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Ref.: Leja Ujore 3681/18 – konfirmim
I Nderuari Drejtor Berisha!
Kjo letër i referohet takimit koordinues me Ministrin Kuçi më 23 Shtator 2020. Në këtë takim
është dakorduar që masat e rikultivimit për Zalli Rupe, që janë propozuar nga KelKos Energy
që nga Dhjetori i vitit 2019, duhet të konfirmohen duke iu referuar Lejes Ujore ekzistuese të
HEC Lumbardhi II.
Sfondi
Me Ndryshim/Plotësimin e Lejes Ujore nr. 3618/18 të MMPH (Shtojca 1), janë konfirmuar
parametrat si në vijim:
 Ndryshim/plotësimi i kapacitetit të instaluar të HEC Lumbardhi II nga 5.5 MW në
6.2 MW;
 Aprovimi i ndryshimit të dizajnit nga penda/rezervuari në veprën marrëse “Pendë
Tyrolean”
 Referenca teknike në Raportin e Revidimit nga Experti i pavarur ndërkombëtar
(Shtojca 2)
Konfirmim
 Në përgatitjen e bazës së rezervuarit të planifikuar në Zalli Rupe, është hequr material
sipërfaqësor (dhe, lloq, shkëmbinjë) prej 38.102 m3 nga an e KelKos Energy në mes viteve
2014 dhe 2016 nga shtrati i zgjëruar i lumit Albanski në Zalli Rupe. Në përputhje me
rregullat mjedisore të ICO dhe MMPH, materiali është recikluar dhe përdorur për qëllime
të rimbushjes gjatë fazes së ndërtimit.
 Matja e saktë e vëllimit është i bazuar në matje gjeodezike pas përfundimit të punëve
(Figura 1).
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Figura 1: Matjet gjeodezike të vëllimit të materialit te hequr nga KelKos Energy në Zalli Rupe.

 Pasi që hulumtimet gjeologjike dhe hidroteknkike në terren kanë konfirmuar që ndërtimi i
strukturës së pendës së projektuar (përllogaritur 40 m lartësi, përrllogaritur 100 m gjërësi
të bazës) ka qenë e pamundur për shkak të mundesës së disponueshmërisë së
shkëmbinjëve të ngurtë nëntokësorë dhe do të shkaktonte rrezik substancial për banorët
aftër lumit, struktura e veprës marrëse është ri-dizajnuar nga KelKos Energy dhe është
approvuar nga MMPH Raporti i Revidimit i bashkëngjitur ofron një analizë të thellë të
ekspertit lidhur me ndryshimin e këtij dizajni. Në verdiktin e ekspertit, është konfirmuar
ndryshimi i dizajnit.

Figura 2: Ndryshimi i dizajnit të HEC Lumbardhi II nga penda/rezervuari në vepër marrëse

 Si rrjedhojë, zona e Zalli Rupe, që është prekur nga heqja e materialit si është prekur
nga heqja e materialit siç u sqarua mësipër nga KelKos Energy, ështe identifikuar nga
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MMPH për rikultivim në pajtim me raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të vitit
2012.
 Zona e prekur përfshinë ekskluzivisht zonën e lumit të zgjëruar, që zakonisht ka qenë i
përmbytur gjatë sezonës me nivel të lartë të ujit në pranverë. Asnjë vegjetacion – vetëm
lloq dhe material dheu-është hequr.
 Për masa adekuate të rikultivimit të zonës së prekur, KelKos Energy ka propozuar dy
opcione alternative në MMPH:
Opcioni 1:
Rimbushje të zonës së prekur me përll.40.000 m3 material zallor dhe dizajni i sipërfaqes
përkatëse të arrijë deltën orgjinale të shtratit të lumit.
Opcioni 2:
Përgatitje e një liqeni turistik, që e mbulon zonën e afektuar dhe ofron mundësi për
lehtësime turistike. Nëpërmjet rezervuarit testues, qëndrueshmëria e këtij koncepti është
testuar gjatë dy viteve të kaluara. Është kuptuar që për të penguar dehidrimin sezonal të
liqenit për shkak të rrjedhjes së ujit nën tokë, duhet të aplikohet një shtresë izoluese në
pjesën e fundme të liqenit të planifikuar.
Nga ana e Komunës së Deçanit, opcioni i dytë është preferuar fuqishëm. Prandaj KelKos
Energy nëpërmjet kësaj konfirmon që masat si në vijim të rehabilitimit të Zalli Rupe do të
implementohen:
1. Zona e prekur e rehabilitimit në Zali Rupe përfshinë 25.310 (Figura 1).
2. Masat e rehabilitimit do të përfshijnë:
a. Dizajnimin e një liqeni turistik (max 5 m i thellë) brenda kufijve të zonës së prekur.
b. Një herë aplikim të një shtrese adekuate të izolimit (folie plastike, material natyror
i papërshkueshëm nga uji ose ngjashëm) në pjesën fundore të liqenit të planifikuar.
c. Një herë i aplikueshëm vendosja e një pende minore mbrojtëse në pjesën e
poshtme të lumit në fund të liqenit të planifikuar së bashku me një mbikalim për
përdorim gjatë periudhave me nivel të lartë të ujit.
3. Me përfundimin e hapave të ndërtimit të sqaruara mësipër obligimi i KelKos Energy në
Zalli Rupe duhet të konsiderohët i plotësuar.
4. Mirëmbajtja afatgjate e liqenit duhet të jetë përgjegjësi e administratës lokale komunale.
5. Hapat e sqaruar mësipër të masave të rehabilitimit zhvillohen brenda Lejes Ujore dhe
Lejes Ndërtimore ekzistuese të KelKos Energy.
6. Përfundimi i këtyre masave të rehabilitimit është planifikuar për Dhjetor 2022 më së
largu. Një zgjatje e këtij afati prej 6 muajsh mund të merret nga MMPH pas një aplikimi
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me shkrim dhe bazuar në parametrat e paparashikuar (kushtet e veshtira/shtyera të
dimrit, ndalim të operimit për shkak të Pandemisë, etj).
7. Kompletimi i këtyre masave të rehabilitimit duhet të konfirmohet nga Inspektorati i
MMPH.
Figurat 3-5 paraqesin prespektivën në formë renderi të liqenit turistik të projektuar.

Figura 3: Pamja nga ajri i liqenit të planifikuar

Figura 4: Perspektiva me kënd të gjerë e zonës së rehabilitimit.
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Figure 5: Pamje me kënd të gjerë pas rehabilitimit të zonës së prekur në Zalli Rupe.

KelKos Energy konfirmon se progresi i këtij procesi të rehabilitimit do të raportohet
rregullisht në MMPH dhe Departamenti i Ujit do të informohet për përfundimin me sukses të
punëve të ndërtimit.
Shënim me rëndësi:
 Kjo masë e rekultivimit, e cila qëndron në përgjegjësinë e KelKos Energy, duhet të
ndahet qartë nga nxjerrja e zhavorrit në vazhdim në Zali Rupe, të cilat kryhen nga një
kompani tjetër ndërtimi që nga viti 2018 dhe që përdoren për ndërtimin e rrugës në
luginën e Deçanit.
 Nxjerrja e zhavorrit të kësaj kompanie nuk është e autorizuar brenda kornizës së Lejeve
të KelKos Energy. KelKos Energy ka raportuar në mënyrë të përsëritur këto punë në
policinë e Decanit, në MMPH dhe në Policinë e Krimit Mjedisor.
 Prandaj, ky konfirmim nuk përfshin zonat e prekura në Zalli Rupe nga kjo kompani
ndërtimi.
Gjithë të mirat

Georg Woeber
Kopjet dorrëzohen tek:
Ministri Blerim Kuçi
Sekretari Permanent Fatos Qerimaj
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