mbetjeve : metalore e jo
metalore (palstik qelq leter etj)

3. Mbetjet nga

4. Mbetjete Nga

5. Mbetjet e

metali sipas
cilësisë

Plastika E Të
Gjitha Llojeve
llojeve të

qelqit e të
gjitha llojeve

6. MBETURINAT
E PAISJEVE
eLEKTRIKE DHE
TË MBETJEVE
KOMPJUTEREVE

7.Drenazhimi në gropën
septike I ujërave të
kulluara në ngasrten
03340- shpk Metalurgu, që
mundë të jenë me vajra,
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Duke u bazuar në skemen në figurën 7. Në formë koncepti mundë të I përshkruajëm se cilën nga pikat e
lartë cekura sipas skemes të ndërtuar sipas gjendjes në terren. Pasë kryerjes së aktiviteteve për riciklim dhe
klasifikim e gjysem riciklim si procese teknologjike , fillojmë sipas mbetjeve që vijnë me sasi dominuese
në këtë qendër si dhe rëndësin e mbeturinave si asete shterore dhe të destinuara në tregun ndërkombetar
Makinat mbeturin te automjeteve janë në tërësi m e përbërje nga : Metali, dhe ate si mbeturin metalike , e
cila fillimisht duhet të jetë I prerë , pastaj I ngjeshur ne forem 1mx0.80m.
Përderis akaumulatorët nuk i ka destinim i riciklimit për arsye se munde te jenë me nje trajtim që mundë të
keën ndotje kryesisht nga mbusjet me acid sulfuric dhe pllakata apo celiat e plumbit , pasi që akumulatori
si burim I rymes elektrike ne per auto konkretisht burim I rrymes njëkahore elektrike dhë përdorët për
ngasjen startimin të automjeteve të ndryshme, si dhe në Industri për qëllime të ndryshme. Mirpo mbrojtja
e mjedisit të tyre sidomos kur mundë te sjellen me automjete mbeturin . Lidhur me këtë tani nuk është
destinimi mbledhja e akumulatorëve në këtë qendër pasi që akumulatorët e vjeter drejt perdrejt munde te
dergohen ne qendren e shtijes se akumulatoreve dhe thjesht për arsye se deshiron pronari I qendrës së lartë
cekur te kete shumë me pakë mbetje që mundë te kënë ndikim ne mjedis dhe në shendetin e njeriut . Pasi
që akumulatorët mbeturin mundë të jene toksik për mjedisin atëher nuk është destinimi I pranimit të tyrë
në këtë qendër të lartë cekur..
Tani për secilën pikë të renditura në skemen teknologjike për qendrën e lartë cekur ne mundë të I
identifikojmë dhe të I përshkruajm në formë koncepti

1. Pika grumbulluese , në vijim një përshkrim I shkurtë si vijon: Që dominojnë qendra e
automjeteve Mbeturin dhe e Komponenteve të tyre . Mirpo edhe në pjesën anësore Brenda oborrit
ekonomik të Grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –riciklimin, gjysëm
riciklimin dhe klasifikimin e tyre :ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ne kuadrë të SHPK Metalurgu , fillimisht shakrohen dhe pastaj kalojnë në pikën e
dytë .
Fillimisht pamja e jashtme e rrethuar e qendrës së lartë cekur
:
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Figura 9. Pamja e Qendrës së lartë cekurë e rrehtuar me rrethojë sin ë foto me një lartësi deri në 3m metra dhe
me nje infrastruktur të rregulluar sipas planit të zhvillimit urbanisitik I komunës së Mitrovicës .
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Figura 10. Pmaja e jashtem e rrethojes nga materiali antikoroziv e Qendrës për grumbullim dhe riziklim të
meturinave metalore dhe jo metalore me një lartësi deri në 3 metra apo 2.8 metra
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Figura 11. Pmaja Brenda Oborrit Ekonomik të qendrës së lartë cekur në ngastrën Nr 03340-0
Fillimisht si pika kryesore grumbulluee para se te klasifikohen me tutje për trajtim.
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Figura 13. Pamja e njëres nga tri peshoret që dallohen sipas peshës matëse që mundë të jenë edhe deri
në 40 tonë peshë , Pra -Peshorja në foto është më e vogla për matje të peshësprej 1kg deri 1000 kg

2. Klasifikimi, ndarja e tyre sipas llojit të mbetjeve : metalore e jo
metalore (Plastik, qelq leter etj)

Figura 14. Pamja e ballimeve dangëzimeve si nje produkt i klasifikuar i gatshëm për treg Në këtë pikë
fillonë klasifikimi I mbeturinave per destinimin sipas llojit dhe rëndësisë që kanë synimin e tregut
eventualisht vendor dhe sigurt jashtë Kosovës , pra në tregun ndërkombetar
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3. Mbetjet nga metali sipas cilësisë DHE LLOJIT Të METURINAVE

Figura 15. Pamja e një dangëzimi apo ballimi të kanaqeve , të cilat janë të pozicionuar Brenda Oborrit
ekonomik të qendrës së lartë cekur.

Figura 16. Pamja e një takvane e mbuluar me qati dhe e rrethua me llamarin Brenda së cilës bëhet ç’montimi I
të gjithë motoreve të automjeteve.Pika më e kontaminuar nga ndotja benda qatis ku bëhet ç’montimi I
motoreeve te automjeteve dhe ndarja e detajeve te motoreve sipas llojit te metalit aliazheve metalore dhe
legurave te metaleve si dhe inoksit, çelikutn, hekurit ,aluminit etj. Në kët takvan mbrenda është vaska ku
bëhet akumulimi I vajrave që mundë të kullohen nga makinat apo motorret që ç’montohen .
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Figura 17. Pamja e Paisjeve për ngjeshjen kompresimin apo shtypjen për krijimin e dangëzimit prej
metaleve të imëta sikurse që janë kanaqet që shimicen e rasteve janë përdoruru për frunizim me to me
lëngje freskuese, si dhe metaleve nga bakri dhe alumini pra metaleve antikoroziv

Figura 18. Pamja e dangëzuar e kanaqeve të përgatitura për treg
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4. Mbetjete Nga Plastika E Të Gjitha Llojeve
Figura 19 Pamja e Paisjeve Aparatura për dangëzimin apo ballimin e plastikës si pikë e destinuar
për llojin e mbetjeve për të I përgatitur për treg.

Fraksionet granulometrike te plastikës sipas kërkesë së tregut dhe sipas cilësisë së plastikës mundë
të realizohen sipas paisjeve që tani investitori I disponon mirpo kjo realizohet sipas kërkesave të
tregut në faqeb 42 janë në foto disa nga paisjet që mundë të realizojnë plastikën kompakte në
fraksione glanometrike të ndryshme
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Figura 20 Pamja e plastikës së thërmuar sipas kërkesave të tregut vendor dhe ndërkombetar pra
thërmimi sferik me dimenzione të caktuara granulometrike që I kërkon tregu.

Figura 21. Pamja e teknologjisë për menaxhimin e mvetjeve të ngurta.
Teknologjija e re që vëhet në funksion për granulimin e e plastikës siopas fraksioneve të ndryshme
deri ne milimetrike dhe në njësi centimetrike
Mbetjet e qelqit e të gjitha llojeve , vendosen në kontinjera
dhe në MBALAZHET TJERA METALIKE DHE JO METALIKE ,ndarjet
tjera NË PAISJET E RZISTUESHME TË qendrueshme që mbi të
shenon destinimi mbishkrimi mbi kontinjeret metalik .
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Pastaj pektimi I letrës paketave llojit të letres që është përdorur
si ambalazhim duket paisja sin ë foto

figura 22. Pamja e paisjeve për dankëzimin e letrës .Produkti nga kjo paisje është dangëzimi apo ballimi I
letrës që zënë volum me pakë mundë të lidhët dhe ka sasi apo peshon me tepër dhe pamja është si vijon :
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Figura 23. Pamja në foto e prerëses dhe ballimit presinit të mbetjeve metalike nga automjete mbeturin dhe
komponentëve të tyrë për të zënë hapsirë më pak sashit e automjeteve te metaleve me ane te kesaj
maqine behet presimi i metaleve mbeturine , paisja punon me dizel motor , te gjitha paimet
manipulative te saj jane ne nivelin e duhur ne aspektin e ndotjes akustike – zhurma ëshët nën
niveline përqëndrimit maksimal të lejuar , me kapacitet punues prej : 8000 kg /h. (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ). I cili është I rrethuar dhe me ifrastruktur të ndërtuar për këtë destinim
të hekurishteve dhe metaleve tjera mbeturin , për të vazhduar në fazën finale për riciklim dhe klasifikimin
dhe ngarkimin në mjetet e transportiti për eksport jashtë Kosovës.
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6.0. KUSHTET KLIMATERIKE & KARAKTERISTIKAT KLIMATERIKE
Në përgjithësi mund të thuhet se territori i Mitrovicës është e karakterizuar nga një klimë me diell,
temperatura të ndryshueshme dhe lagështi. Lugina e Mitrovicës i takon zonave tharëse të vendit. Bazuar në
kushtet klimatike, Kosova mund të ndahet në tre zona klimatike. Rajonin e Mitrovicës i takon zonës
klimatike, e cila përfshin zomën e Ibrit dhe është ndikuar nga masa ajrore kontinentale. Për këtë arsye, në
këtë pjesë të vendit, dimrat janë: të ftohtë me temperatura mesatare mbi -3 ° C, por nganjëherë deri në -20
° C.
Verërat janë: shumë të nxehtë me temperatura mesatare prej 20 ° C, ndonjëherë deri në 37 ° C. Kjo zonë
është e karakterizuar nga një klimë të thatë dhe me reshje vjetore totale prej 600 mm në vit, përafërsisht.
Relievi- Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, sidomos treva e
Shalës së Bajgores, prandaj komuna e Mitrovicës me rrethin është trevë më tepër malore se sa fushore.
Pamja morfologjike e tanishme i ka paraprirë lëvizjet tektonike që ndodhën në kohën e terciarit – Tc ,kur
mbi shtresat gëlqerore janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët si rezultat i
proceseve vullkanike janë bartëse të xehes së plumbit-Pb e të zinkut-Zn. Në pikëpamje gjeologjike dhe
morfologjike territori i rrethinës së Mitrovicës bënë pjesë në sistemin Dinarik, kurse ne aspektin
gjeotektonik dhe Gjeomorfologjike dhe si rezultat i lëvizjeve hercinide dhe Alpideve ,Mitrovica i përket
Zonës së Vardarit .
Temperatura -Vlerat mesatare të temperaturave dimërore sillen rreth 0 ° C gradë celsius; temperaturat
mesatare të pranverës janë 14 ° C gradë celsius, verës 20 ° C gradë celsius ndërsa të vjeshtës 11 ° C gradë
celsius. Regjioni i shqyrtuar në këtë elaborat karakterizohet me klimë kontinentale, e cila është karakteristike
për tërë Kosovën me kalime graduale në klimë të butë. Karakteristikat e kësaj klime do t’i paraqesim në vijim:
Në përgjithësi mund të thuhet se territori i Mitrovicës është e karakterizuar nga një klimë me diell,
temperatura të ndryshueshme dhe lagështi. Lugina e Mitrovicës i takon zonave tharëse të vendit. Bazuar në
kushtet klimatike, Kosova mund të ndahet në tre zona klimatike. Rajonin e Mitrovicës i takon zonës klimatike, e
cila përfshin zomën e Ibrit dhe është ndikuar nga masa ajrore kontinentale. Për këtë arsye, në këtë pjesë të
vendit, dimrat janë të ftohtë me temperatura mesatare mbi -1,5 ° C, por nganjëherë deri në -26 ° C. Verërat janë
shumë të nxehtë me temperatura mesatare prej 20 ° C, ndonjëherë deri në 37 ° C. Kjo zonë është e karakterizuar
nga një klimë të thatë dhe një reshje vjetore totale prej 600 mm në vit, përafërsisht.
Lagështia e Ajrit - vlera mesatare e lagështisë së ajrit është 77%, veçori kjo e viseve malore, me maksimum
në muajin dhjetor në 85,7% dhe minimum në muajin gusht me 60,5%.
Vranësirat - Vlerat e vranësirës janë variabile për shkak të karakteristikave të ndryshimeve të temperaturave
të ajrit si dhe nga heterogjeniteti i maleve të kësaj treve. Viset malore kanë më tepër vranësira, ndërsa pjesa e
rrafshët dhe vetë qyteti kanë rreth 45 % të kohës vranësira. Është shënuar se në Mitrovicë mesatarisht gjatë
vitit kemi deri 20,5 ditë me mjegull
Reshjet
Sasia e reshjeve në komunën e Mitrovicës është variabile. Kemi reshje
mesatare vjetore prej 600 mm për vendet me lartësi të vogël dhe deri në 1,100 mm, ku reshjet më të mëdha
janë në stinën pranverës dhe vjeshtë e dimër . Mesatarisht në Mitrovicë kemi stinën e dimrit me borë .
Vranësirat - Vlerat e vranësirës janë variabile për shkak të karakteristikave të ndryshimeve të temperaturave të
ajrit si dhe nga heterogjeniteti i maleve të kësaj treve. Viset malore kanë më tepër vranësira, ndërsa pjesa e
rrafshët dhe vetë qyteti kanë rreth 45 % të kohës vranësira. Është shënuar se në Mitrovicë mesatarisht gjatë vitit
kemi 20,5 ditë me mjegull.
Të dhënat mbi ndryshimet e temperaturës paraqesin bazë të karakteristikave klimatike për regjionin e
analizuar.
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Temperaturat mesatare vjetore rriten njëtrajtësisht nga janari deri në korrik e pastaj ulen. Muaji më i
ftohët është janari më temperaturë më të ulët mesatare të shënuar afër -15 gradë celsius, kurse më i
nxehtë korriku me temperaturë më të lartë mesatare të shënuar rreth 37 gradë celsius.Tani si rezultat i
ngrohjes globale janë paraqitur ndryshimet klimaterike , mungesa e të reshurave atmosferike është
indikatori i parë i ngrohjes Globale dhe emitimit te aerosoleve dhe Oksideve te Karbonit dhe të azotit:
COx, NOx, SOx tani vetëm nga Kompleksi I T.C.K.A-B , etj.

Erërat - Mitrovica mesatarisht gjatë vitit ka 50 - 60 ditë me erëra. Zakonisht erërat që frekuentojnë në
Mitrovicën janë erërat e kuadrateve veriore, përkundër faktit që nga ana veriore ka si mburojë malet, këto
erëra depërtojnë kryesisht përmes grykës së Ibrit. Prej erërave dominojnë erërat veri-perëndimore. Territorin e
komunës e përshkojnë edhe erërat jugore, juglindore dhe jugperëndimore.
7.4.. KUALITETI I AJRIT, UJIT DHE TOKËS
Kualiteti i ajrit: S Finalizimi i programit lokal për mbrojtjen e ajrit, përcaktimi i strategjisë për mbrojtjen e
ajrit dhe menaxhimi i kualitetit të ajrit brenda komunës ka qenë një prej detyrave kryesore. Monitorimi i
kualitetit të ajrit nëVlerat e pluhurit total të ekspozuar gjatë tërë vitit 2012 kanë treguar ndotje më të vogël se
vlera mesatare 300/mg/m² ditë. Vlerat mesatare të pluhurit të depozituar silleshin prej 100-300 mg/m² për ditë.
Sot baseni ajror i komunës është në gjendje më të volitshme sa
i përket cilësisë së ajrit. Burimet kryesore të ndotjes së ajrit, në shekullin e kaluar ishin: stabilimentet për
prodhimin e plumbit, zinkut të kombinatit ‘Trepça” , kurse nga viti 2000 e tani e tutje janë të mbyllura. Për
arsye të ndotjes të pa menaxhuar dhe toksike . Tani ndotja e ajrit nga deponit e mbetjeve industriale mbetet
sfidë për të gjithë mirpo në përgjithësi menaxhohet . Efektet e mundshme në cilësinë e ajrit dhe ndërveprimet
të lidhura për projektin do të jenë të vogla.
Primare e cilësisë së ajrit dhe shqetësim gjatë veprimtaris tani është ndikimi i grimcave pluhurit , gazrave të
cilat lirohen nga trafiku në rrugët .
Ajri si komponenta kryesore per nje mjedis me te shendetshem dhe parameter kryesor qe munde te kete
ndikim drejt per drejt dhe indirekte veprimtarit e Kompanive ne vartësi ne veprimtarit që zhvillojnë . Dihet
para luftës kur ishin në funksion Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo
metalore e superfosfateve në rrafshin dhe në qendër të Mitrovicës dhe shkritorja e plumb zingut në ultësirën
ku bëhet bashkimi I të gjithë lumejve që hyjnë në komunën e Mitrovicës . Tani pasë luftës vrehte një
përqëndrimi të ajrit që mundë te ketë ndotje kryesisht nga trafiku rrugor , pra në këtë rast nuk ka aptur ndonji
kërkesë nga niveli qendror I MMPHI për monitorimin e ndotjes së ajrit në territorin e shtrirjes së komunës së
Mitrovicës . Tani në lokacionin ku vepron SHPK “ Metalurgu” ku edhe është ndërtue Qendra për:
Grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore në dalje të zonës Bair , apo në hyrje të fshatit Frasher . Cilësija e ajrit nuk
mvaret nga kjo veprimtari që e zhvillon kompanija e lartë cekur , pasi që në ndotjen e ajrit ndikon në
vazhdimsi trafiku urban, mirpo me tutje per rrethë janë katër betoniere si dhe një Puntori si fabrik për
prodhimin e kubzave të betonit , mbetjet nga parku industrial sidomos në stinët e ngrohta dhe në mungesë të
reshurave atmosferike , që ndikon për një cilësi jo të mirë të ajrit , mirpo qyteti i Mitrovicës ende është duke e
trasheguar një ndotje industriale nga shekulli i kaluar , po ashtu edhe kompanit që veprojnë në lagje të
ndryshme , duke mos u përqëndruar në zonen e lire ekonomike , . Mundë të konstatojmë se veprimtarija e
lartë cekur nuk ka ndikim të drejt për drejt në ndotjen e ajrit në këtë lokacion ndikimi i pluhurit mundë të jetë
me rreze veprimi për rrethë ngastrës dhe brenda ngastrës ku vepron dhe ate vetëm në stinët e thata dhe me
temperatur të lartë
Kualiteti i tokës : Tani fokusohemi kryesisht në ngastrën nr:03340-0në zonën kadastrale të Mitrovicës si
pjes e zonës bair, mund të konstatojmë e përveq hapsirës që është e zene tani me Objektine Qendrës të
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cekur për riciklimin e mebturinave nuk ka ndikim ndotës në tokë , kurse parku industrial ësht me një
distanc afro 1.5 km nga Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo metalore e
lartë cekur. Gjatë aktiviteve të ndërtimit nuk janë mbetur inertet e ndërtimtaris si mbeturina , dhe tani është
e ndërtuar një infrastruktur funksionale përmes së cilës mbrohet edhe ngastrat tjera dhe tokës për rrethë dhe
mbrojtja e ujërave nëntoksore nga shkarkimet e pa kontrolluara jashtë kanalizimit të sistemit publik të
kanalizimit qytetit .
Vlerat mesatare të pH varësisht nga muaji silleshin prej 6,15-6,54 në krahasim me vlerën e lejuar të pH =7
Kualiteti i ujit
Uji për pije vjen nga Liqeni i Gazivodës - lumi Ibër që ka cilësi të mirë të ujit. Kapaciteti i ujit nuk mund
të shkaktojë probleme furnizuese në objektin e Qumështores “aldi” Frasher në Mitrovicë.
Lumenjtë e Mitrovicës i takojnë pellgut të Detit të Zi. Shumica e lumenjve karakterizohen me rrjedhje të
çrregullt sezonale. Rrjedhjet e lumenjve janë më të larta gjatë dimrit ose në fillim të pranverës.
Parametrat kimike të ujit të lumit Ibër tregojnë se ky ujë i përmbush parametrat e cilësisë së dëshiruar.
Substanca toksike inorganike nuk janë, prandaj uji i lumit Ibër mund te përdoret për zonën e bisnisit në
Mitrovicë dhe zhvillimin e aktiviteteve përcjellëse.
. Mirëpo sipërfaqja e ngastrës së larte cekur si zonë Bair ku do të kryhen aktivitet mjedisore nuk bënë pjesë
ne zonat e ndotura. Sipas analizave të bëra, në mostrat e tokës të marra nga lokacioni për qëllim të këtij
studimi, nuk është konfirmuar prania e ndotësve. Kurse në ngastrën ku ësht ndërtuar
Qendra për
grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo metalore për grumbullimin dhe riciklimin e
klasifikimin e mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj)nga rajoni i
Mitrovicës dhe nga Mitrovica . Objektin e Qendrës të cekur së lartë cekur për Riciklimin e mbeturinave
mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj), fillimisht duke i klasifikuar , shtrihet në zona
kadastrale të Mitrovicës ngastra nr: 03340-0 , e menaxhuar në kuadër të Drejtoris për Shërbime Publike dhe
Infrastruktur e Komunës së Mitrovicës. Fshati Frashër & Komuna e Mitrovicës . Nga veprimtaria e lartë
cekur nuk ka identifikim të ndotejes në tokë ajr dhe uji mbi përqëndrimin maksimal të lejuar.
Sa i përket kualiteti të ujit në rajonin e Mitrovicës , natyrisht se mundë të konstatojmë edhe tani në
vazhdimsi se një ndër Lumjet me te dnotur është lumi Sitnic që fillon të ngarkohet me ujerat e shakruar të
ndotura që nga Fushë Kosova pra skarkimi i të gjitha ujërave fekale dhe mbeturinave metalore dhe jo
metalore(Plastik, qelq , letër etj)te kryeqendres dhe te gjitha komunave te rajonit te Prishtinës per te
vazhduar zona e KEKut, Vushtrria etj. Kurse uji i Lumit të Ibrit eshte mjaft i paster me nje ndotje te lehte
nga zubin Potoku dhe zupqi si dhe nga shkarkimet e ujerave te amviseris nga fshtarta për rrethë dhe
përgjatë shtrirjes së Lumit Iber,. Në lumin Trepça në vazhdimsi ndikon në ndotje të ujit të këtij lumi nga
Deponit e mëhershme që ende janë mbetur të mbetjeve industriale dhe nga minjerat dhe Objekteve
prodhuese të më hershme të Kompleksit të Trepçës , të cilat ende nuk janë sanuar apo rehabilituar ricikluar
deri ne asgjesimin e tyre . ndotja e ujit vjen edhe tani si pasoj e drenazhimit dhe infiltrimit të ujërave nga
minjera e Stan Tergut që mundë të quhen edhe si ujëra me përqëndrim te aciti nga ujërat e minjerave ,
Perderisa ndotja e Lumit te Lushtës ndodhë në vazhdimsi nga shkakrimiet e ujerav fekale dhe ujërave na
amviserit e banoreve nga lokacionet periferike te Mitrovicës për të vazhduar pastaj Vaganica, Shipoli ,
Bajri dhe deri sa te bashkohet me lumin e Ibrit esht i ngarkuar me ndotjen e ujerav që shakrohen ne te nga
sistemi i kanalizimit kounal
Relievi- Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, sidomos treva e
Shalës së Bajgores, prandaj komuna e Mitrovicës është trevë më tepër kodrinore malore dhe një pjes
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kodrinore gjysem e çveshur nga vegjetacioni I mases drurore se sa fushore. Pamja morfologjike e tanishme i
ka paraprirë lëvizjet tektonike që ndodhën në kohën e terciarit-Tc, kur mbi shtresat gëlqerore janë formuar
shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët si rezultat i proceseve vullkanike janë bartëse të xehes së
plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së Mitrovicës bënë pjesë
në sistemin Dinarik dhe I

6.1. . ZHURMA- NDOTJA AKUSTIKE
Zhurma, si element në procesin teknologjik dhe në aspektin e trajtimit të presimit, ballimit,
riciklimit të hekurishteve , metaleve mbeturin dhe tipit të Automjeteve Mbeturin, ç’montimit, të
automjeteve Mbeturin dhe komponentëve tjera është pa ndikim në lokacionin ku vepron konkretisht në
Pikën Grumbulluese të Automjeteve mbeturin dhe komponenteve tjera tek SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra
për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të
tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim
riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ). Sepse e ka për destinacion vetem grumbullimin dhe
presimin, ballimin riciklimin, sortimin e hekurishteve dhe metaleve e metaloideve, pastaj klasifikimin e
pjesëve deri në përgatitjen për treg, emitimi i zhurmes eshte nën nivelin e duhur, mirpo gjithnje nen vlerat
kufitare te lejuar sipas njësis decibel-db.
Me shfrytëzimin e pajisjeve prodhuese në bazë të standardeve të zakonshme maksimumi i zhurmës
në burim është 90 dB gjë që kjo nuk do të ndodhë tekë Pikat grumbulluese të Hekurishteve sepse
posedon teknologji të re dhe në këtë rast ka coptim e prerje, riciklim, dhe grumbullim dhe ballim apo
ndrydhje apo shtypje zvoglim të volumit të hekurishteve që përgatiten për bartje më të leht për transporttreg.
Zhurma për zonën e banuar duke i pasur për bazë largësitë e objekteve të banimit, është plotësisht
në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 40 dB. Ne vijim po e paraqesim ne formë tabelare
nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.
Zhurma në emitim
maksimum që
ndikon negativishtë
në shëndetin e
njeriut
niveli,dbdecibel
Për pajisje moderne

Distanca (m)
10 m

50 m

100 m

500 m

1Maksimal

1Maksimal

1Maksimal

1Maksimal

45 db

31 db

28 db

19 db

Figura 24. Pamja tabelare e monitorimit të zhurmës
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6.2.

FLORA DHE FAUNA

Bota bimore është mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore. Pjesa më e madhe e rajonit I të
Mitrovicës dhe në ojesët e lokacioneve nga periferija i takon bashkësisë së gjelbërimit që në të vërtet
është një ndër bashkësitë më të përhapura në rajon, por ka edhe bimësi tjera në zonën ku kryhet projekti
I raportit të VNM. Prandaj me aktivitetet e gjelbërimit që bëhen në fazën përfundimtare të rivitalizimit
do të kompensohen dëmet e florës.Ndikimi I vazhdueshem industrial dhe ekonomik nga faktori njeri
natyrisht se ka ndikuar ne florën dhe faunën sidomos në pjesën ku shtrihen vendbaimet dhe lagjet e
komunës së Mitrovicës , mirpo Flora në hapësirat e pa betonuar zhvillohet me bimët traduicionale në
këtë zonë me barishte dhe vegjetacion që ju kanë përshtatur edhe ndotjes industriale nga shekulli I
kaluar , përderisa pranë lumenjeve Flora esht intenzive e sidomos në zonën neritike, pra prej masës
drunore apo fidaneve të drurit dominojne sheljet, shkurret plepi Pemet frutore ne tipit farore dhe pemet
që me ripetrirje me grupit bërthamor përderisa duke kaluar në pjesën periferike të Mitrovicës
dominojnë Llojet e masës drunore si : Ahu , Bungu , shkoza, qarri . bredhi I varieteve te ndryshme I
kultivuar si në sektoin publik po ashtu edhe në tae privat.
Nëse bazohemi në karakterisitkatt e gjendjes ekzistuese mundë të konstatojmë se në lokacionin e
këtij regjioni nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të rrezikohen me
funksionimin e Qendra për: Grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore në dalje
të zonës Bair , apo në hyrje të fshatit Frasher .
Në territorin afër qytetit të Mitrovicës kalojnë 4 lumenj (Ibri, Sitnica, Trepça dhe Lushta). Qyteti i
Mitrovicës furnizohet me ujë të pijshëm nga Liqeni i Gazivodës.
Fauna- duke marrë parasysh pozicionin gjeografik, reliefin dhe kompleksin e faktorëve ekologjik, historik
dhe faktorëve tjerë, Mitrovica apo rrethina e saj me viset malore që ka, hyn në radhën e trevave me faunë të
pasur. Në periferi të qytetiti që I perket pjesëve rurale te vendbanimeve në rajonin e Mitrovicës jetojnë
gjitarëy, zvarranikët, Brejtësit, Insektet e ndryshme , Lepuri I Egër, Dhelpra, Ujku, iriqi etj. Ndërsa nga
shpezët janë karakterisitke Bilbilat , thellenzat e fushës , sorrat , shqiponjat kumrijat pëllumbat e butë dhe
të egër.
Ndikimi i procesi të punës që do të kryhet tek immpianti si Pikë Grumbulluese te Hekurishteve
“Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
dhe Automjetëve mbeturin me komponentët tjera të llojeve të ndryshëme të mbeturinave të degraduara
dhe të alteruara në kuadër të SH.P.K. “ Metalurgu ” në florë dhe faunë paraqet një dukuri që duhet të
shqyrtohet me kujdes në kuptim të evidentimit të pasojave të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre
brenda kufijve të pranueshëm.
Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë e veprimtarisë së
njeriut. Në vendin ku është bërë procesi i ndërtimit dhe vazhdon aktiviteti punues i lartëshënuar në
lokalitetin e ngushtë të vendëndodhjes veprimtarisë dhe për rreth sipërfaqet e tokës bujqësore vërehet
kultivim i të lashtave bujqësore por kryesisht vërehen edhe hapësira të mbuluara me barë dhe
vegjetacion edhe nga biomasa drunore . Pra mundë të themi se në regjionin e ngushtë apo ne periferi te
Mitrovices apo “Metalurgu ”dominojnë bimët barishtore të rralla janë ato drunore si druri i shelgut e
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bagremit dhe ahut qarrit bungut ,sheljes plepit dhe varioteteve tjera te pemve dhe perimeve etj.
Bazuar në vrojtimin vizuel nuk haset ndonjë llojë endemikë apo i mbrojtur me ligj. Mirëpo në rrethin e
zonës ku realizohet projekti në bazë të vrojtimeve vizuale kemi hasur në bimësi të ulëta barishtore dhe
kultura periodike bujqësore, por në një largësi evidente nga lokacioni në fjalë.
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se në lokacionin e këtij
Parku të Biznesit nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mund të rrezikohen me
funksionimini veprimtarisë së lartëcekur në kuadër të
“Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
pasi që në parim edhe zënë një sipërfaqe relativisht të vogël prej S= 5339m2 apo 1 hektar 11,39 ari
maksimum, ku mundë të vendosen Objektet përcjellëse. Në bazë të të dhënave të Agjencionit të
Mjedisit nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë terren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me
ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe të natyrës në përgjithësi apo të ndonjë territori-zone që parashihet
të futet nën mbrojtje. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, është në gjendje të
pranueshme pasi që ripërtrihet me mbjellejn e fidanve dhe pishave të llojeve të ndryshme.

6.3.

GJEOLOGJI, HIDROGJEOLOGJI

Mitrovica ka një shumëllojshmëri të tokave që ndryshojnë sipas përbërjes së tyre pedologjike, fizike dhe
karakteristikave kimike. Harta pedologjike e Mitrovicës paraqet një mozaik të vërtetë. Llojet e tokës që
gjendet kryesisht në Mitrovicë janë humus, humus silikat, gri acid, toka e kuqe, aluviale dhe tokës bloçka,
tufitet , alevrovitet etj. Ato janë të karakterizuar nga cilësi e tyre mjaft heterogjene. Dominimi i shkrifët
(76%) tregon cilësi e tyre të favorshme. Cilësi mesatare: rërë fine 51%, baltë 30%, balta 10%, dhe rërë të
trashë 9%. Ka disa fragmente të ashpra (4%). Në sipërfaqe këto toka përmbajë një mesatare prej 2%
humus.
Qyteti i Mitrovicës me Trepçën si industri ka qenë një nga qytetet më të ndotura në Kosovë dhe tani është
i ndotur nga reliktet industriale si në parkun Industrial tani. Sipas Planit të Veprimit Mjedisor të Kosovës,
përqendrime të larta të plumbit janë gjetur në tokë në Mitrovicë (57-720 mg / Kg) krahasuar me 450 mg /
kg të pranueshme).
Në territorin afër dhe nëpër përmes qytetit të Mitrovicës kalojnë 4 lumenj (Ibri, Sitnica, Trepça dhe
Lushta). Qyteti i Mitrovicës furnizohet me ujë të pijshëm nga Liqeni i Gazivodës. Sipërfaqëja e Pellgut
ujëmbledhës në Kosovës është 3800 km2
Lumi I Sitnicës shkarkohet në atë të Ibrit mesatarisht afro 15 m2 /sec . Është lumë kryesisht fushor,
ndaj rrjedhjes së tij është I qetë, shtrati I këtij lumi është I cekët I gjerë e me ndrrime, mirpo mundë
të ketë gropa të befasueshme që janë krijuar nga vërbullat rrjedhëse te lumit që mundë te jenë aftale
për bujqit si dhe gjatë eksploatimit të rëres ilegalisht . Gjatë vërshimeve nga të reshurat atmosferike
shumicën e rasteve ky lumë del nga shtrati edhe pse ne disa pjesë I ka të rregulluara bankinat mirpo
prurjet e të reshurave sjellin në këtë shtrat edeh luin e Drenices d te Llapit graqankes prishtevkes,
Sazlis etj.. Pra në lokacionin ku gjendet Qendra për: Grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe
jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo
metalore në dalje të zonës Bair , apo në hyrje të fshatit Frasher . Kalon Lumi Sitnicës me një afërsi
prej 200 metrave .
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5.4. KARAKTERISTIKAT SEIZMIKE TË TERRENIT
Seizmiteti i terrenit paraqet parametër me interes në vete për analizën e ndikimeve të mundshme në
fushën studimore të mjedisit. Sipas hartave seizmike, hapësira e gjerë e hulumtuar i takon
intensiteteve me periudha të ndryshme reversibile që do të paraqiten në tabelën në vijim.
Seizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundësi të drifhjeve-tërmeteve të tokës të
intenzitetit prej 5 deri në 8 shkallë të Merkalit . Nëse bazohemi në hartat seizmike të regjionit , hapsira
e gjerë e hulumtuar nuk I përket një intenziteti të njejtë të driidhjeve sepse varet nga karakterisitkat
gjeologjike të tokës , ujërave nëntokësore , etj.
Figura 25 Pamja Tabelare- Intensiteti seizmik i
regjionit të hulumtuar të shkallës MSK-64
Periudha kthyese (vjet)

Shkalla e seizmitetit

50

VI dhe VII

100

VII, VIII dhe IX

200

VIII dhe IX

500

VIII dhe IX

1.000
10.000

VIII dhe IX
VIII dhe IX

Sipas tabelës 1 për periudhën kthyese prej 500 viteve, kompleksi përkatës gjendet në zonën e shkallës
VIII të MSK-64 të intensitetit seizmik, kështu që koeficienti i seizmitetit duhet zgjedhur me vlerë K6 –
0.05. të dhënat e lartë cekura të vetive seizmike të terrenit janë bazuar në monitorimin vjetor dhe të
vazhdueshem gjatë dekadave të zhvillimit të ndërtimit ,

6.5. STABILITETI I TERRENIT
Në pikëpamje të stabilitetit lo;acioni ngastra e hulumtuar “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të
tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim
riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
bënë pjesë në kategorinë e terreneve stabile. Kështu që në këtë pikëpamje nuk ka karakteristika që
do të ishin të çfarëdo interesi për analiza të ndikimit në mjedis.
6.6.

VIBRACIONET

Problematika e vibracioneve për hapësirat e impiantit në fjalë me veprimtarinë e lartshënuar në
kuadër të kompanisë “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo
metalore ), mundë të jetë si pasojë e lëvizjes së automjeteve me ngarkes të madhe nëse do të jenë pran
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kompanis së lartë cekur. Vibracionet krijohen nga veprimet e reaksioneve dinamike vertikale të
shkaktuara nga valëzimet e mundshme në trasetë e trafikut, në varësi nga kushtet konkrete, para së
gjithash në kuptim të ndikimeve negative që mund të lajmërohen në vetë objektet dhe te të punësuarit.
Si tregues relevant është marrë shpejtësia e vibracioneve (mm/s) e definuar në funksion nga masa e
tërësishme e ngarkeses se hekurishteve prej automjetit përcaktues, karakteristikave të valëzimit të
terrenit, karakteristikave të truallit të shprehur nëpërmjet koeficientit të amortizimit dhe marrëdhënieve
karakteristike hapësinore. Shpejtësia e vibracionit në skajin e sipërfaqes manipulative është definuar
si:
V = a x vb (mm / sec)
Ku janë :
V- shpejtësia e vibracionit në mm/sec
v- karakteristikat e trasesë së trafikut
a,b- konstantat që varen nga valëzimi i terrenit.
Duke marrë parasysh amortizimin e vibracionit, automjetin përcaktues, karakteristikat e truallit dhe
karakteristikat e vibracionit të trasesë rrugore është bërë llogaritja e treguesve relevant. Njehsimet
tregojnë se vlerat janë brenda kufijve të lejuar si për objektin po ashtu edhe për të punësuarit.
6.7 KARAKTERISTIKAT PEDOLOGJIKE

Kur jepen karakteristikat pedologjike mund të përfundohet se në regjionin e gjerë më e përhapur është toka
humusore ranore-argjilore, e karakterizuar me bonitet të lartë. Sipërfaqet për rreth janë relativish të
banuara me kalimin gradual nga nje lokacion apo fshat në tjetrin. Mirpo është fjala për rrethinen e Parkut
të Biznesit . në pjesët e sheshta. Në bazë të kësaj del se kjo tokë ne periferi te qytetit e sidmos ne drejtimin
Mitrovic Vushtrri dhe Mitrovic Skenderaj, është e dedikuar për rikultivimin e drithërave edhe
rendimenteve tjera edhe pemëve në largësi të “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Ç’faqet reliefi kodrinoro- malore , mirpo trojet më pran rrugës tani janë të destinuara për veprimtari të
biznesit individual qoft në aspektin e përkohshem apo të përhershëm. Lagështia higroskopike është
mesatare.

6.8.

KARAKTERISTIKAT HIDROGRAFIKE

Në lokacionin ku është ndërtuar objekti kryesorë me objektet përcjellëse për zhvillimin e veprimtarisë së
lartëcekur karakterizohet me ate se në afërsi është Lumi I Sitnicës në njëren anë prej 200m në njëren anë
kurse 2km në anën e djathte nga Lumi Sitnic eshte Lumi Trepça 2km .
Parku i Biznesit ajo zonë në përgjithsi është e pasur më ujëra nëntoksore dhe vetë Parku I Biznesit ësht I
furnizuar me ujin Industrial të Kompleksit Trepça në përgjithsi janë të përfshira edhe me ujësjellsin publik
, ndonëse mbrenda veprimtaris së biznesit në këtë rast SH.P.K. “ Metalurgu “ (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Disponon me një infrastruktur të kompletuar edhe në kuptim të ruajtëjes së ujërave nëntoksore dhe

52

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

sipërfaqësore, konkretisht është fjala për Hapësirën e ndërtuar për veprimtari bzinesi dhe tregu te cilën
hapësirë tani SHPK Metalurgu vepron sipas marrveeshjeve dhe dokumenteve qe jane ne shtojcen e ketij
elaborate te VNM . Komuna e Mitrovicës përveq si qytet industrial po ashtu eshte I vetmi qytet ne
Kosove , që Brenda qytetit bashkohen kater lumenjë kryesorë të cilët janë: Lumi( Ibër, Sitnica, Lushta
dhe Lumi Trepça) . Lumi Iber se nje nder Lumenjte me më rëndësi në Kosovë pasi që përmes tij tani
Furnizohet edhe KEK-u dhe nje pjesë e Komunës së Prishtinës e cila me rëmje të lirë arrinë deri në
lokacioin Shkabaj e pastaj per ne Prishtin bartet përmes pompave elektrike Lumi Iber hynë në territorin
e Kosovës pasi të e kalon fshatin Ribariq. Në përgjithësi sipërfaqja e pellgut të ujëmbledhësit në
territorin e Kosovës është afro 3810 km2 . Përderisa gjtësia e përgjithëshme arrine derin 280 km , ,
mirpo lumi Iber e pershkon territorin e Kosovës vetëm 85 km , kurse komunen e Mitrovicës vetëm 15
km . Pellgut ujëmbledhës I Takon Moravës Perendimore apo mundë të theemi si pellgu I detit te zi .
Oreinetimi I ujëpërkueshmeris dhe drejtim I rrjedhjes është VP dhe JL, ku Derdhet Sitnica. Lugina në
këtë sektorë është e ngushtë . Lumi I ibrit ka këto degë të Lumenjëve tjerë si: Sitnicën, Lushtën, Trepçën
, Bistricën e disa perrocak tjera . Në brigjet dhe prnaë shtratit të lumit Iber karakterizohet me një peisazh
te bukru dhe nje relief atraktiv , me nje vegjetacion dhe flore të zhvilluar etj. Në përgjithësi përgjatë
përkueshmëris së Lumit Iber kalon edhe rruga magjistrale e rezervuar për komunkacionin e automjeteve
te të gjitha kategorive e quajtur si maxhistralja e adriatikut , e cila e lidhë Mitrovicë me Malin e zi. .
vlenë të theksohet se sasija më përafërt apo mesatare e ujit të akumuluar në dikën që e identifikon
liqenin me të madhë artificial në Kosovë është 1.146.38 milion m 3 . Është planifikuar të përdorët, pos
për pije, edhe për ujitje. Me këtë potencial të mjaftueshëm hidrografik është ndërtuar Liqeni I
Gazivodës ne e quajmë Ujëman .Kurse thellësia e ujit mundë të jetë e ndryshme dhe mundë të ndryshoi
sipas formave të ndryshme nga shtresat gjeologjike . Në zonën Kodrinore , me qëllim të përmirsimit të
regjimit të rrjedhjes së lumit Ibër dhe shfrytëzimit racional dhe kompleks të ujërave të tij, është I
ndërtuar Liqeni artificial I Gazivodës përmes digës akumules I ujit nga Lumi Iber , Vëllimi I ujit të cilët
është apo mundë të jetë afro 390.090.000 m3 . Kryessisht ky uji nga akumulim I Ujëmanit apo
Gazivodës është I destinuar fillimisht trë përdoret për ujë të pijës për arsye të cilësis dhe pastërtis së tij
dhe për një trajtim të lehtë në Qendër për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo
metalore n e ujësjellësit rajonal të Mitrovicës , mirpo mundë të përdorët edhe për ujitje sepse ka sasi të
ujit të akumuluar sasi të konsiderueshme për kërkesat e një pjese të Kosovës apo gjysmës së Kosovës
nëse merret ne konsiderim edhe Sistemi I uitjes Iber Lepenc ne kuader te platforms së komasacionit .
Me këtë potencial të ëmjaftueshëm Hidrografik është ndërtuar Liqeni I Gazivodës, I cili është ndërtuar
në sistemin e Ibrit dhe ka fuqi të vendosur 34 Megavvat . . Në përfiferi të qyteti lokacioni I quajtur
Kërshi I Dudës apo Dudi Kërsh bashkohet edhe Lumi I Sitnicës me Lumin Iber dhe Brenda qytei
bashkohet edhe lumi I Lushtës me LuminIber po ashtu brenda qytetnga ana e djathte eLumit Sitnic
bashkohet edhe Lumi I trepçes qe ka nje gjatësi deri ne bashkimin me Limin e Sitnicës rrethë 14 km që
buron nga shala e Bajgorës . Pastaj Lumi Lushtë buron 19 km në largësi nga Mitrovica pra në drejtim te
skenderjat pra ne anëne djathtë të lumit Ibër bashkohet në fundë të qytëtit Mitrovic dhe buron ne fshatin
eLubovesit zona e komunës së Skenderjat mirpo konfiguracioni I tokës e dergon pershkimin në drejtim
të komunës së Mitrovicës me një lartësi mbidetare rrethë 800 metra , duke e përshkuar grykën e krijuar
në formë shtrai për arsye të ramjes së theksuar dhe përmbajtëjes së shtresave litologjike te litosferes me
gëlqeror per te perfunduar në mesë të kodrinave të Bajrit dhe të shipolit deri në bashkimin e tijë në
lumen Ibër në fundë të qytet Mitrovicë në drejt të very lidnjes së Mitrovicës , po ashtu vlenë të
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rtheksohet se vetem ne disa segmente munde të shifet përshkimi I lumit Lushtë duke kaluar nëpërmes
qytetit të Mitrovicës, një pjesë nga ura Lushtës e deri në derdhje është e mbuluart dhe mbi të cilën kalon
rruga e asfaltuar mesë përmesë qyteit dhe derdhet në Ibër. Në lushtë afër Gurrës së Brabaniqit apo
brabanikut , aty është identifikuar një burim I uit të thartë sulfuric nën presionin e gazrave të bredshme
që gjenden nën horizontet e Gëlqerorëve. Sitnica është lumi kryesor në Fushën e Kosovës. Sipërfaqja e
pellgut ujë mbledhës është 286 m2 . Reiefi I bellgute të lumit Sitnic në përgjithësi është I butë . Gjatësia
e lumit është 110 km dhe ndodhët dhe ndodhet në tërësi në terrirotrin e Kosovës . Si Pikënisje e e këtij
Lumi mundë të merret perveq prrockave tjera edhe burimi I Zhegovcit , I cili ndodhet në malin më të
njejtin emër , pra në pjesën jugore të Kosovës .
Afërsisht sasija prurëse dhe shakrkuese eLumit të Sitnicës në Lumin Ibër ështrë 15m3/sec . Mundë të
konsiderohet sikursë një lumë fushorë , andaj rrjedhja e tijë është e qetë , shtrati është I cekët dhe me
ndrrime sipas ujit të rrjedhjes , apo nëse eshte eksploatuar rëra e lumit Sitnicë . Për arsye te reliefit dhe
kofiguracionit te terrenit Lumi Sitnicë është lumi që nga të reshurat shpeshë krijohen vërshimet nga
prurejt në këtë lumë dhe del nga shtrati dhe zgjerohet për arsye të reiefit relativisht të sheshtë të rrjedhjes
në drejtim te Komunës së Mitrovicës . Këtë lumë kjo qendër e ka në afërsi mbi 200 metra largësi.
6.9.

KARAKTERISTIKAT E PEISAZHIT

Karakteristikat e peizazhit të hapësirës së analizuar paraqesin njërin nga elementet për të saktësuar
marrëdhëniet e tërësishme në relacionin kompleksi i impiantit-mjedisi. Karakteristikë është se këtu kemi
të bëjmë me një peizazh të larmishëm, rural. Bimësia mesatarisht e zhvilluar apo të themi gjelbërimi dhe
biomasa drurore për rreth Lumit të sitnicës me një largësi afro 200m. Pastaj aty Hasen shtëpitë për banim
të ndërtimit të ulët. Peizazhin e lartshënuar idilik e krijon vet relievi dhe bimësia. Nga e tërë kjo mund të
themi se peizazhi ka efektin e vetë pozitiv në psikikën e njeriut. Në peizazh ndikojnë morfologjia e
terrenit, vegjetacioni, sipërfaqet ujore, qielli; të cilat janë karakteristika fizike natyrore, kurse ato të
krijuara janë ndërtimet e bëra për rreth.
7.0.

IDENTIFIKIMIN DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS

Nëse ekzistojn ato(si p.sh. ndërtimi në qender të lagjes , mungesa e infrastruktures se duhur , hapsira e
kufizuar si dhe mungesa e teknologjis përcjellëse e nevojshme). Atehere ndikimet do të jenë të dukshme
dhe te evidentuar për të marrë masat preventive për sanimin e tyre dhe korigjimin e ifrastruktures dhe
lokacionin e vendosjes së (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), .
Dispozitat ligjore të Republikes së Kosovës dhe Standarteve Evropiane që parashikohen të
zbatohen edhe në Kosovë, që në formë të përgjithshme po i cekim në këtë raport të VNM për MMPH,
në suazë të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis-VNM i kompletuar në fazën fillestare , përmban:
Planet e zhvillimit hapsinor, dhe zgjedhjet alternative nëse kërkohet nga autoritetet licensuese për
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
, trendi që mund të ndikoi në tiparet mjedisore, ndikimi në trashëgimin arkitekturale, arkeologjike dhe
kulturore. Parashikimet e ndikimeve në mjedis që mund të ndodhin si dhe masat e propozuara për të
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ndërmarrë për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve të mëdha negative në mjedis, masat për
rehabilitimin dhe sanimin e dëmtimeve qoftë tokës, ajrit, ujit nëse janë dëmtuar mbi normat e lejuara
sipas konventave ndërkombetare për mjedis.
Përderisa raporti i plotë i VNM që përmban elaboratin e kompletuar të VNM për një Impiant
,Operator ekonomik do të përgatitet në rastet kur Operatori mund të ketë ndikim të drejt përdrejt dhe të
tërthorta të përkohëshme apo të përhershme në: Ndikimet në njerëz(Shëndet, ndryshimet në popullatë,
pejsazh, në zona rekreative, shkarkimet në tokë, uji, ajr, ndikimi i zhurmës dhe vibrimeve, nivelet e
ndikimit të rrezatimit jonizues, ndikimi në florën dhe faunen, trashëgimin natyrore dhe gjeologjinë si
përshembull: Humbja e varieteteve bimore dhe shtazore, dëmtimi i relikteve gjeologjike në kontestin
paleontologjik dhe fiziko-gjeografik, ndryshimet e cilësisë dhe sasisë së ujit, degradimi i resurseve
minerale etj. Në këto raste Operatorët ekonomik dhe Impiantet e tillë do të monitorohen edhe nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor-MMPH, përveq niveleve komunale ku është duke
vepruar Operatori ekonomik apo Impiantet e ndryshme
Figura 26. Paraqitja tabelare e Ndikimit te potencialit ekzistues në mjedis
AKTIVITETI:

Transportimi dhe Deponimi i metaleve mbeturinave në “Metalurgu ” sh.p.k.
&
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe
mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
ASPKETET MJEDISORE
NDIKIMET POTENCIALE NË
KËRKESAT LIGJORE
MJEDIS
Ndotja e
Ajrit

Transportimi i metaleve
mbeturin dhe hekurishteve të
rëndomta dhe komponenteve
tjera.
Shkarkimi i metaleve
mbeturin nga Kamionët në
hapësirat e lokacionit të
impiantit “Metalurgu ” sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe
mbeturinat tjera metalike dhe
jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin
e mbetjeve metalore dhe jo
metalore ).
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Lirimi i gazrave ndotës nga
automjetet për transportimin
e llojeve të ndryshëme të
metaleve , metaloidve
mbeturin

Ligji për mbrojtjen e
mjedisit
03/L-025

Lirimi i pluhurit në ajër.
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Ndotja e
Tokës

Sharkimi i metaleve dhe
hekurishteve mbeturin

Rënia e një pjese të vogël të
metaleve mbeturin gjatë
shkarkimit në pikat grumbulluese
dhe në hapësirat e impiantit,
Oborrin Ekonomik të Impiantit –
Objektit.

Ndotja e
Ujit

Përdorimi i ujërave në nyjet
sanitare, si dhe drenazhimi I
tyre apo neutralizimi I tyre në
gropen septike.

Gjenerimi i ujërave të
hedhura nga nyjet sanitare.

Ndikimi
në Florë
dhe
Faunë

gjate transportit por është I
vogël , përveq mbrenda
Objektiti të “Metalurgu ” sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe
mbeturinat tjera metalike dhe
jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin
e mbetjeve metalore dhe jo
metalore ).
Gjenerim Krijimi i metaleve mbeturin të
ngurta , trajtimi I tyre në
i
metaleve presim, ballim dhe pastaj në
Mbeturin riciklim dhe përgatitja e tyre
për treg eksport
ave
hekurisht
e
AKTIVITETI:

Gjenerimi I metaleve
mbeturinave nga administrata,
pjesët e ndërruara të
automjeteve .

Grumbullimi, ndarja dhe klasifikimi i mbeturinave metalike dhe hedhurinave
jo metalike

ASPKETET MJEDISORE
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NDIKIMET POTENCIALE
NË MJEDIS

KËRKESAT LIGJORE
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Ndotja e Ajrit

Demolimi I netaleve
dhe mbeturinave
metalore

Lirimi i erës,pluhurit në ajër.

Ligji për mbrojtjen e mjedisit

Mbrenda Oborrit Ekonomik te

03/L-025
dhe ligji per VNM
03/L-214

Ndotja e Tokës

Ndotja e Ujit

Grumbullimi,klasifiki
mi,seleksionimi,
presimi ballimi dhe
riciklim

Rënia e një pjese të vogël të
mbeturinave, shpërndarja në
thërmija më të imëta mirpo
gjithnjë mbrenda oborrit
Ekonomik

Operimi me lugë
ngarkuese

Derdhja e uljes hidraulike nga
automjetet transportuese në
rastet e defekteve.

Përdorimi i ujërave
në nyjet sanitare

Gjenerimi i ujërave të hedhura
nga nyjet sanitare.

Ndikimi në Florë nuk ka
dhe Faunë

7.2.

PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT

Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për hartimin e
Raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet
studimore të bëra në këtë terren . Për 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 të lartë cekura deri me tani si dhe
bashkangjitja e dokumentacioneve shtes në këtë raport të VNM .
INFRASTRUKTURA EKZISTUESE
Objekti kryesorë me objektet përcjellëse për zhvillimin e veprimtarisë së lartëcekur në kuadër të
“Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).,gjendet
në periferi te qytetit të Mitrovicës.
Lokaliteti i lartcekur ku është ndërtuar më parë objekti kryesorë me objektet përcjellëse për zhvillimin e
veprimtarisë së lartëcekur në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
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metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
Posedon infrastrukturë të mirë në kuptimin e plotë të infrastrukturës bashkëkohore.
Lokacioni posedonë rrjetë të kanalizimit, të ujësjellësit, rrjetë elektrik , ndërsa menaxhimi i ujërave
sipërfaqësore që krijohen gjatë të reshurave atmosferike ujërat shkarkues në të ardhmen duhet të
rregullohet e që është në rrugë e sipër në këtë rast investitori ka ndërtuar një grop septike për tërë truallin
apo Oborrin Ekonomik e që është i drenazhuar komplet dhe për platon në form të të izlouar nga ujërat
nëntoksore pranë së cilës është e ndërtuar edhe një grop septike e izoluar dhe e destinuar për vajrat dhe
derivatet e lendeve djegëse –Seperatori për neutralizimin e ujërave të kontaminuara nga vajrat dhe lëndet
diegëse . Prandaj, ky rekomandim ndaj investitorit nga hartuesi e elaboratit, që kjo procedurë duhet të
rregullohet me qëllim që ujërat nëntokësore mos ti ekspozohen ndotjes. Pra, një rekomandim i bëhet
investitorit të kompanisë në fjalë që rreth e përqark lokalitetit të ndërtojë sistemin e drenazhimit që do të
shkojnë në separator e më pastaj do të shkojnë në rrjetin e kanalizimit ekzistues apo të futet në riciklim
për spërkatje- ujitjes të bimëve gjelbëruese , që të njejtën gjë e ka të paraqitur në projektin tekniko
investiv investitori.. Impianti për trajtim të ujit duhet të pastrohet dhe do të mirëmbahet nga investitori
konkretisht nga higjieno-teknike sipas marrveshjes. Për vendosjen e impiantit në këtë lokacion investitori
ka marrë pothuajse të gjitha rekomandimet nga organet komunale, që do t’ia bashkangjesim Raportit
Mjedisor. Investitorit i rekomandohet që të rregulloj platonë me beton ku do të manipulohet konform
ligjeve në fuqi, edhe pse një pjesë është e betonuar ndërsa tjetra është me Kubza te betonit në mesë të
ngastrës është ujë mbledhëse I të reshurave atmosferike .

7.3..

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 gjeer të lokacionit
ku është vendos . Pika Grumbulluese të Hekurishteve dhe metaleve te ndryshme dhe Automjeteve
mbeturin te degraduara edhe nga korozioni, “Metalurgu”-sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
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 ndërsjellta 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 analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes
së mjedisit. Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre ne formimin e potencialit
ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore.
Hap kyç i hulumtimit të gjendjes ekzistues të mjedisit është identifikimi i potencialeve ekzistuese, e që
konsiston me analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore në zonën më të gjerë të impiantit, me detyrë që në
bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjikë dhe në bazë të tyre të bëhen
rekomandimet për zvogëlimin apo eliminimin total të ndikimeve të mundshme negative.
Gjendja e potencialit ekologjikë përbëhet nga veprimi i ndikimeve të ndërsjellta të faktorëve natyrorë
siç janë toka, uji, ajri, reliefi, flora, dhe fauna. Ndikimi i ndërsjellët i faktorëve të veçantë si dhe
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ndikimi i tyre në formimin e potencialit ekologjikë dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për
analizën në fjalë, së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme, do ta paraqesim në skemën
2 në vijim.
Në bazë të raporteve të paraqitura në skemë vërehet qartë se faktorët natyrorë formojnë disa potenciale
natyrore karakteristike funksionet e të cilëve duhet marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të
kompleksit të planifikuar në hapësirën konkrete.
Njëherit edhe gjatë elaborimit jemi bazuar në potencialet ekzistuese të tokës, klimës dhe në përgjithësi të
ekosistemeve dhe biotopit. Hulumtimi i këtyre potencialeve ekzistuese ekologjike është bërë në këtë fazë
kryesisht për shkak të vlerësimit të ndikimeve të mundshme që do të ishin si pasojë e procesit të punës së
veprimtarisë së lartëcekur në kuadër ` “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
në Zonën Kadastrale në Mitrovicë , gjegjësëisht në Komunën e Mitrovicës .
Potencialet ekzistuese klimatike para së gjithash janë të përcaktuara me karakteristikat klimatike të regjionit
të analizuar. Treguesit themelorë janë marrë nga të dhënat shumëvjeçare meteorologjike të mbledhura në
stacionin relevant meteorologjikë. Analiza e rrezikut ekologjikë në lëmin e biotopeve është bërë ashtu që
marrëdhëniet subtile të cilat karakterizojnë secilin biotop të rëndësishëm të sistemohen dhe të definohet
mundësia e humbjes së potencialeve të tyre.
Ndikimet janë hulumtuar para së gjithash në pikëpamje të zhurmës, ndotjes së ajrit, ndotjes ujit, ndotjes së
tokës, dëmtimit të peisazhit si dhe efektet vizuale. Bazuar në vrojtimin tonë në terren nuk ka ndikim as në
vendbanime e as popullatë edhe pse nuk është është larg zonës së banuar.
Potencialet e tokës paraqesin karakteristikën themelore të lokacionit të analizuar. Pra, në bazë të kësaj
duhet njohur karakteristikat vijuese: llojin e tokës dhe tipin e tokës, aftësinë riprodhuese, karakteristikat
natyrore të vendit, karakteristikat e truallit (përshtatshmëria për punim të saj, përmbajtja e ujit të dobishëm,
karakteristikat filtruese), gjendja e ujërave nëntokësore dhe dedikimi i tyre.
Për të vlerësuar rëndësinë e çdo njërit nga ndikimet e mundshme në potencialet ekologjike janë përcaktuar
vetitë e faktorëve përkatës natyrorë.
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Figura 27.Pamja Skema 2- marrëdhëniet bazë në mes faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike
Potencialet e ujit janë analizuar duke marr në konsiderim karakteristikat hidrografike të regjionit të
gjerë, gjendjen e ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore. Ndikimet e mundshme përcaktohen në
kuptim të humbjes së karakteristikave natyrore, humbjes së efektit të funksioneve natyrore në
ekosistemet natyrore si dhe çrregullimet e mundshme që mund të shkaktohen në biosferë, duke
përfshirë këtu botën e gjallë dhe faktorin njeri, si rregullues i biosferës dhe degradues gjatë punës së tij
në ambientin ku jeton dhe vepron.
7.4. .

VLERËSIMET E NDIKIMIT NË MJEDIS

Objekti kryesorë dhe ato shoqëruese të impiantit me veprimtarinë e lartëcekur si dhe aktivitetet
tjera që kryhen në këtë impiant që janë në kuadër të kompanisë “METaluRgu ” - sh.p.k. &
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
”
e lartë cekur, mundë të rrezikojnë mjedisin në hapësirën e vetë shtrirjes së impiantit por
edhe për rreth, në qoftë se punët bëhen pa kujdes të veçantë - në mënyrë jo profesionale. Deri te
ndotja e ajrit, ujit dhe tokës në mënyrë direkte mund të vihet edhe prej makinave elektrike dhe
motorike në mënyr të vazhdueshme, ndërsa në mënyrë indirekte nëse vije deri te ndonjë mos
kujdesje gjatë punës së përditshme rutin si në mbrojten në punë dhe mbrojtjen nga zajrri avullim
indirekt i lëndëve djegëse, klasifikimi I materialit të grumbulluar, duke marrë në konsiderim edhe
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qfar përmban materiali I grumbulluar apo që sjellet në “METaluRgu ” - sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të
tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim
përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
. Gjithmonë duhet pasur parasysh se më të rrezikuarit janë:
 Të punësuarit në impiant.
 Shfrytëzuesit e shërbimeve – konsumatorët.
RREZIKIMI I MJEDISIT GJATË PUNËS SË RREGULLT
Marrë parasysh veprimtarinë e punës dhe lokalitetin e posaçërisht karakteristikat e tij,
ku thamë se është objekti i parë i këtij lloji, nuk ka elemente të ndikimit të ndotjes nga
impianti në fjalë.
Pasi që Operatori në këtë rast nuk do të emiton ndotës fiziko-kimik asë në atmosfer,
biosfer, hidrosfer dhe litosfer.
7.5. NDIKIMI NË NDOTJEN E AJRIT
Deri më tani mungojnë matjet mbi kualitetin e ajrit, por duke pasur parasysh, por mund të
konstatojmë se kjo zonë mund të ndotet kryesisht nga pluhuri, por nuk priten të tejkalohen vlerat
kufitare të kualitetit të ajrit sipas të OBSH.. Ndotja e ajrit mund te ndodhe gjate zhvillimit te
aktiviteti gjë qe mund te ketë sasi te vogël te pluhurit. Për këtë arsye shtrohet nevoja e marrjes se
masave për respektimin e procedurave dhe udhëzimeve te ndryshme qe kanë te bëjnë me natyrën
e tillë te punëve.
Duke pasur parasysh se nuk do te kete proces të diegijes , atëher emisioni i gazrave në ajr mund të
jetë me përqëndrim shumë të vogël ndotës që mund të identifikohet , por mund të konstatojmë se
kjo zonë mund të ndotet kryesisht nga pluhuri, por nuk priten të tejkalohen vlerat kufitare të
kualitetit të ajrit sipas të OBSH( Organizata botërore e shëndetësis) Për këtë arsye shtrohet nevoja
e marrjes se masave për respektimin e procedurave dhe udhëzimeve te ndryshme qe kanë te bëjnë
me natyrën e tillë te punëve.
NDOTJA E AJRIT
Gjatë funksionimit të vazhdueshëm të impiantit në fjalë me veprimtarinë e lartëcekur, nga qarkullimet e
automjeteve vije deri te rritja e ndotjes së ajrit nga emisioni i gazrave nga automjetet. Gazrat nga djegiet
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 edhe nga trafiku
rrugor . Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike-meteorologjike
dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin për të cilin jemi duke e përshkruar pra
“Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
7.6.

NDIKIMI NË NDOTJEN E UJIT

Para së gjithash duhet përmend se ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore do të paraqesë
problem seriozë nësë ujërat shkarkuesë që gjenerojnë nga kompania në fjalë shkojnë në recipient apo
kanalizim të komunitetit si të pa trajtuara. Njiherit nëse nuk bëhet rreth e përqark hapësira brenda
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objekteve dhe hapsirës së lokacionit grumbullimi i ujërave sipërfaqësore në princip të drenazhimit. Ujëra
sipërfaqësore mundë të krijohen nga të reshurat në hapësirat e jashtëme të objekteve të impiantit në fjalë.
Mënyra e mbrojtjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntoksore i kamë lartë cekurë në këtë elaborat të VNM
në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
7.7.

NDIKIMI NË NDOTJEN A E TOKËS

Toka (dheu) si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjikë i cili nga veprimet
e ndryshme mund të vije deri te degradimi i vlerave themelore karakteristike të saja. Në aspektin e
ndotjes së dheut dallojmë dy faza edhe atë periodën gjatë ndërtimit dhe periodën e shfrytëzimit. Për
fazën e ndërtimit nuk do të bëhet analizimi i ndotjes sepse ndërtimi është mjaft i thjeshtë dhe mund
të themi ndërtim montues dhe nuk e kem përcjellë fazën e ndërtimit që nga filliminë në kohën kur
është hartuar ky raport një pjesë e madhe të punëve ndërtimore pothuajse kanë qenë të kryera.
Gjatë fazës së shfrytëzimit të impiantit në fjalë në kuadër të kompanisë “Metalurgu ” - sh.p.k.
&
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), e lartë cekur, ndotja e dheut është si
pasojë e sedimentimit të ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja operuese
të platove për rreth objektit dhe brenda objektit të impiantit në fjalë dhe nga fundërrimet e komponentëve
ndotëse nga ajri, kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë funksionimit kontinuel të impiantit në
fjalë mirpo në këtë rast kjo ndotëje është e sanuar me drenazhim dhe ndërtimin e skajshme të gropes
septike si akumuluese e Oborrit ekonomik që e ka për destinim “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të dheut apo kubzave te betonit e cila vije si pasoj e avarive të
mëdha apo të vogla të pajisjeve. Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin e dheut të kontaminuar
dhe transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk rrezikojnë mjedisin. Nga këto të dhëna vërehet se
ndotja e tokës (dheut) varet para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqja e platosë,
konfiguracioni i terenit dhe nga sedimentimi i ndotjeve prej ajrit në rrethin e ngushtë dhe të gjërë të
impiantit në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo
metalore ).
7.8.

.

Ndikimi në ndotjen AKUSTIKE- Zhurma

Ndikimi në ndotjen akustike –zhurma nga Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore e lartë cekur
për riciklim mbeturinash është nën përqëndrimin maksimal të lejuar , pasi që edhe procesi teknologjik i
riciklimit të mbeturinave është brenda NGATSRËS DHE E RRETHUAR 03340-0 që tërësisht është Hapsir
e mbyllur e Objektiti si shifet në planin e thjeshtëzuar të situacionit , qënë aspektin edhe të ndotëjes
akustike do të jetë e pa përfillshme , dhe ndotjen akustike edhe pse emitimi ësht shumë i vogël , mund të
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ditkohet vetëm nga të punsuarit brenda Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore së lartë cekur
, po ashtu teknologjit e reja edhe si standart apo garancion prodhues i kan paisjet teknologjike që kriteri
i zhurmes të mos e kaloijn përqëndrimin maksimal të lejuar.
7.9.

Ndikimi në ndotjen e Florës dhe Faunës

Vlenë të theksohet se ndikimi ndotës nga Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore e lartë cekur
nuk mund te jete i vetmi, pasi që për rrethë Qendrës të cekur së lartë cekur dhe në ngastrën 03340-0 ka
edhe operator tjer që veprojn në veprimtari biznesi tjera me kapacitet e ndryshme , që edhe në terren
shifen, apsi që edhe zona bair konsiderohet edhe si zonë e banimit. Në këtë rast lidhur me mbrojtjen e
botës bimore , e ka të planifiuar të e mirmbaj vegjetacionin në mënyr të e zhvillon peisazhin, dhe pamjen
e po ashtu edhe zvoglimin e pluhurit .
7.8.

GJENDJA EKZISTUESE E MJEDISIT

Gjendjen e mjedisit në kuptimin e ndikimeve ekzistuese në hapësirën e analizuar e karakterizojnë ndikimet
në masë të madhe vijnë nga aktiviteti punues ne kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Ndikimet e trafikut ekzistues janë të vogëla në domenin e zhurmës, dhe të ndotjes së ajrit, ndotjes së ujit
dhe ndotjes së tokës. Kurse rruga kryesore që mund të ketë ndikim negatin në zhurm, ndotje të ajrit ësht
larg Qendrës të cekur afro 500 metra.Në rrethinën e lokacionit ku është ndërtuar objekti kryesorë me
objektet përcjellëse për zhvillimin e veprimtarisë së lartëcekur në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. &
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), ka bimësi mesatarisht të zhvilluar.

8.0. MASAT PREVENTIVE DHE EFEKTET E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE
ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NEGATIVE NGA QENDRA PËR GRUMBULLIMIN DHE
RICIKLIMIN E MBETURINAVE METALORE DHE JO METALORE PËR RICIKLIMIN E
MBETURINAVE
8.1.Masat për zvogëlimin e ndikimeve ne mjedis
Sipas analizave te bëra mbi ndikimet nga objekti afarist prodhues industrial i kësaj fabrike ne mjedis si dhe ne
baze te vlerësimit te autorit te këtij raporti gjatë përgatitjes së raportiti të VNM, veprimtarija e kësaj Qendra
për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore, nuk rrezikon mjedisin por megjithatë duhet të parashihet , apo nëse i
ndryshohet destinimi i Qendrës të cekur në fjal, apo anekset e Qendrës të cekur së lartë cekur nëse kanë shtesë
të proceseve teknologjike për përfitimin e produkteve- kodeve të reja të mbeturinave të ricikluara sipas
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katalogut shtetror të Republikës së Kosovës nga riciklimi i mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo
metalore(Plastik, qelq , letër etj)dhe mbeturinave të amvisëris nga pjesa rurale e Rajonit të Mitrovicës, prandaj
duhet të merren masat për parandalimin apo se paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë deri te
rrezikimi i mjedisit jetësor në këtë rast Aplikuesi për pëlqim mjedisor e ka vizion edhe mjedsin e mbrendshëm
që drejt përdrejt kontribon në cilësin dhe sigurin e shendetin e puntorëve brenda Qendrës të cekur së lartë
cekur, . Terreni pranë Qendrës të cekur dhe mbrenda oborrit ekonomik të Qendrës të cekur është i sheshët tani
dhe në disa pjes mund të përcjellet me zhvillim dekorativ arkitektoral për atë zonë biznesi duke vazhduar edhe
me pemët drunore qoft halore apo fidane drunore gjethe gjera për rrethë ngastrës jashtë rrethojës që e
absorbojn pluhurin në tërësi si dhe krijohet një gjelbërim dhe vegjetacionin i qëndrueshëm me biodiverstitet të
kultivuar.
8.2. Masat për parandalimin e ajrit -Ndotja e mjedisit ajrit nga veprimtaria e
“Qendrës të cekur për
grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj)në:
Objektin e Qendrës të cekur së lartë cekur në ngastrën 03340-0 ndërtua SH.P.K Metalurgu. Në : fshatin
Frashër -K. Mitrovicë .
Si rezultat i aktivitet të vepimrtarisë së lartë cekur gjatë prpocesit të riciklimit nuk do të ketë shkarkime në ajr
pasi që nuk do të ketë shkrirje te mbetjeve mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj)dhe as
diegije , përveq një klasifikim dhe riciklim i mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq ,
letër etj)të cilat riciklohen. Veprimtaria gjatë prodhimit në riciklim te mbetjeve në riciklim të këtij objekti
afarist mund te shkaktohet pluhuri me sasi të vogël në Oborrin e Qendrës të cekur , mirpo ndotëja e ajrit nga
emitimi i ndonji arome është nënkufijt e lejuar sipas përqëndrimit maksimal të lejuar të ndryshimit kualitativ
dhe kuantitativ të përbërjes së ajrit dhe mund të eliminohen tani me teknologjin e fundit, nëse mundë të ketë
përqëndrim të pluhurit, . Përderisa jasht Qendrës të cekur nuk emitohet asnji sasi e pluhurit dhe gjithashtu edhe
nga aspiratori dhe filtrat elektrik dhe skruberet me kapacitet për pastrimin e hapsirës së punës mbrenda Qendrës
së lartë cekur , për të cilin më gjatë do të e paraqesim edhe në form tabelare në kriteret klimaterike .
Si përfundim ky projekt gjate zhvillimit te tije nuk do te ketë ndikime te mëdha negative ne mjedis,
edhe për ato pak ndikime te vogla qe janë parashikuar janë parapare masat adekuate.
8.3. Masat për parandalimin e ndikimeve negative ne florë dhe faune
Në kuadër të florës dhe faunës mund të flasim vetëm për zonat që kufizohen me këtë objekt të Qendrës të
cekur së lartë cekur . Në këto zona në periferi tëe komunës së Mitrovicës rriten llojet me të zakonshme të
florës dhe faunës. Në këtë zone nuk rriten dhe zhvillohen llojet e mbrojtura të florës dhe faunës apo bimet flora endemike. Zona përreth ku është e vendosur Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave
metalore dhe jo metalore është zone e banuar por me largësi të ndryshme nga qendra e lartë cekur , andaj nuk
do te këtë ndonjë ndryshim te madh. Kjo zonë vetem në një anë pas një kilometre kufizohet me brigje dhe
hapsirat tokësore që disa fermer arrijnë të i rikultivojn dhe vegjetacioni në përgjithsi është i pranishëm përveq
stinës së dimrit që është më i zbehur por me tendec të rritjes së gjelbërimit dhe rritjes dhe mbjelljes së fidaneve
dhe bimëve drurore , mirpo me vegjetacion gjithnje më të qëndrueshëm. Po ashtu lidhur me kultivimin e botës
shtazore, vlenë të theksohet se rrethë një kilometër janë dy apo tri femra të deleve dhe bagëtive si dhe Ferma
për majmërin e vjetave, mirpo për të e konstauar se ka aty pran disa ferma të bagëtive dëshmojn edhe kullosta
që i përdorën fermeret e deleve dhe aty në stinët e nxehta mundë edhe të shifen shpesh.
8.4. Masat preventive për menaxhimin e mbeturinave të pa ricikluara
Në qendrën për grumbullimin e mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër
etj), duhet gjithnjë të kemi parasyshë mbeturinat të cilat nuk riciklohen me tutje dhe ato mbeturina
duhet të largohen nga oborri i Qendrës të cekur së lartë cekur dhe të dergohen në deponin rajonale në
lokacioin aktual Gërmov , sepse janë mbeturina organike dhe mbeturina mbeturinave metalore dhe jo
metalore(Plastik, qelq , letër etj)si inertet te ndertimtaris mirpo keto mbetje ne kete qender munde te

64

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

sjellen shume rrallë dhe sjellja e tyre heshturazi konsiderohet si dëmë aksidental që duhet të sanohet
apo ndotja e ujërave nga mbeturinat të cilat nuk riciklohen më tepër. Brenda oborrit të riciklimit të
mbeturirnave gjithnjë duhet te jetë i pastërt dhe të krijohet gjithnje hapsirë për qarkullimin e
automjeteve që i sjellin mbeturinat për të i klasifikuar dhe ricikluar brenda Objektit të Qendrës të cekur
së lartë cekur. Tani si qendër për riciklimiin e mbeturinave në rajonin e Mitrovicës gjatë punës e cila
zhvillohet në objektin e lartë cekur nuk do të vije deri te krijimi i mbeturinave të tepërta që nuk
riciklohen më tutje .
Në repartin e objektit duhet të vendosen kontajnerët e ndryshëm në vende ku tregohet se krijohet më tepër
mbeturinë dhe të krijohet sistemi i transportimit të tyre nga ndërmarrjet e adekuate që merren me tubimin ose
transportimin e mbeturinave përkatëse për nevojat e tregut apo të vetë Impiantit në procesin teknologjik.
8.5. Masat preventive për zvoglimin e ndotëjes akustike- Zhurma
Zhurma apo ndotëja akustike, e dëmshme për shëndetin e njeriut, është çdo zhurmë e cila tejkalon vlerat
kufitare të lejuara, shikuar nga aspekti kohor dhe nga vendit ku buron zhurma, në mesin ku njerëzit punojnë
dhe jetojnë. Ndërtesa duhet të jetë e projektuar dhe e ndërtuar në mënyrë që zhurma të cilën e dëgjojnë njerëzit
që banojnë në afërsi ose në ndërtesë, të jetë e atij intensiteti që nuk do ta rrezikonte shëndetin e njerëzve dhe të
sigurojë qetësi dhe kushte të përshtatshme për pushim dhe punë sipas Ligjit për VNM të Qendrës të cekur për
grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj)
Vlenë të theksohet se Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo metalore e lartë
cekur është një Objekt mjaft mirë i ndërtuar edhe me material ekologjik dhe material që edhe e absorbon
ndotjen akustike edhe pse emitimi i zhurmës është nën përqëndrimin maksimal të lejuar mirpo , pasi që i tërë
Objekti i Qendrës të cekur ësht i mbyllur dhe i izoluar , atëher janë marrun masat preventive për stafin dhe
puntorët që gjenden brenda Qendrës të cekur së lartë ckeur në mënyr që të mos kaloi më tepër se sa 40
decibel-db ndonëse deri në 60 Decibel është e lejuar , mirpo tani edhe paisjet qe janë proodhur ekskluzivisht
për riciklim janë të garantuar për njësin e emitimit të ndotjes akustike, përveq në raste të veqanta nëse do te
ketë ndonji havari përkohesisht dhe raste shume të rralla atëher do te kete ndotje aksutike deri sa te merren
masat preventive per sanimin e ndotjes akustike eventuale.
Për analizat e brendshme për sigurin e shendet në punë janë bërë matjet e ndtojtejs akustike dhe kanë qenë nën
përqëndrimin maksimal të lejuar. Tani raportimin lidhur me emisionet në tok, ajr dhe uji , do të realizohen
vetëm me kërkesen e institucioneve relevante vendimarrse si te nivelit qendror te MMPHI po ashtu edhe
njësive komunale dhe rajonale të Mitrovicës që kanë autorizim për një insspektim dhe parashtrim të kërkesave
dhe nivelit të inspektimit mjedisor komunal dhe në rastet e veqanta me këkrkesen e shoqeris civile qe e
kaneveprimtarin e mbrojtjen e mjedisit.
Në ngastrën 03340-0; zona Bair , Zana kadatsrale Mitrovicë në periferi të Mitrovicës apo në hyrje të fshatin
Frashër -K. Mitrovicë. Si rezultat i natyrës së punëve në këtë Qendër për grumbullimin dhe riciklimin e
mbeturinave metalore dhe jo metalore dhe parashikimi i të gjithë parametrave ndotës emitues që mund të
paraqiten gjatë procesit teknologjik , janë marrë të gjitha masat preventive si: pajisjet që kanë emitim shumë të
ulët të zhurmes dhe aji emitim i zhurmes –ndotja akustike perveq që është nën nivelin e lejuar është gjithashtu
emitim i zhurmes me tinguj harmonik që nuk i iriton as puntorët e rregullt brenda Qendrës të cekur për
grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj) për
punimin dhe riciklimin e mbeturinave në: Objektin e Qendrës të cekur për riciklim mbeturinash .
8.6. Masat preventime për mbrotjen e tokës
Objekti i Qendrës të cekur së lartë ceekur zënë një sipërfaqe prej S =5339 m2 si dhe oborri ekonomik i
Betonuar një pjesë që është më e kontaminuar dhe një pjesë me kubëza të betonit për lëvizje dhe
parkim , po ashtu edhe Objetet përcjellëse njëri prej tij ësht edhe Objekti administratës me siperfaqe
prej 10.5mx 4.0 m. Mirpo nuk do të ketë shkarkim në tokën apo në trollin i cili nuk ësht izoluar apo
Betonuar , , nuk ka degradim të trollit , dhe në rastet e veqanta në rast të ndryshimit të destinimit apo
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largimit të Objektit të Qendrës të cekur së lartë cekur, përsëri mund të kultivohen vegjetacioni apo
gjelberimi sipas planit lokal të veprimit ne mjedis që menaxhohet nga drejtorija komunale e Mitrovicës
Konkretisht jane marrun te gjitha msat preventive për mbrojtejn e tokës në vartësi nga Impakti
mjedisor.
8.7. MASAT PREVENTIVE PËR MBROJTJEN E UJËRAVE SIPËRFAQËSORE DHE
UJËRAVE NËNTOKËSORE & UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI
Furnizimi me ujë bëhet prej ujësjellsit të qytetit si sistemi publik i ujësjellësit, mirpo nga ujësjellësi i ujërave
industriale si infrastruktur e trashëguar nga vitet e gjashtdhjeta shekulli i kaluar e ka mundësin të kyqet me
marrveshje me insitucionet përkatëse, Natyrisht se përparsit e bizneseve në Mitrovic janë mbi të gjitha sasija e
mjaftueshme e ujit te te gjitha kategorive qoftë nga ujërat nëntokësore apo ujërat sipërfaqësore i dhe ujërat nga
sistemi publik i ujësjellësit, mirpo uji në përgjithësi nuk hynë në procesin e riciklimit të mbeturinave, nuk
përdoret si lëndë e parë përveq në mirmbajteje dhe pastrimin e Objektit të Qendrës të cekur së lartë cekur.
Mirpo ngastra 03340-0, ku gjendet Objekti Qendrës të cekur së lartë cekur Furnizimi bëhet përmes
ujësjellësit publik , ndonese ka mundesi dhe kapacitet për të i përdorur edhe ujërat nëntoksore nëse krijohen
rrethanat apo ka redukime në furnizim të ujësjellësit publik.
Nevojat për ujë të pishëm dhe higjien dhe mbrojtëjen kundërzajrrit plotësohen nga ujësjellsit të qytetit për
këtë Qendër për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo metalore të lartë ckeur.
Shkarkimi i ujërave të ndotura nga (“Qendra për grumbullimin dhe riciklimin e mbeturinave metalore
dhe jo metalore për Riciklimin e mbeturinave“ -. në Frashër të Mitrovicës do të realizohet , vetëm pasi
të bëhet një trajtim i ujërave para se të shkarkohen në recipient apo në kanalizit publik dhe si vijon:
Ujërat atmosferik drejtohen s’pari ne gropën septike për të reshurat atmosferike të Oborrit ekonomik të
Qendrës të cekur së lartë cekur . Pastaj është e planifikura në raportin e VNM edhe Separator gropa septiksi figurën në vijim 27. Për trajtimin e ujërave nga Objekti i Qendrës të cekur së lartë cekur të cilat lirohen ,
pasi që ujërat e tilla mund të jenë edhe të ndotura me sasira të vajrave e me njuanca të yndyrnave nga procesi
riciklues mbeturinash mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër etj)jo të rrezikshme ndonëse
sasi shumë e vogël e ujërave ndotëse, pas pastrimit të Objektiti pas procesit të përpunimit dhe riciklimit të
mbeturinave e pastaj shkarkohen në recipient . Nga separatori, ujërat të pastruar , pra ujërat të neutralizuara të
pa dëmshme do shkarkohen në recipient apo efluent , në këtë rast me rëndësi se nuk bëhet shkarkimi i ujërave
pa një trajtim paraprak brenda Objektit të Qendrës të cekur së lartë cekur të përfshira si Objket përcjellës
brenda ngastrës nr:03340-0. Pra sikurse edhe Operaoret tjer aty pranë që duhet të e jenë të rregulluar me
infrastrukturën e ujërave të ndotura dhe ujërave fekale. Do të thotë shkarkimi i lejuar bazuar në përqëndrimin
maksimal të lejuar të parametrave fiziko-kimik me parametra sipas tabelës ne vijim , Ky monitorim përmes
Nomenklaturës ligjerore dhe udhëzimit administrativ për nivelin e përqëndrimit të para metrave ndotës fiziko
kimik të lejuar do të përfshihet edhe në raportin të VNM për Qendër për grumbullimin dhe riciklimin e
mbeturinave metalore dhe jo metalore n e lartë cekur për riciklim mbeturinash mbeturinave metalore dhe jo
metalore(Plastik, qelq , letër etj) planifikohet në vitet në vijim me rritjen e kapaciteteve ricikluese
mbeturinash.
Ujërat atmosferike ne Oborrin e Qendrës të cekur së larte cekur në ngastrën 03340-0 në periferi të fshatit apo
fillimin për në Frashër & K.Mitrovicës. Kёto ujera sipёrfaqёsorё largohen pёrmes grilave tё
kombinuara apo tё veçuara si dhe pёrmes pusetave tё kanalizimit atmosferik dhe derdhёn nё gropen septike
për të reshurat atmosferike. Pas mbushjës gropa septike duhet të zbrazet dhe mirëmbajtur sipas normave
ligjore.
Paraprakishtë , për të evituar ndotëjen nga aktiviteti i Qendrës të cekur së lartë cekur, shtrohet
nevoja e masave teknike për trajtimin e tyre para shkarkimit. Për këtë qëllim investitori ka blerë pajisjet e
nevojshme dhe adekuate . Pajisjet kanë një kapacitet të trajtimit të ujërave deri në 2400 litra në orë , e cila
është e mjaftueshme për trajtimin e ujërave të ndotura . Tani me teknologji të avansuar pajisjet moderne
dozimin e eagensave dhe agjentave kimik për pastrimin e ujit të ndotur e bëjnë në mënyr automatike dhe të
dhënat e proceit teknologjik paraqiten në mënyr digjitale .
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Në procesine trajtimit , kimikalet kryesore që përdoren janë tretjet alkalike (kryesisht hidrokside të
natriumit , Na(OH)2 , peroksidi i hidrogjenit –H2O2 , dhe flokulant të ndryshëm. Peroksidi i Hidrogjenit – –
H2O2 përdoret për oksidimin dhe shpërbërjen e materijeve organike, procesi i cili zhvillohet suksesëshum në
kushte acidike. Për këtë qëllim fillimisht bëhet dozimi i acideve për zvoglimin e pH. Pas procesit të Oksidimit
përmes peroksidit te hidrogjenit-–H2O2 – 35% , me shtimin e NaOH e hidroksidit te natriumit për 30% , mesi
kthehet prak në vlerën e pH në mesë të 6.5 dhe 9.2, pH=6.5---9.2. Për largimin e materjeve të ndryshme të
ngurta si dhe metalet e rënda eventuale përdorën flokulat e ndryshme ( Flokulanti C 152(ECSO) 8610 dhe
Flokulanti ndihmës (A 136/ECSO 8655). Këto materje të ngurta ndahen në një enë të veqantë , të cilat pastaj
janë të përshtatshëm për deponim apo edhe për djegije, duke mos qenë të rrezikshëm për mjedisin.
Përmes këtij procesi eliminohen materiet e ndryshme të ngurta si dhe ndotësit organik, të paraqitur
kryesisht në formë të yndyrnave të ndryshme. Pas trajtimit, ujërat do të jenë të pastra , të pa erë – nuk
kundërmojn dhe pa ngjyrë .
Ujërat fekale nga sistemi sanitar shkarkohen ne kanalizim publik.
Figura 27. - Tabela 3. Vlerat kufizuese të lejuara të parametrave në efluent cilat mund te shkarkohen në
kanalizim.
Nr.

Parametri

Në rrjetin të kanalizimit

•

pH

6,5-8

•

Ngjyra

pa

•

Aroma

pa

•

Materiet e suspenduara mgl

35

•

Materiet e fundërruara ml/1h

0,5

•

SHBO5 mg/l

25

•

SHKO mg/l

125

•

Karboni organik total mg/l

15

•

yndyrat mg/l

4

•

Deterxhentet anionike mg/l

1,0

•

Deterxhentet e pa jonizuara mg/l

1,0

•

Deterxhentet kationike mg/l

0,5

•

Prezenca e mikroorganizmave patogjene

pa

Figura 28 Pamja Shema 3 : Sistemi i kanalizimit
Skema3. Gropa Septike e shkarkimit të ujrave të dala nga Qendra për grumbullimin dhe
riciklimin e mbeturinave metalore dhe jo metalore
për
grumbullimin dhe Riciklimin e mbeturinave në Objektin e Qendrës të cekur së
lartë cekur në ngastrën nr:03340-0 ; Frashër & Komuna e Mitrovicës
/
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Ujërat e të reshurave
atmosferike
Ujërat e zeza

Gropa septikeseperatori per
oborrin
ekonomik

GROPA
SEPTIKE

Pusi
Kontrullues

Mostrimi

Recipienti

Përcjellja e ujit të hedhur dhe atmosferik do të bëhet nëpërmes gropës septike dhe pastaj përcillet përmes
kompanisë higjieno-sanitare që do të futet në reciklim. Por, investitori do të ndërtoi sistemin për
grumbullimin e ujërave atmosferik në separatorë para shkarkimit të tyre në kanalizim e komunitetit. Mirëpo,
rregullat teknike obligojnë që hapësira në lokacionin e impiantit në fjalë me veprimtarinë e lartëcekur duhet
rregulluar mirë për siguri mjedisore për hapësirat operuese dhe ato për rreth.
8.8. UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI
Nevojat për ujë të pijshëm sigurohen nga rrjeti i ujësjellësit ndërsa uji teknik për qëllime të ndryshme si për
shembull kundërzajrrit do të plotësohen në fillim nga uji prej ujëravet industriale që janë në Mitrovic të
vequara për funksionimin e industris para luftës mirpo tani ende në disa raste mund te futen ne Aplikim.
Hapësirat e lokacionit ku është ngritur impianti me objektin kryesorë dhe ato shoqëruese për veprimtarinë e
lartëcekur, do të furnizohet me hidrantët për fikje të zajrrit brenda kompleksit që do të vendosen mbi tokë
dhe furnizohen nga rezervuari i veçantë, i cili duhet të jetë i dedikuar vetëm për fikje të zajrrit dhe mbushet
me ujë. Shkarkimi i ujërave të ndotura nga kompleksi do të realizohet si vijon:
Seperatori do të vendoset në atë pozitë e cila lidhë të gjitha objektet dhe shfrytëzuesit e impiantit .
“Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Për shkak të kapaciteti të vogël të tanishëm të kompanisë, çështja e ujërave të zeza, atmosferike dhe me
vajra gjatë procesit të punës të stacionit paraqesin problem akut. Pas mbushjes seperatori duhet të zbrazet
sipas ligjit dhe normave.

68

SH.P.K. ”Metalurgu” –pronar: Ekrem Halili & Mitrovicë

Hartues i Elaboratit për VNM : N.SH. Gjeomjedisi; E-mail:gjeomjedisi@hotmail.com ;tel:049380301

figura 29. Shema: Sistemi i kanalizimit

Ujërat nga:
1.takvanës ;
2. Atmosferike
nga platoa

Separatori
sipas
DIN 1999 ose
EN 1825

Gropa
Septike ( me 3
komora)
V=3 m3

Ujërat
sanitare

8.9..
SEPARATORI I VAJRAVE DHE YNDYRAVE
Dimensionet e seperatorit jane llogaritur ne raport me sasine e efluentit i e cili mblidhet nga siperfaqja e
punës të demolimit e hekurishteve prej automjeteve, presimi I metaleve mbeturin, dhe se fundi riciklimi .
Forma eshte zgjedh ne ate menyre qe fundrrimi te kryhet ne afatin e duhur, ndersa fundrrina deponohet ne
rezervoarin e posaqem.
Seperatori , me dy komora me muret ndarese ne mes dhe me pengesat ne separator per ndarje te rregullt dhe
per mbajtje.
Per kontrollin te seperatorit jane parapare shkallet prej armatures.
Fundrina, benzina e fundrruar, vajrat, yndyrat barten per nje afat kohor prej rezervoarit me automjet te
posaqem ne vendin ku e caktojne organet kompetent per keto pune.
Figura 30 Tabela :Vlerat kufizuese të lejuara të parametrave në efluent të cilat mund te shkarkohen në trup
ujor
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Nr.
1

Parametri
Temperatura ºC, 2Δt ºC jo më shumë se:

2
3
4
5
6
7
8

pH
Ngjyra
Aroma
Materiet e suspenduara mg/l
Materiet e fundërruara ml/1h
SHBO5 mg/l
SHKO mg/l

Kategorija. II
25
2
6,5-8
pa
pa
35
0,5
25
125
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Karboni organik total mg/l
Alumini mg/l
Arseni mg/l
Bariumi mg/l
Plumbi mg/l
Bori mg/l
Kadmiumi mg/l
Kobalti mg/l
Kromi total mg/l
Kromi 6+ mg/l
Hekuri mg/l
Bakri mg/l
Nikeli mg/l
Vanadi mg/l
Merkuri mg/l
Argjendi mg/l
Mangani mg/l
Zinku mg/l
Kallai mg/l
Seleni mg/l
Klori i lirë mg/l
Amoniaku si NH4+mg/l
Nitritet mg/l
Nitratet mg/l
Azoti total mg/l
Cianuret mg/l
Floruret mg/l
Ortofosfatet mg/l
Fosfori total mg/l
Sulfatet mg/l
Sulfitet
Vajrat dhe yndyrat mg/l
Vajrat minerale mg/l
Aldehidet mg/l
Hidrokarburet e kloruara mg/l
Fenolët mg/l
Deterxhentet anionike mg/l
Deterxhentet e pa jonizuara mg/l
Deterxhentet kationike mg/l
Hidrokarburet aromatike mg/l
Pesticidet e kloruara organike mg/l
Pesticidet organofosforike mg/l
Komponimet organike mg/l
Alkooli total mg/l
Radioaktiviteti i përgjithshëm Bq/l

15
2,0
0,05
2,5
0,2
1,5
0,01
0,5
0,5
0,05
2,0
0,1
0,5
0,05
0,005
0,1
1,5
0,5
0,75
0,02
0,2
0,2
0,2
30,0
10
0,001
1,5
1,0
1,0
150
1,0
4
0,5
1,0
1,5
0,01
1,0
1,0
0,5
0,01
0,0025
0,002
0,01
0,5
0,25
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54
55
56
57
58

Materiet totale aktive sipërfaqësore mg/l
Koliformet totale TC në 100 ml
Koliformet fekalie FC në 100 ml
Streptokokët fekale FS në 100 ml
Prezenca e mikroorganizmave patogjene

Pa
1.2-2.4

Rezultatet e mostrave të ujit
1
2
3
14,8
14,8
15
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

4
15
Pa
Pa
Pa

5
15.2
Pa
Pa
Pa

6
15.2
Pa
Pa
Pa

10-20

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

4.5-8.5

8.24

8.24

8.24

8.24

8.24

8.24

mg/l O2

8-12

6.00

6.32

5.67

6.36

7.27

6.00

mg/l Cl2
mgl Cl
mgl N
mgl N
mgl N
mgl Fe
mgl Mn

02.0.5
200
0.1
0.005
10
0.3
0.05

Ska
13.5
0.07
0.05
0.5
0.06
0.05

ska
14.5
0.05
0.4
0.09
0.052

ska
14.5
0.08
0.0055
0.5
0.02
0.03

Ska
14.5
0.08
0.005
0.5
0.02
0.012

ska
15.00
0.09
0.05
0.5
0.04
0.07

ska
13
0.010
0.05
0.2
0.05
0.06

µ cm

1500

228

229

228

228

231

230

mgl
mgl Pb
mgl Cu
mgl
mgl
mgl
dH

12
0.05
0.05
0.01
200
0.001
30

1.54
0
0
0
1.02
0
5.152

1.63
0
0
0
5.34
0
4.81

1.69
0
0
0
9.98
0
4.81

1.46
0
0
0
6.9
0
5.04

1.87
0
0
0
6.40
0
5.04

1.34
0
0
0
6.14
0
5.04

Parametrat

Njësit

Kufijte

Temperatura
Era
Shija
Turbullira

C

8-12

Ngjyra
Vlera e pH
Hargj.
KMnO4
Klori residual
Klorure
Amonjaku
Nitritet
Nitratet
Hekur
Mangan
Përq.
Elektrike
Hargj. I O2
Plumb
Bakër
Detergjentet
Sulfatet
Fenolet
Fortësia e ujit

4,0
4500
900
90
pa

NTU
Shk CoPt

Figura31. Pamja e një seperatori para se të vendosët në nivelin ujëmbledhësit të ngastrës 03340-0 .
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Fig.32. Tabela : Analizat fiziko-kimike të një mostre të ujit jashtë Zonës së lirë Ekonomike të Biznesit .
Vlenë të theksohet se brenda Objektin afarist Ekologjik e Qendrës të cekur së lartë cekur - Objektit i
Qendrës të cekur për riciklimin e mbeturinave mbeturinave metalore dhe jo metalore(Plastik, qelq , letër
etj)të lartë cekur e ka të integruar të gjitha pajimet për trajtimin dhe neutralizimin e ujerave te pas pastrimti
nga të reshuarat atmosferike dhe nga kullimi të Objektit të lartë cekur, Në këtë skemë është paraqitur edhe
një analizë e paramnetrave fiziko-kimik të një mostre të ujit .

9.0. VLERËSIMI I TËRËSISHËM I GJENDJES SË MJEDISIT DHE RREZIKUT
Analiza e gjendjes ekzistuese të mjedisit në rrethinën e impiantit ku është ndërtuar objekti kryesorë me
objektet përcjellëse për zhvillimin e veprimtarisë së lartëcekur në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k.
&
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), në zona Kadastrale të Mitrovicës në
Komunën e Mitrovicës, pa përfshirë ndikimet e mundshme të shkaktuara nga vetë impianti dhe funksionimi
i tij, tregon se në kuadër të hapësirës së analizuar ndikimet mund të vijnë kryesisht nga aktiviteti i punës dhe
trafiku i komunikacionit.
Gjendja ekzistuese e mjedisit në pikëpamje të ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës si ndotës fizik
ndikohet në një masë të vogël, pothuajse të papërfillshme. Analizat e gjendjes ekzistuese në lëmin e
ekosistemit, florës, faunës dhe karakteristikat e peizazhit tregojnë se nuk bëhet fjalë për potenciale
relevante. Nga kjo mund të konkludojmë se nuk ka ndonjë bazë për ekzistim të ndikimeve negative. Gjatë
vizitës që i bëmë lokacionit ku është ngrit objekti kryesorë me objektet përcjellëse për zhvillimin e
veprimtarisë së lartëcekur në kuadër të “Metalurgu ” sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ), me selinë e lartëpërmendur jep pasqyrë të ambientit të ruajtur nga ndotja.
9.1. PROCESI TEKNOLOGJIK DO TË KRYHET SI NË VIJIM:
Mbledhja e mbeturinave nga pikat mbledhëse që investitori ka bërë kontratë përmes kamionëve që i
posedon apo mjeteve transportuese adekuate varësisht nga lloji i Automjeteve mbeturin dhe komponentëve
tjera të mbeturinave metalore dhe jo metalore për të I pranuar në Oborrin e qendrës së lartë cekur .
Grumbullimi i mbeturinave në pikat grumbulluese, për riciklim
Transportimi apo transferimi i tyre me mjete transportuese në hapësirat e lokacionit ku është ngritur
impianti në kuadët të kompanisë në fjalë.
Ndarja e mbeturinave, klasifikim, sistemimi dhe ballimi
Magazinimi apo paketimi lidhës edhe vendosja në rafte të përshkruara sipas prodhimit në riciklim te
mbetjeve dhe llojit të tyre.
Dezinfektimi në rastë nevoje.
Pastrimi-mirmbajtëja i hapësirave të objekteve ku kryhen aktivitet punues etj
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9.2.
KOMPONENTËT DALËSE NË PROCESIN TEKNOLOGJIK
Komponentët dalëse nga procesi teknologjik i lartë cekur mundë të jenë:
Ujërat e ndotura që do të jenë nënkontroll dhe do të pastrohen nga seperatori dhe gropa septike që I
drenazhon ujërat nga Oborri Ekonomik si Obligim nga investitori.
Zhurma që gjithnje do të jetë nën normativa të lejuara në njësi decibel-db.
Mbeturinat e hekurishteve prej Automjeteve që mund të trajtohen si hekurisht në rastet e degradimit të tyre
apo korozionit.
Mbrojtja e tokës në të cilën është vendosur lokacioni me drenazhimin e ujit nga Oborri ekonomik dhe
ndërtimi i gropës septike në pikën ku bëhet prurja e ujit gjatë të reshurave, si dhe platoja që mund të ketë
ndikim të drejt për drejt në kontaminimin e ujit dhe tokës gjatë coptimit dhe ç’montimit, presimit, ballimit
dhe riciklimit të metaleve mbeturin dhe të Automjeteve mbeturin dhe komponentëve tjera, do të ketë
gjtihashtu një grop septike të veqant për ujëra dhe vajra.
SIPËRFAQET E TRAFIKUT
Në lokacionin ku është ngritur impianti me objektet kryesore dhe shoqëruese për kryerjen e veprimtarisë së
lartëcekur në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Ka hapësira manipulese për transport pra ka hyrje dalje. Kyçjet e objektit kryesorë i shoqëruar me objektet
përcjellëse për kryerjen e veprimtarisë së lartëcekur deri në rrugën ekzistuese trafikun servisor dhe
sipërfaqet manipulative të hapësirave janë projektuar dhe janë në fazën e përfundimtare të implementimit,
kështu që do të mundësojnë funksionimin e duhur të tërë sistemit të kompleksit të objektit. Largësia është
optimale sipas legjislacionit të lartë cekur, ka hapsirë për ndales të automjetve dhe parkim për klientët që
kërkoin shërbime nga kjo veprimtari e lart cekur.
9.3 INSTALIMET MAKINERIKE
Procesi teknologjik i manipulimit në objektin kryesorë për veprimtarinë e lartëcekur në kuadër të
kompanisë “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), do të
përbëhet nga katër sisteme vijuese:
Sistemi për mbledhje të mbeturinave hekurishteve apo Metaleve dhe jo metaleve
Sistemi për grumbullim dhe klasifikimin të mbeturinave metalike
Sistemi për klasifikim të mbeturinave jo metalike plastic leter qelq etj
Sistemi në formë krani apo ngritësit e peshave të hekurishteve dhe prej AM
Sistemi për ballim të Hekurishteve dhe prej AM-mbeturinave
Sistemi për deponim të Hekurishteve dhe prej Automjeteve Mbeturin-AM
Sistemi për transport të Hekurishteve dhe AM
Sistemi për deponim dhe magazinim të jo metaleve dhe Hekurishteve dhe Automjeteve Mbeturin-AM etj.
Sistemi për riciklimin e metaleve mbeturin tani të Grumbulluara në “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra
për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre,
si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin
e mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
Sistemi i pastrimit ujërave të ndotura :
1.Takvana – sipefaqëja e demolimit të motorreve te ndryshëm dhe te automjeteve mbeturin
2. separatori dhe
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3. sedimentuesi (gropa septike me komora).

9.4. INSTALIMET ELEKTRO-ENERGJETIKE
Furnizimi me energji elektrike i kompanis “Metalurgu
” - sh.p.k.
&
(Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ).
bëhet nga rrjeti shpërndarës nga trafo , sikurse për të gjitha Veprimtarit dhe objektet afariste pasiqë në
përgjithsi do të përdor riciklimin , presimin , ballimin dhe rryma elektrike mund të e perdor si konsumues i
vequar pasi që teknologjia elektro makinerike kërkon rrymë elektrike me intensitet dhe tension stabilë që
nga fillimi , për këtë arsye kjo kompani me kohë e ka trafon enkas për procesin e teknologjis ricikluese dhe
Operacionet tjera përcjellëse në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ).
Të gjitha pajisjet të cilat furnizohen me energji elektrike janë mirë të tokëzuara.

10.0.

VLERËSIMI I RREZIKIMIT TË MJEDISIT NGA AKSIDENTE E MUNDSHME

Rreziku i mjedisit në objektin kryesorë dhe ato përcjellëse të impiantit në fjalë me veprimtarinë e lartëcekur
si aktivitet primarë në rastet aksidentale mundë të buroj nga procesi i transportimit, grumbullimit ,
seleksionimit dhe riciklimit , presimit etj, të llojeve të ndryshëme të Hekurishteve edhe prej Automjeteve
dhe komponentëve të tyre Mbeturin- nëse punët kryhen të pakontrolluara ,gjatë procesit transportues,
mungesa e mjeteve te siguris mjetet e alarmimit, bagazhet e destinuara për punë,nga energjia elektrike nga
ujërat e shkarkuara prej impiantit, nga lendet djegëse që përdoren për mjetet transportuese për grumbullimit
të hekurishteve dhe metaleve dhe jo metaleve mbeturin, Automjeteve mbeturin dhe komponentëve tjera
mbeturinave të ngurta metalore dhe jo metalore etj. nëse punët nuk kryhen konform kërkesave ligjore etj
dhe Rregullores mbi metodologjinë për vlerësimin e rrezikshmërisë nga aksidenti fizike dhe nga ndotja e
mjedisit, masat përgatitore dhe masat për eliminimin e pasojave (EPA- CEPPA), analiza e rrezikshmërisë
bëhet në tri faza:
Identifikimi i rrezikut.
Vlerësimi i rrezikut.
Vendosja e kontrollave të nevojshme.
Faza e parë nënkupton procesin e mbledhjes së të dhënave mbi materiet e rrezikshme në proces e të gjitha
pikave kritike të procesit dhe stabilimenteve.
Përveç identifikimit të materieve të dëmshme në proces, në fazën e parë të analizës së rrezikshmërisë duhet
bërë identifikimin e burimeve të rrezikut.
10.1.
VLERËSIMI I PASOJAVE TË MUNDSHME
Pasojat e mundshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mjedisin parashtrohen në bazë të dhënave të
përfituara me analizën e cenueshmërisë.
Me anë të analizës së cenueshmërisë evidentohen të gjitha entitetet-specifikacionet dhe objektet e
cenueshme ne rrethinën e burimit potencial të aksidentit:
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Të punësuarit në kompanin “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ),
Pjesëmarrësit në trafik në rrugë.
Objektet afariste dhe të banimit
Në bazë të analizës së lëndueshmërisë mund të vlerësohet se në situatën më të pafavorshme, pasojat e
mundshme të aksidentit do të shpreheshin në distancë të vogël .
Objektet e banimit janë të larguara në distancë mbi 250 m e më tepër nga “Metalurgu ” - sh.p.k.
&
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), prandaj nuk do të ketë ndikime nga
aksidentet e mundshme për njerëzit që banojnë në objektet e lartë cekura.
10.2.
REZULTATET E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
Rezultatet e analizës tonë rreth vlerësimit të detalizuar të ndikimit në mjedisit nga secili aktivitet i lartë
cekur i punës në impiantin në fjalë, bazuar në aspektet e lartpërmendura i kemi prezentuar në tabelat në
vijim.
Shqetësimi i komunitetit dhe shkatrrimi i trashëgimisë kulturore, si aspekte mjedisore, nuk janë përfshirë në
rezultatet e vlerësimit të ndikimit në mjedis, për arsye se nuk ka asnjë ndikim nga aktivitet i impiantit në
fjalë në kuadër të “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ),
që bie nën ato aspekte.
10.3.

MASAT E MBROJTJES SË MJEDISIT

Në bazë të dokumentacionit në disponim të “Metalurgu
” - sh.p.k.
&
(Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ),
si investitor për impiantin në fjalë me veprimtarinë e lartëcekur si
aktivitet primarë si pikë Grumbulluese e jometaleve të Hekurishteve dhe Automjeteve Mbeturin-AM dhe
komponentëve tjera te degraduara , si dhe në bazë të vrojtimit të vetë lokacionit, autori i elaboratit mjedisorë
Vehbi Goxhuli përfaësues I N.SH. Gjeomjedisi me ekipin konstaton se me dokumentacionin në disponim
bazuar në projektin e arkitekturës dhe ndërtimtarisë do të realizohen shumë nga parakushtet e nevojshme për
mbrojtjen e mjedisit. Këto parakushte janë krijuar në bazë të zgjidhjeve vijuese.
Furnizimi me ujë të pijes dhe nevoja tjera sanitare do të sigurohen nga rrjeti i ujësjellësit kryesisht mirpo
edhe nga ujërat industriale të qytetit të Mitrovicës nëse kërkohet për nevoja higjeno teknike.
Do të rregullojë sipërfaqet e platosë me pjerrtësi përkatëse 1% nga të gjitha anët funksionale për drejtim të
ujërave sipërfaqësore deri te elementet për derdhje- shkarkim.
Do të rregullohen hapësirat gjelbëruese ku është e mundur kjo pasi që krejtesisht janë në dispozicion 53 ari,
39 m2 , apo në pjesën e jashtme të rrethojës së qendrës së lartë cekur .
Edhe pse dokumentacioni ekzistues përmban pjesën më të madhe të masave të nevojshme për mbrojtje dhe
avancim të mjedisit, me qëllim të zvogëlimit të mëtejmë të ndikimeve negative në mjedis, rekomandohen
edhe masa shtesë
Për pos masave të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të mundshme të
përshkruara në pasuset e mësipërme investitori duhet të i ndërmerr edhe këto masa:
Për mbrojtjen e tokës nga ndikimet negative tëra hapësirat operacionale ne të cilat bëhet manipulimi me
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karburante janë të mbuluara
me beton dhe material izolues për mbrojtjen e tokës dhe të ujërave
sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Furnizimi me ujë për pije si dhe për nevoja tjera sanitarije bëhet nga sistemi i ujësjellësit, Të gjitha ujërat
atmosferike dhe ujërat të përdorura nga sipërfaqet me ndikim të mundshëm duhet të grumbullohen me
kolektor dhe nëpërmjet gypave të përcjellën ne seperator.
Ujërat fekale nga nyjet sanitare përmes gypave duhet të dërgohen ne gropën septike.
Duhet rregullisht të bëhet kontrollimi i seperatorit të vajit , pas mbushjes duhet bërë pastrimin e tij,
fundërrina dhe vaji duhet të deponohen ne enë të posaçme dhe pastaj të dërgohen ne trajtim të mëtejshëm
sipas ligjit për trajtimin e materieve të rrezikshme.
Duhet të vendosen Objektet përcjellëse në formë Etazheve adekuat të pajisur me mbuloi për deponimin e
hekurishteve dhe metalve mbeturin si dhe metalet e ricikluara të lidhen me dimenzione në form paketimi që
pastaj do të esportohen jasht Kosovës për treg sipas planit urbanistik komunal, pas mbushjes së tyre duhet
të transportohen ne deponin regjionale apo në Kompanitë përkatëse eksport dhe trajtimin e tyre për tu
përgatitur për treg.
Duhet të vendosen enët adekuate për deponimin akumulimin e mbeturinave të lënget(Vajrat , si dhe
derivatet e tyre).
Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara ku është e mundur me barë dhe drunj
dekorativ jashtë rrethojës së ngastrës me qëllim të pastrimit të ajrit nga ndotjet me gazra, dhe për çështje
vizuale.

10.4. REKOMANDIMET TJERA PËR EVITIMIN E RREZIKUT
Të bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrje e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve.
Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të bëhet aftësimi i të
punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata aksidentale.
Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zajrrit me anë të ujit dhe të sigurohen aparatet me mjete
kimike si dhe enët me rërë.
Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ), platoja ku bëhët ç’montimi i hekurishteve, presimi, ballimi , riciklimi
I metaleve të degraduara të konstruktohet platoja e sforcuar dhe e izoluar mbrenda kësaj platoje do të
realizohen proceset me te kontaminuara dhe rrjedhjet e ndotësve fiziko-kimik dhe mbeturinave tjera ndotëse
, do të mbledhen në gropen septike I planifikuar për të vendosur seperatorin për neutralizimin e ujërave të
ndotura, dhe për rreth Objektit. dhe gjelbërimi rrethues mundësisht si proces në të ardhmen.
E tërë sipërfaqja e kompleksit në fjalë në kuadër të kompanisë “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ), për veprimtarinë e lartë cekur është thurur por. Me rregullore të
parashikohen veprimet dhe ecuritë për përcjellje të gjendjes së mjedisit në rrethinën e “Metalurgu ” sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), .

&

10.5.. MASAT REHABILITUESE PAS NDËRPRERJES SË AKTIVITETIT TË
“METALURGU ” - SH.P.K.
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
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komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ),
Në rast të përfundimit të aktivitetit të objektit të impiantit në fjalë me veprimtarinë e lartë cekur , ( Kjo masë
preventive merret ne konsiderim nëse pronari I Biznesit individual e ka fleten poseduese personale per ate
ngastër. Pronari i impiantit në fjalë në kuadër të “Metalurgu
” - sh.p.k. &
(Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, ç’montimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ), në lokacionin e lartcekur në Komunën e Mitrovicës , është i obliguar
që pas mbarimit të shfrytëzimit të kësaj parcele të kthej në gjendje të pranueshme hapësirën e shfrytëzuar.
Pra ashtu se si e ka pranuara para se te krijon kontrat NPt Tregtia sikurse ne dokumentacionin shtes në këtë
raport të VNM , pra kontratat e noteruar për qera marrje. Gjë që kjo për këtë rast do të jetë shumë lehtë të
realizohet sepse në përgjithsi ndërtimi është në formen montuese dhe konstruktuese me material ekologjik.

11.0.

PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR (PMM)

Objektivi final i PMM është përmirësimi i performancës mjedisore të projektit dhe të siguroj që aktivitetet e
propozuara nuk shkaktojnë nivel të papranueshëm të efekteve mjedisore ose rreziqe të shëndetit publik.
Veçanërisht PMM do të përmbush funksionet si në vijim:
Përmbush kërkesat e legjislacionit të Republikës së Kosovës dhe politikat e BE.
Lehtëson implementimin e masave lehtësuese mjedisore të diskutuara me sipër.
Definon mekanizmin e monitorimit mjedisor dhe identifikon parametrat e monitorimit me qëllim që të:
▶
Siguroj se masat lehtësuese të diskutuara më sipër implementohet në tërësi.
▶
Siguroj efektivitetin e masave lehtësuese në minimizimin e efekteve të projektit në vlerat mjedisore.
▶ Identifikon kërkesat për trajnime mjedisore në nivele të ndryshme.
▶ Definon komunikimin dhe protokollet e raportimit për menaxhimin mjedisor.
Metodologjia që do të përdoret për monitorim do të jetë në varësi të aktiviteteve dhe nevojave të
monitorimit.
12.0.

KONKLUZIONET

Pas punimit të këtij raporti të VNM , mund të konkludohet se
(“Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve
mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ),. në
Frashër hyrje , K. Mitrovicës , , nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet
në tokë , ujë, ajër dhe peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara
në këtë elaborat, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të duhur, edhe të eliminohen në fazën e
rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit veprimtaris me aktivitet për
grumbullim dhe riciklim te mbeturinave metalore dhe jo metalore .
N.SH. Gjeomjedisi e perfaqësuar nga Mr.inxh.dipl.Vehbi Goxhuli konstatoi: se nuk e dëmton mjedisin
(tokën, ajrin, ujin dhe resurset natyrore) në fazën e tanishme, duke u bazuar në faktet në terren dhe konsulta
me aplikuesin, njëherit nuk ndikon negativisht në resurset natyrore dhe njerëzore, dhe i plotson kushtet apo
është lokacion adekuat për të ushtruar veprimtarin me Impiantën- në kuadër të (“Metalurgu ” - sh.p.k. &
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
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komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), pasi që është konstatuar gjendja e
tanishme faktike, largimi nga rruga kryesore e rezervuar per komunikacionin e automjeteve si rrugë
magjistrale në largësi të preferuar sipas LIgjit Nr: 03/L-120 për ndryshim dhe plotsim të ligjit për rrugë Nr:
2003/11 , do të thotë gjendet zonën e Biznesit.
Ndikimi i (“Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ),
në Mjedis, është në nivelin e vlerave të rekomanduara nga Ligjin për Mbrojtjen në Mjedis-LMMK . Ndikimi
në ambientin tokësor është i vogël dhe si i tillë mundet të neglizhohet dhe menaxhohet , kurse ndikimi në ajr
nuk ka, në perioda të caktuara monitorohet e sidomos nese diktohet ndonji indikator apo parameter ndotes.
Për të dy këto ndikime do të monitorohen , kurse në ujë nuk ekziston ndotja nga kjo veprimtari biznesi për
arsye që fillimisht ka marrë masta preventive me drenazhimin e oborrit të qendrës së lartë cekur si dhe
gndërtimin e gropës septike të lartë cekur, do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas
kërkesës së Ministrisë, pasi që janë përbushur kriteret për mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore e nëntoksore.
Ka hapsirë të mjaftueshme për të ushtruar këtë veprimtari, me këtë kapacitet Në projektin e raportit të
VNM për objekti afarist industrial - “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen,
magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera
metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore
dhe jo metalore ), investitori i ka të parapara të gjitha masat e poshtëshënuara, por detyrohet që t’i
përmbahet këtyre masave në vijim:
Të merren masat për mbledhjen e ujërave nga të tëra hapësirat e lokacionit të impiantit dhe objektit kryesor
si dhe atyre shoqërues sipas rregullores të parapara me ligjin e mjedisit.
Gjatë punës normale të impiantit duhen respektuar të gjitha masat mbrojtëse rregullativa ligjore në fuqi për
të cilat pronari është i informuar edhe për këtë pothuajse ka përgatitur tërë dokumentacionin për terrenin
dhe Objektin ku do të zhvillohet puna.
Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në impiantin në fjalë të cilat ndikojnë në mjedisin
jetësor dhe duke i zbatuar të gjitha masat e përmendura nga kjo analizë e bërë dhe duke pasur parasysh
kapacitetin e impiantit në fjalë dhe mjedisin rrethues të lokacionit mund të konkludojmë se veprimtaria e
objekti afarist industrial- “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin,
çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo
metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ),
, Komuna e Mitrovicës , nuk shkakton ndikime negative në mjedis dhe nuk rrezikon shëndetin e njeriut dhe
në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit mendojmë dhe rekomandojmë se mund të i lëshohet pëlqimi mjedisor
nga MMPH sipas kërkesës të kompanisë . Mendojmë se kjo kërkesë do të aprovohet pasi që investitori i
kompanisë posedon tërë dokumentacionin dhe raportin e VNM për këtë Operator, e që kërkohet nga
autoritet vendore, sipas dispozitave të miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës sipas gazetës zyrtare
në korrik të 2010 dhe legjislacionit të fundit nga MMPHI .
Në elaboratë të kompletuar të VNM do të përfshihet përveq tjerash edhe incizimi i vendëndodhjes së
Lokacionit të cekur, marrja e koordinatave sipas Kosovarefit -01, si dhe përshkrimi i detajuar i funksionimit
dhe i paisjeve të domosdoshme për ti plotsuar kriteret sipas dispozitave të miratuara nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës dhe legjislacionit të fundit 2013 dhe nga MMPHI dhe standarteve te Bashkësis
Evropine dhe Organizates Botrore të Shendetësis.
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13.

PËRFUNDIMI

Në Objektin ku zhvillohet veprimtaria e lartë cekur te objektit afarist industrial- “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), , Komuna e Mitrovicës . nuk ka
emitim të substancave të rrezikshme në ajër, ujë dhe me potencial të rëndësishëm për rrezikim të shëndetit
dhe të mjedisit nëse zbatohen të gjitha masat mbrojtëse të cilat janë rekomanduar në këtë Raport të VNM
për - “Metalurgu ” - sh.p.k.
& (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), .
Gjatë punës normale që zhvillohet me veprimtarin e lartë cekur në suazë të “Metalurgu ” - sh.p.k. &
(Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), duhet të respektohen të gjitha masat
mbrojtëse dhe rregullativat ligjore në fuqi për mbrojtjen e mjedisit krahas zhvillimit të bizneseve qoft
prodhuese apo edhe shërbyese .
Në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit ne rekomandojmë si hartues të raportit të VNM se mund të lejohet
pëlqimi mjedisor të vazhdoi me punen e rregullt në Objektin e Operatorit Ekonomik së bashku me Oborrin
ekonomik apo në ngastrën ku është veprimtarija “Metalurgu” - sh.p.k.& Qendra për:
grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si
dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e
mbetjeve metalore dhe jo metalore ), . në ;, Komuna e Mitrovicës .
Duke u bazuar nga të gjitha të dhënat përmbajtësore të Raportit të VNM që përmban në vete e që janë dhënë
në mënyrë të detajuar , unë si hartues i Raportiti të VNM për këtë Operatorin ekonomik “Metalurgu ” sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –RICIKLIMIN:ndarjen dhe
klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), . në ;, Komuna e Mitrovicës .
PROPOZOI:
Që Kompania “Metalurgu ” - sh.p.k. & (Qendra për: grumbullimin,mbledhjen, magazinimin, çmontimin
e automjeteve mbeturinë dhe komponentëve të tyre, si dhe mbeturinat tjera metalike dhe jo metalike –
RICIKLIMIN:ndarjen dhe klasifikim përpunim riciklimin e mbetjeve metalore dhe jo metalore ), . në ;,
Komuna e Mitrovicës . të paiset me pëlqim mjedisor nga sektori i VNM në suaz të MMPHI, pasi që i njejti
i ka përfillur të gjitha kriteret mjedisore duke u bazuar në legjislacionin e MMPH dhe bazën Ligjore të
sektorit të VNM , .
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Shkurtesat:
MMPHI- Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Infrastruktur
VNM- Vlerësimi I Ndikimit në Mjedis
AMMK- Agjencia Mbrojtjes se Mjedisit Kosovë
PZHU – Plani Zhvillimor Urban
PZHK – Plani Zhvillimor Komunal
EC- Komisioni Evropian
MAPL – Ministria Administrimit te Pushtetit Lokal

HARTUESI I RAPORTIT PËR VNM: N.SH.GJEOMJEDISI
VEHBI GOXHULI – Mr.sc. inxh.dipl
Tel: : 044/330322 dhe 049/380301; e-mail: gjeomjedisi@hotmail.com;
vehbigoxhuli@yahoo.com
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