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Figura 1. Foto Pronari i “Golina” SHPK dhe hartuesi i Raportit të VNM nga N.SH. Gjeomjedisi
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Përmes kësaj përmbledhje do të prezantojmë të gjeturat e Vlersimit të Ndikimeve në Mjedis-VNM për
Fabrikën për përpunimin dhe ambalazhimin e ujit të pijes e subjektit “ GOLINA “ SH.P.K. Nr: biznesit
810016594, në , Glloboçicë në Komunën e Kaçanikut -Në Kaçanik ..
Subjekti në fjalë të gjitha pajisjet të planifikuara për të i vënë në funksion në të ardhmen i ka të reja
dhe janë fjala e fundit e teknologjisë, në kuptimin e përshtatshmërisë për cilësi sipas ISO standarteve dhe
miqësore në mbrojtjen e mjedisit, Duke u bazuar në burimet natyrore të ujit, dhe nga lartësit përveq
mbidetare po ashtu edhe mbi vendëbanimet e lokacionit në fjal, duke i plotësuar kriteret e balansimit të
uëjrave nëntokësore në kuptimin e shfrytëzimit të ujit të pijshëm
Projekti në fjalë është vlerësuar në
aspektin e ndikimeve mjedisore sipas ligjeve ekzistuese të vendit, dhe hyn në kategorin e projekteve që janë
miqesore me mjedisin dhe kontribojnë në zhillimin arkitetkural dhe dekorativ të mjedisit në lokacionion ku
veprojnë pasi që kriteet mjedisore do plotësohen sipas prcedurave të ndërtimit dhe funksionalizimit të
Objektit ë Fabrikës së lartë cekur duke i vënë në shfrytëzim resurset ujore shumë të shëndetshme dhe të
gatshme për të u përdorur në mënyr racionale pa ndonji tretman te theksuar fiziko kimik apo biologjik të ujit
që planifikohet të ambalazhohet ne te gjitha llojet e paketimit .
Vlersimi i Ndikimeve në Mjedis dhe Plani Monitorues Mjedisor përfshin një Vlerësim gjithpërfshirës
dhe efektet e tyre në mjedis, duke filluar prej fazës inicuese të projektit si:
VNM-ja e projektit në fjalë është përgatitur në harmoni me legjislacionin lokal dhe qendror të
Republikën e Kosovës dhe na siguron se të gjitha shqetsimet dhe kërkesat mjedisore janë marrë në
konsiderat, janë adresuar në rrugë të duhur dhe do të harmonizohen me legjislacionin ekzistues per parkun
kombetar dhe udhezimin administrativ komunal per mbrojtjen e mjedisit krahas zhvillimit te aktiviteteve
mjedisore. Dhe kjo planifikohet , pra do fillon që nga faza e ndërtimit të Objektit të lartë cekur dhe pastaj
gjatë zhvillimit të aktiviteteve brenda Fabrikës së ujit në kuadër të “ Golina” SH.P.K. konkretisht gjatë të
kompanisë.
Vlersimi i Ndikimeve në Mjedisë për veprimtarin e lartë cekur në objektin e Fabrikës së ujit , për këtë
në konsultim më pronarët kemi bërë hulumtimin e tërë hapsirës, mbledhjen e nevojshme të informatave me
personat dhe autoritete përgjegjëse dhe vizitave në terren.
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Vlersimi i efekteve ne mjedis të pritura të cilat do të shkaktohen gjatë operimit është mundësuar përmes:
 Vizitave në terren.
 Evaluime teknik e aplikativ – shkencore për projektin në fjalë.
 Përshkrimet detale të proceseve dhe procedurave në të cilën do të funksionojnë pajimet e instaluara.
Ndërtimi apo zhvillimi mund të realizohet vetëm në parcela pët të cilët është dëshmuar se ndërhyrjet e
planifikuara nuk do të ketë ndikime negative në vegjetacion , pasi që ka hapsirë të mjaftueshëm pranë
zonës pyjore apo është një depozit e argjiliteve ranoro gelqeror argjilorë ne disa hapsira i ç’veshur që është
dëshmuar nga vizita në terren janë kushtet e pranueshme mjedisore për ndërtim dhe zhvillim të planifikuar .
Përvoja nga projekte të ngjajshme na ndihmon se shftytëzimi i ujërave nga burimet natyrore konkretisht
ujërat nëntokësore duhet të realizohet duke patur në konsiderat balansimin e ujërave nëntokësre në kuptim se
pjesa tjeter e ujërave nëntokësore kalon iterinarin e përshkruar në mënyr të lirshëm dhe të vazhdueshme
natyrore..

Natyrisht nga ky studim janë gjetur dhe identifikuar një numër të ndikimeve mjedisore, si
biodiversiteti, mbrojtja nga erozioni , ruajtja e burimeve të ujërave nëntokësore dhe mos devijimi i drejtimit
rrjedhes etj.e që janë karakterizuar me pejsazh ruajtejne flores dhe faunes gjithsesi si dhe disa , efekte tjera e
që janë karakterizuar si në vijim:
Faza Operacionale
Faza operacionale është faza në të cilën efektet në mjedis mund të priten.
Aspektet kyqe gjatë fazës më të ndjeshme janë gjatë procesit të ndërtimit të objektit , furnizimin me ujit
nëntokësore drejt përdrejt nga gryka e burimit te ujit nëntoksor në lartësin mbi vendabanimet në lokacioin ku
do ndërtohet fabrika e ujit , dhe shkarkimeve të planifikuara të ujrave të zeza në sistemin e kanalizimit të
Qytetit të Në Kaçanik s me rrethinën e saj.
Për të gjitha këto ç’ështje janë propozuar masat zbutëse me qëllim të minimizimit të këtyre efekteve.
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Edhe pse e cekëm më lartë se bëhët fjalë për Fabrikën e ujit të pijshëm në kuadër të cilës bëhet edhe
ambalazhimi, në Glloboçicë në Komunën e Kaçanikut mëndoj se në të njëjtën mënyr duhet të i shmangin të i
shkarkojnë ujërat e zeza drejt përdrejt përmes sitemit të kanalizimit të njejtin model do të e ketë në aspektin e
shkarkimit të ujërva të zeza edhe fabrika e lartë cekur për përpunimmin e ujërave për pije dhe për
ambalazhimin e tyre të destinuara për tregun brenda dhe jashtë Kosovës.
Mbeturinat e ngurta organike e inorganike të krijuara duhet të grumbullohen në kontajnera të duhur
ndaras , të cilët janë kompakt dhe nuk lejojnë që të vie deri të rrjedhja e lëndëve të lëngëta apo shkarkimi i
tyre ..
Mbeturinat e ngurta, në varshmëri nga lloji i tyre do të vendosen në kontajner dhe enë të ndryshme të
cilët do të jenë me ngjyra të ndryshme.
Poashtu gjatë hartimit të raportiti të VNM dhe aktiviteti që zhvillohenn në objektin e Fafbrikës së lartë
cekur do të merret në konsiderat edhe komponenta balansimit të ujit stabilitetin e ngastrës dhe mbrojtjen e
biodiversitet dhe florës e faunës , pra pa e cenuar hapsirat qoftë edhe në metra katror ku do ketë biodiversitet
dhe florë qofte e zakonshme apo edhe endemike nëse identifikohen për rrethë ngastrës pasi që pranë ngastrës
me tutje shtrihen edhe varg malet dhe bregoret e Sharrit e zonës përkatëse, këtë dukuri do e këmi në
konsiderim në vazhdimsi gjatë hartimit të raportiti të VNM .
Objekti i Fabrikës së lartë cekur në fjalë pritet të fillojë ndërtimin nga materiali ekologjik dhe të
instalohen paisjet përkatëse sapo kompania “ Golina” SH.P.K. në fjalë të përfundoj procedurat ligjore edhe
me MMPHI , Pasi që është planifikuar të aplikohet – teknologjia me e mirë në dispozicion në kuptimin e edhe
të mbrojtjës së mjedisit, si dhe akomodimin në hapsira sa më të vogla, si dhe zotimet e investitorit se do të
investoj në vazhdimësi në përmirësimin e infrastrukturës krahas mbrojtjes së mjedisit .
Poashtu pjesë e këtij studimi do të jetë edhe plani menaxhues mjedisor si pjesë integrale e raportit gjithë
përfshirës të Vlersimeve të ndikimeve në mjedis.
Përmes planit menxhues do të definohen dhe adresohen të gjitha masat zbutëse të cilat do të mundësojnë
që projekti në fjalë të zhvilloj aktivitetin e vet brenda kornizave ligjore. Për më shumë ky studim i vlersimeve
të ndikimeve në mjedis i definon në mënyrë specifike iniciativat e nevojshme, rolet dhe përgjegjësit si dhe
definon format e monitorimit, dhe për këtë investitori ka treguar gatishmëri në implementimin e plotë të tyre.
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Studimi i Vlersimeve të ndikimeve në mjedis për projektin në fjalë do të shqyrtoj c’ështje të ndryshme
të cilat do të prezantohen në kapitujt, si në vijim:

KAPITULLI -I: HYRJE - Në këtë kapitull do të përshkruajmë shkurtimisht natyrën e projektit, qëllimet
dhe objektivat, studimi se në cilat fusha do jetë më i fokusuar dhe rrugët të cilat do të ndiqen për të
përmbyllur këtë studim.

KAPITULLI -II: Në këtë kapitull do të përshkruaj kornizën ligjore si bazë e nevojshme për një hartim
sa më profesional të këtij raporti në mënyrë që ndikimet të jenë harmoni dhe Brenda legjislacionit në fuqi të
lëmive respektive.

KAPITULLI -III: Në këtë kapitull do të fokusohemi në informatat bazë lidhur me lokacionin, në të
cilin përfshihen lokacioni hapsinor, infrastruktura e cila e mbështet këtë aktivitet, shfrytëzimi aktual i tokave
dhe gjendja e tyre, drenazhimi (kullimi) dhe resurset ujore, flora dhe fauna, distribucioni dhe aktivitetet
ekonomike në këtë lokacion.

KAPITULLI -IV: Në këtë kapitull do të përshkruajmë dizajnin e projektit, aktivitetet implementuese,
inputet e projektit, lëndët e para të cilat hyjnë në proces, forca punëtore e angazhuar për mbarëvajtjën e
punëve, pajisjet dhe maqinerin e përdorur.

KAPITULLLI -V: Në këtë kapitull do të shqyrtojmë në mënyrë detale të gjitha ndikimet mjedisore
gjatë zhvillimit të aktiviteteve të Fabrikës së ujit të pijshëm dhe ambalazhimin e ujit në sasi njësi decilitra
dhe paketime përkatëse në kerkësa të tregut vendor dhe ndërkombëtar , analizojmë ato dhe efektet e tyre në
mjedis, konkretisht në flora dhe fauna, biodiversitet, trafik, në ruajtjen e resursve natyrore apo shfrytëzimin
racional të tyre , ndotja akustike në kufijt e pranueshem shëndetsor -zhurmë dhe mbetje eventuale të ngurta
dhe të lëngëta.
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KAPITULLI -VI: Në këtë kapitull do të shyqrtojmë vlerësimin e alternativave si impakt mjedisor

KAPITULLI -VII: Në këtë kapitull do të elaborojmë Planin Menaxhues Mjedisor dhe masat
zbutëse.Pra ndërtimi i Objektit të lartë cekur Fabrikës për ujin e pijshëm për treg vendor dhe nderkombetar
dhe i ambalzhuar në të gjitha llojet e paketimit si per nga sasija po ashtu edhe nga cilësia e plastikës apo edhe
ambalazhit nga çelqi sin ë sasi në njësi litër apo deciliter do të ndërtohet në pjesën e ngastrës numri i
parcelës: 00605 dhe 00606 me një sipërfaqe prej me S= 5517 m2 , dhe me S= 24089 m2. Brenda kësaj
ngastre është një pjesë zhveshur nga flora dhe biodiversiteti dhe janë të depozituar ranorët gelqoro ne
përmbajtëje të argjiliteve dhe ranorët argjilor me zhavor kendore si produktet e depozituara në formë të
gëlqerorëv epllakor me ndërshtresa silicore . nddrohet nga paketa ngjyrë gri e verdhacake dhe shiste te
gjelberta . Ne disa raste atakohen gelqeroret e mermerizuar , e shuëm rrallë atakohen si gëlqerorët në
nivelin e dollomitizimit , si formacione shkëmbore të identifikuara në ngastra etë Glloboçicë në Komunën e
Kaçanikut s.

KAPITULLI -VIII: Në këtë kapitull do të prezantojmë një përmbledhje detale dhe rekomandime për
aspekte të ndryshme të shtjelluara në këtë raport të VNM. Duke përfshirë kushtet e ndërtimit të parapara në
kuadër të projektiti te planifikuar për fabrikën e lartë cekur .
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Figura 2. Pamja e Pusit-Burim vetanak i ujit nëntokësor i planifikuar si kaptazhë për ujin rezervë, përveqë
ujit nëntoksor në ngastren 00605 dhe 00606 që kalonë përmes ramjes së lirë në gypin Ø -90 mm, i destinuar
për Objketin e Fabrikës për ambalazhimin dhe paketimin e ujit të pishëm për treg.
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1.0. HYRJE

Në këtë kapitull do të përshkruajmë shkurtimisht natyrën e projektit, qëllimet dhe objektivat, studimi se në
cilat fusha do jetë më i fokusuar dhe rrugët të cilat do të ndiqen për të përmbyllur këtë raport të VNM-s.
Bëhët fjalë për subjektin afarist “ Golina “ SH.P.K. , e lokalizuar në hapsirat e Glloboçicë në Komunën e
Kaçanikut . Konkretitisht në zonën kadastrale të Qafëshqipja, sipas planit kadastral , me përpjes 1:3192,
lloji i njësisë kadastrale – pronë private parcelë kullosë –livadhe e klasës 7 parcela e quajtur –RAVSH.
,Parcela, me numër të njësisë kadastrale P-71611013-0000605 dhe 00606 -0, me numër të ngastrës 00605
dhe 00606 në pronësi të Mexhide (Sadiku) Hysa .
Bazuar në të gjitha këto argumente, subjekti afarist “ Golina “ SH.P.K. , ka angazhuar N.SH. Gjeomjedisi
per te hartuar dhe pergatitur nga veshtrimi ne terren dhe për të bërë hartimin e raportit të vlerësimit të
ndikimeve në mjedis VNM për projektin në fjalë, për të aplikuar për Pëlqim mjedisor ne MMPHI , për të
dorëzuar në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në katër ekzemplar dhe me CD elektronike .
MMPHI e përbërë dhe në bashkëpunim më sektorin përgjegjës në Departamentin e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor DMMU dhe me Agjensionin për Mbrojtjen e Mjedisit , do të shqyrtojn pozitivisht aplikacionin me
raportin e VNM, për lejën e pëlqimit mjedisor nga MMPHI Departamenti DMMU, për të patur pëlqim
mjedisor për Fabrikën e lartë cekur për ujin e pishëm dhe ambalazhimin e tij Paketime të ndryshme.
Me këtë -studim dhe hulumtim dhe monitorim në terren unë N.SH. Gjeomjedisi si hartues i VNM do të
arrijmë që të përmbledhen të gjitha të dhënat, do të analizohen, do të adresohen të gjitha shqetsimet
mjedisore shtese (nëse do të paraqiten), si dhe do të jepen rekomandime të arsyeshme me qëllim që projekti
të funksionoj brenda normave dhe ligjeve mjedisore vendore.
Pas vizitave të bëra në terrenin e planifikuar për ndërtimin e objektit të Fabrikës së lartë cekur në fjalë,
pronari z. Luan Rexhep Nikqi ka marrë përgjegjësit që i takojnë dhe ka shprehur gatishmerinë që t’ju
përgjigjet dhe plotësojë kërkesat ligjore, nga Niveli komunal i Komunës së Në Kaçanik s , pastaj edhe në
nivelin qendror si ne MMPHI ,sic është Ligji për VNM dhe legjislacionin tjetër në fuqi në mënyrë që
aktivitetet e tij të jetë në harmoni me ligjet dhe rregullat në fuqi.
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Ky dokument paraqet një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis-VNM, të objektit të lartë cekur të
subjektit “Golina“ Shpk i cili planifikohet të ndërtohet dhe gjendet i planifikimi i lokalizuar në rrugën
ndërlidhëse Në Kaçanik - Qafeshqipja- Bogë, pra rruga e vetme e asfaltuar që kalon nëpër grykën e
Glloboçicë në Komunën e Kaçanikut s, për në parkun Kombëtra të ‘ Bjeshkëve të Sharrit ”, konkretisht
pranë Motelit Han .
Duke u bazuar në kërkesat ligjore siç janë përmendur më lartë në këtë dokument, raporti i Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis-VNM është fokusuar në disa drejtime kryesore:
Përshkrimi i projektit të propozuar dhe situatës ekzistuese.
Përshkrimi i lokacionit dhe kushteve bazike mjedisore
Potenciali i ndikimeve në mjedis nga projekti në fjalë
Efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthortra të këtij projekti në:
a). Njeriun, botën binore dhe shtazore;
b). Tokë, ujë, klimë dhe peisazh;
c). Të mirat materiale dhe trashëgimin kulturore, objektet speleologjike , reliktet e burimeve minerale
metalore , objektet religjioze, nacionale, dhe gjeomonumenteve ( nëse do të ketë në këto fusha) ;
d). Ndikimet e mundshme e të ndërsjellta të elementeve të cekura nën: a,b,c,;
Plani menaxhues mjedisor
Konsultime e gjera dhe debati publik
Përfundimet – dhe të gjeturat eventuale që mundë të kenë impakt mjedisor .
Për përgatitjen e këtij raporti, hartuesi ka marrë parasysh të gjitha të dhënat ekzistuese për lokacionin,
veçoritë teknike të objektit dhe të pajisjeve, konsultat dhe intervistat me personat përgjegjës, dokumentet
ekzistuese mbi pronësinë, konsulta të vazhdueshme me personat përgjegjës : pronarin e Obektit personelin
perkates per infrastruktur dhe mjedis, Agjensionin për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës . Në mënyrë që
raporti i VNM të jetë sa më kualitativ dhe me gjithë përfshirës në të gjitha fushat dhe dimenzionet ne
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mbrojtjen e mjedisit krahas zhvillimit ekonomik përmbajtëje korrespoduese nga monitorimi dhe vizita në
terren .
Raporti përshkruan gjendjen e përgjithshme në dhe rreth lokacionit të projektit, kushtet mjedisore ekzistuese,
përshkrimin teknik te projektit dhe të punimeve të cilat do të kryhen, ndikimet e mundshme të projektit në
mjedis, si dhe masat për parandalimin apo minimizimin e ndikimeve në mjedis.
Identifikimi i ndikimeve potenciale në mjedis, identifikimi i masave për zbutjen e këtyre ndikimeve si dhe
ndërmarrja e masave adekuate për të ndikuar në evitimin apo minimizimin e ndikimeve të këtij projekti në
mjedis, janë komponentët kryesore të këtij raporti.
Për hartimin e këtij raporti të VNM janë përdorur të dhëna nga përshkrimi teknik i projektit si dhe të dhëna
dhe materiale relevante për projekte të ngjashme në atë zonë të mbrojtur krahas zhvillimit ekonomik .
Gjithashtu janë realizuar vizita në lokacionin e projektit ku është planifikuar , janë bërë matjet e nevojshme të
lokacionit me GPS dhe janë marrë të dhëna hapsinore për lokacionin, është incizuar gjendja e terrenit dhe
janë bërë fotografi për lehtësimin e përgatitjes së këtij raporti.
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2.0. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTITË VNM
Hartimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis-VNM është realizuar duke përfillur dokumentet dhe kërkesat e
infrastrukturës ligjore të Kosovës:
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
Ligji për VNM Nr. 03/L-214
Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233
Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
Ligji Nr. 03/L-120për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr. 2003/11
Ligji për Mbeturina

Nr. 04/L-060

Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të
ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.
Udhëzimin administrativ Nr.07/2015 për menaxhimin e mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve
ndërtimore.
Sipas ligjit të VNM në Kosovë, por edhe sipas parimeve ndërkombëtare për VNM, VNM-ja është një proces
i parashikimit, analizës dhe llogaritjes së ndikimeve në mjedis të projekteve të caktuara. Përveç procedurës së
VNM dhe dhënies së pëlqimit, Ligji për VNM përcakton edhe detyrimet për përgatitjen e raportit të VNM si
dhe përmbajtjen e raporteve të VNM sipas legjislacionit përkatës vendor konkretisht ligjit të VNM 03/L2014 dhe ligjit për mbrojtjen e mjedisit 03/l-025, dhe ligjit për planifikim hapsinor dhe ligjit për ujërta e
Kosovës Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
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, kërkohen të jenë pjesë shtojcë në këtë raport të VNM edhe dokumentacioni teknik si vijon:.
Dokumentacioni teknik:
a) Certifikata e regjistrimit te biznesit;
b) Certifikata mbi të drejtat e pronës;
c) Kopja e planit te ngastrës kadastrave;
d) Plani i situacionit.
Duke pasur parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të
rregullatives të lartcekur për nevojat e hartimit te këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante
ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse siç është direktiva e VNM-se (85/337/EEC)

2.1. ORIENTIMI HAPSINOR I OBJEKTIT TË FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË
”GOLINA” SH.P.K..

Lokacioni për ndërtimin e objektit të Fabrikës së ujit per pije ,ndodhët në kilometrin e 26 nga Komuna e
Kaqanikut pranë territorit te Parkut Kombetar “ Bjeshkët e Sharrit ” në zonën kadastrale : Qafeshqipja,
Komuna e Në Kaçanik s .Pas analizës hapësinore dhe shqyrtimit detaj të koordinatave si në ngastrën
Nr;00605 dhe 00606 , zona kadastrale e Qafëshqip. Pra ndërtimi apo zhvillimi i kontrolluar dhe i planifikuar
realizohet vetëm në parcelën për të cilën dëshmohet se ndërhyrja e planifikuar nuk do të ketë ndikim në
vegjetacion, flor dhe biodiversitet. Zhvillimi dhe ndërtimi i Objektiti të planifikuar si fabrikë e ujit të pijshëm
dhe ambalazhimin e tij është planifikuar të ndërtohet në hapsirën brenda ngastrës Nr;00605 dhe 00606 , një
haspirë e zhveshur nga flora depozitimet e geleroreve ranor me argjilite pra depozitimet ranorëve argjilore,
pa asnji dëmtim të vegjetacionit respektivisht florës dhe biodiversitetit, afro 20 metra më lartë nga rruga e
asfaltuar si rrug e rezervuar per komunikacionin e automjeteve qe eshte edhe rrugë lidhëse ne drejtim te
Kaqanikut dhe në drejtimin per ne Tetov është Objekti i planifikuar per fabriken e ujit që gjithashtu është ë
ndërtuar në një oazë të zhveshur së bashku me hapsirën pranë rrugës së fshatit, pjesa para Fabrikës
konsiderohet si Oborr ekonomik i saj. Pra për të gjitha ndërtimet dhe zhvillimet e procedurave për Objektin
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e Planifikuar si Fabrikë për ujin e pijshëm dhe ambalazhimin e tij për këtë zonë të lartë cekur para se të
merret leja ndërtimore nga Komuna e në Kaçanik, fillimisht duhet të sigurohen të gjitha pëlqimet e
nevojshme nga Ministria duke filluar nga: pëlqimi Mjedisor, Pëlqimi Ujor dhe kushtet ndërtimore. Në këtë
rast aplikuesi –pronari i Objektit të Fabrikës së lartë cekur ka angazhuar hartuesin e raportit të VNM
ekspertin e inxhinjeris se mbrojtëjes së mjedisit si perfaqesues i N.SH. Gjeomjedisi për përgatitjen e
raporteve të VNM për të aplikuar për pëlqim mjedisor nga DMMU në kuadër të MMPH.
Objekti Fabrikës së ujit të pijshëm është planifikuar të ndërtohet më material ndërtimor ekologjik dhe i
mveshur ne disa pjes me material disajnues izolues dhe ekologjik , këtë konstatime e ceka sepse vertët në
këtë zonë do të zhvillohet një ndërtim i kontrolluar dhe i planifikuar paraprakisht dhe ne pajtim me
Agjensionin për Mbrojtëjen e Mjedisit në kuadër të MMPH-se në Republikën e Kosovës.

2.2. PROJEKTET QË I NËNSHTROHEN PROCEDURËS PARAPRAKE
TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

Në këtë rast, raporti paraprak i VNM-së përfshin edhe vlerësimin e ndikimeve në Mjedis të këtyre
projekteve në atë zonë, duke marrë parasysh objektivat e ruajtjes dhe mbrojtëjes së vendit kudo të zbatohet
projekti. Raporti 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 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.
2.3.

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
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Projekti përfshinë në veqanti rolin dhe aktivitetet që janë të planifikuar të zhvillohen brenda objektit të
Fabrikës së lartë cekur së bashku me oborrin ekonomik të Fabrikës së ujit të pijshëm dhe ambalazhimin e tij .
Projekti i fabrikës së lartë cekur është planifikuar të realizohet me resurset natyrore dhe njerzore vendore
duke e parashiquar teknologjin me te avansuar austriake që do të instalohet me investitorët Austriak, për
përpunimin dhe ambalazhimin e ujit të pijes në paketime të vogla si shembull nga : 0.33liter ; 0.50liter;
1liter; 1.5.liter;2 litra e në disa raste 10 litra pra me paketime ambalazhime të veqanta në njësi litri sips
kërkesave të tregut .
2.4. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKE TË PROJEKTIT SI TËRËSI DHE KUSHTET PËR
PËRDORIM TË TOKËS , GJATË FAZËS SË NDËRTIMIT DHE OPERIMIT
Objekti i Fabrikës së ujit të pijshëm dhe ambalazhimin –paketimin e tij do të realizohet sipas planifikimit të
projektit karakterisitkat fizike të ndërtimit të objektit të lartë cekur janë përshkruar edhe më lartë pasi që
pronari ka traditen e ndërtimit në zonën turistike pra me material ekologjik duke qene i mveshur me material
të drurit të përpunuar rezistues ndaj zjarrit , izolues me koeficent zero te shpenzimit të energjis ,pra objekt i
ndërtimuar matterial ekologjik me konsum energjis efiqiente.
Kushtet për përdorimin e tokës gjatë ndërtimti dhe pastaj aktivitete që zhvillohen aty janë si vijon: Toka në
asnjë mënyr për natyren këtij Objekti nuk dëmtohet, nuk tjetersohet pasi që ky objekt ndërtohet në një oaz të
zhveshur që nuk ka vegjetacion dhe nuk e ndryshon reliefin e ngastres dhe konfiiguracionin e terrenit t nga
ndërtimi i këtij Objekti nuk do të krijohen kushtet për erozion nga kaptazhi i ndërtuar për të akumuluar ujin
nga ajo ngastër për destinimin e fabrikës së ujit për paketim dhe ambalazhim per tregun vendor dhe
ndërkombetar si uji i pijës i pasur me minerale me te gjitha parametrat fiziko kimik që duhet t ëi ketë uji i
burimit natyror i pa kontaminuar me trupin ujor te burimeve tjera lumore, janë edhe me ramje të ndryshme
nga për arsye se jane për rrethë shkëmbinjët nga shpatijet dhe malet e Sharrit .
2.5.

VLERËSIMIN E PËRAFËRT, SIPAS LLOJIT DHE SASISË SË MBETJEVE DHE EMISIONEVE –
NDOTJA E UJIT, AJRIT, TOKËS , ZHURMËS , VIBRIMIT, DRITA, NXEHTËSIA, RREZATIMI
JONIZUES DHE JO-JONIZUES , ETJ. QË REZULTOJNË NGA PROJEKTI I PROPOZUAR.

Nga projekti i propozuar mundë të japim një vlerësim të përafërt sipas natyrës së veprimtaris dhe
aktiviteteve brenda objektit të Fabrikës së ujit të pijshëm me oborrin ekonomik të saj, pra: Mbetje inerte dhe
toksike nuk do të ketë , përveq mbetjet e ngurta me sasi të vogël që janë të planifikuar të largohen më kontrat
me njësin punuese komunale e njejt sikurse për veprimtarin e gastronomis-hoteleris që e kanë afër objektit
rrethë 300 metra apo me teper në menagjimin e tyre, ndotëja të ajrit nuk ka, ndotëje të tokës nuk ka për
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arsye të natyrës së veprimtaris së Fabrikës për përpunimin e paketimin e ujit , zhurma apo ndotja akustike
është nën përqëndrimin maksimal të lejuar apo nuk e kalon 20 decibelin. Pasi që paisjet e instaluar e kanë të
percaktuar edhe ndotëjen akustike se sa maksimal mund të emitojnë pasi që instalimi i paisjeve do të bëhet
me teknologji me te avansuar, edhe në paisjet deri ne fillimin dhe finalizimin dhe fillimin e punës dhe në
vazhdim të aktiviteteve tjera. Sa i përket parametrave tjer si: Drita , nxehtësia , rrezatimi jonizues dhe jo
jonizues etj nuk do të ketë në këtë fabrikë pasi që nuk emitohet energji nuk përdoren lëndet diegëse nuk ka
shkarkime dhe është fjala për ujin e burimit nentoksor që edhe ashtu ësht teje i pastërt dhe higjienik , përveq
se ky uji para setë ambalazhohet gjithnje do bëhet analizat e parametrave fiziko-kimik duke e përcaktuar
edhe fortësin e ujit Ph dhe superperqueshmerin në simensa dhe disa parametra tjer që janë të dhëna sipas
laboratoreve të investuar nga investitori potencial austriak i mundshëm. Pra nga projekti i propozuar janë
janë të identifikuar emisonet dhe mbetjet tjera që mund të kenë ndikim në mjedis.

2.6. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE KRYESORE TË PROCESIT TË PRODHIMIT
Në kuadër të “Golina” SH.P.K. është Objekti afarist: Fabrika për ujit të pijshëm që karakterisohet me
prodhimin e ujit sipas standarteve ISO për nga cilësija duke e paketuar ne ambalazhe Paketime të ndryshme
dhe sipas kërkesave të tregut vendor dhe tregut nderkombëtar. Procesi i prodhimit të ujit në parim është i
planifikuar të realizohet me kosto të ulët dhe duke u bazuar me një trajtim të lehtë fizik pasi që uji do merret
nga kaptazhi i burimit të ujërave nëntokësor dhe një sasi buron në sipërfaqe në këtë ngastër te lartë cekura
dretj për drejt pa kaluar më teper nëpër trupin ujor, mirpo drejt për drejt nga gypat në fabrikë e ujit prej
kaptazhit të burimit të ujit nëntokësor , brenda ngastrës së lartë cekur , ndonëse me rritjen e kapaciteteve ne te
ardhmen munde te kete akumulon edhe me teper ujerat qe edhe ashtu drenohen edhe mbi siperfaqe ne ate
Ngaster.0606, nga analizat e ujit në cilësin e ujit qoftë për nga përbërja mineralogjike dhe përbërsit tjerë
kimik është ujë për pije që i plotson standartet edhe për kërkesat jashtë Kosovës, pasi që është konstatuar edhe
në laboratorëët për përbërjen e ujit nga vendorët dhe nga ndërkombëtaret , për arsye te kompletimit të
analizave të reja të ujit , si dhe përcaktimin e saktë të prurjes së ujit nga burimet nëntokësore që e kanë bazën
nga bjeshkët e sharrit drej përdrejt do të janë edhe në të ardhmën në dokumentacionin tekniko investiv në
rastin e aplikmit për pëlqim ujor .
2.7. PARAQITJA E ALTERNATIVAVE KRYESORE TË IDENTIFIKUARA NGA ANA E APLIKUESIT
DHE DHËNJA E ARSYEVE KRYESORE PËR ZGJIDHJEN E NJËRES PREJ TYRE, DUKE I MARRË
PARASYSHË EFEKTET MJEDISORE
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Në aspektin e efekteve mjedisore , nuk do të ketë impakt mjedisor pasi që ujërat që shfrytëzohen si lëndë e
parë vendore për fabrikën për paketimin e ujit në ambalazh si uji i pijshëm do të ketë balanc pozitiv sepse
ujërat nëntokësore dalin në siperfaqe si rezultat i presionit piezometrik dhe kanë natyrë arterike dhe
kryesisht janë burime arterike dhe shfrytëzimi i ujrëave të tilla do jete me ramje te lire pa e ndryshuar
iterrinarin e ujerave rrjedhese nentoksore apo dinamiken e ujerave nentoksore pasi qe nuk do te nnxjeren me
pompe qe mund te kete kapacitet e endryshem ne krahasim me ujerat prurese pompa ne disa raste mund te
kete kapaicitetin e ujerave qe i nxjer shume me te madhe, pra ketu nuk kemi ne funskion pompat per
nxjerrjen e ujerave nentoksore , Pra ujerat nentoskore që arrijën të burojnë në siperfaqen e tokës që zakonisht
kanë gjasat të paraqiten me sasi të prurjes më stabile dhe të vazhdueshëm që stinët nuk kanë ndikim të
theksuar mirpo mund të i rrisin prurjet nga të reshurat atmsoferike apo në stinët më të reshuar të zakonshme
si pranvera dhe dimri në shkëbinët e formacioneve që e perfaqësojnë Bjeshjet e Sharrit që në aplikacionin per
dokumentacionin për të aplikuar për leje ujore, ateher dotë eveidentohen edhe përberja litologjike e
shkembinjeve dhe formacioneve litologjike në ate zonë ujë bartëse e pasur edhe më ujërat nëntokësore
konkretisht në shkëmbinjët të moshave të ndryshme gjeologjike dhe gjeokronologjike . Si alternativ e
mundshme është si vijon mund te furnizohet edhe me ujin nga Pusët e ndërtuara në këtë ngastër që
akumulojnë ujërat që arrijnë në ate ngastër në formë të kaptazhit të ujërave nëntokësore më diameter Ø 1000 mm , në ngastrën që do të bëhet edhe ndërtimin e Fabrikës së re të ujit për pije e destinuar si uji i
ambalazhuar paketuar për treg , në lokacionin e lartë cekur deri më tani: Glloboçicë në Komunën e
Kaçanikut. Efekti pozitiv mjedisor do të reflektohet në mirmbajtëjen e ujërave rrjedhëse që arrijnë të
drenohen apo të burojnë mbi sipërfaqën e ngastrës së lartë cekur duke mos i lejuar as ndonji banor apo shtëpi
banimi të i shkarkojn ujërat e zeza apo mbetjet e ndryshme te hudhen për rrethë ngastrës dhe në afërsi të
lokacionit.
2.8. NJË PËRSHKRIM TË ASPEKTEVE MJEDISORE PËR TË CILAT EKZISTON MUNDËSIA E
NDIKIMEVE TË THEKSUARA NGA PROJEKTI I PROPOZUAR, PËRFSHIRË, PARA SË GJITHASH,
POPULLATËN, BOTËN BIMORE DHE SHTAZORE, TOKËN , UJIN, AJRIN, FAKTORËT KLIMATIK,
VLERAT MATERIALE DUKE PËRFSHIRË TRASHËGIMIN KULTURORE, ARKITEKTONIKE DHE
ARKEOLOGJIKE, PEISAZHIN DHE RAPORTE E NDËRMJETME NË MES TË FAKTORËVE TË
LARTËSHENUAR;
Përshkrimi i aspekteve mjedisore per te cilat ekziston mundesija e ndikimeve te theksuara nga Objekti i
Fabrikës së lartë cekur duke perfshir edhe popullatën përkatësisht banorët e lagjës së fshatiti Glloboçicë si
dhe botën bimore , n’tokën e trashegimin kulturore , peisazhin etj. Do ishte e mundur të shfaqen –paraqitën
ndikimet negative vetëm nëse nuk do të merren masat preventive për sanimin e tyre. Pra objekti i Fabrikës së
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ujit të pijës nuk ndërtohet në depozitimet ku është e zhvilluar flora dhe fauna apo edhe biodiversiteti sepse
planifikimi i ndërtimit të këtij Objekti ëshët ne fundin e ngastrës dhe shumë pranë rrugës së asfaltuar me
infrastruktur të zhvilluar mbi depozitimet e argjiliteve ranore alevritore dhe argjiliteve stabile të destinuara
për ndërtimin e Objektit të fabrikës së lartë cekur si bazament gelqeroreve argjilitor me konkrecione
konglomerateve kendore apo gelqeroreve te shtresesuar si pjesë pranë bjeshkëve të sharrit që në përgjithësi
është i identifikuar fshati Glloboçicë në Komunën e Kaçanikut s., sa i përket Popullatës apo banorëve të
lagjës Dragomac numri i tyre është i vogël, mirpo janë të vendosu në përgjithësi pranë rrugës së asfaltuar
tani me Objkete të reja banimi dhe biznesi , kurse me thellë vendbanimit si lagje për arsye se konfiguracioni i
terrenit janë vetemndërtimet me te vjetra banimi që kanë një relief me një ramje të butë. Pra nëaspektin e
impaktiti mjedisor në: tokën ujin dhe ajrin nuk ka ndikim për arsye se nuk ka asnji emitim në ajr, shkarkim
të ujërave nga procesi teknologjik i fabrikë së ujit , nuk ka ndotje akustike nuk emiton energji e as rrezatim.
Si karakterisitk që vrehet që në fillim është edhe , peisazhin e lokacionit , që do të e pasuron një objekt i Tillë
për arsye se pranë këtij Objekti do të rregullohet edhe infrastruktura për levizje të këmbësorëve dhe
biçiklisteve dhe do rikutlivohen edhe fidante te varieteve tjera : si qarri bungu Ahut dhe pishave drunore.

2.9. NJË PËRSHKRIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME TË THEKSUARA TË PROJEKTIT TË
PROPOZUAR NË MJEDIS SI: NDIKIMET E DREJTPËRDREJTA DHE ÇFARDO NDIKIMI I
TËRTHORTË, SEKONDAR, KUMULATIV, QË REZULTOJNË NGA:
Ndikimet e mundshme nga projektit të propozuar për këtë veprimtari janë të natyrës pozitive në mënyr të
drejt përdrejt dhe të tërthort sepse nuk e ndryshon drejtimi e ujit të akumuluar dhe nuk e ndryshon sasin e
ujërave nëntoksore edhe me shfrytëzimin e ujit që arrin me ramje të lirë të shakrkohet brenda ngastrës së lartë
cekur , mirpo drejt përdrej furnizohet nga burimet e ujit me nje lartësi edhe nga objekti i Lartë cekur prurja e
këtij uji nga ajo lartësi do realizohet sipas ramjës së terrenit pa patur nevojë të intevenohet edhe nga burimet
tjera të ujërave nëntokësore përmes mjeteve të tjera apo më gypa nga kaptazhët tjera që mundë të
ndërtohënn për nevojat e në fabrikën e ujit ku është ndërtuar në pjesë e poshtme të këtij burimi referues
përkatësisht në platon ku edhe paraqet si në terren fundin e ngastrës nga ndërtimi i rrugës së asfaltuar pranë
fabrikës së ujit të lartë cekur si në dookumnetacionet shtes këtë raport të VNM . Pra ndikimet e mundëshme
të theksuara negative në mjedis do të ishin në këtë ngastër, vetëm nëse bëhet ndryshimi i rrjedhjes se ujit ,
apo bënë ndryshimin e peisazhit , dëmtohen objektet apo reliktet e gjeomonumenteve , e ndryshon pamjen e
ndonji objekti të trashegimis kulturore e arketologjike e religjioze . Të gjitha këto aspekte të mundshme në
mjedis nuk do të shkaktohen nga ndërtimi dhe zgjerimi Objektit të Fabrikës së ujit për arsye të përshkrimit të
N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 21

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

detajuar të gjendes faktike nga terreni duke u bazuar në monitorimin në terren, analizat fiziko-kimike e
biologjike të ujit që përdoret apo dërgohet në Fabrikë për ambalazhimin e tij për tregun vendor dhe
ndërkombetar.

2.9.1 REALIZIMI I PROJEKTIT;
Realizimi i Projektit fillon duke i plotsuar të gjitha kriteret mjedisore dhe ambientale e një pas njëshme dhe
procedurat e legjislacionit ne nivelin komunal dhe ne nivelin e e MMPH fillimisht, pastaj edhe vendosmerija
e investitorit për të ballafaquar me të gjitha parakushtet dhe kriteret obligative që do të ketë Kompanija si
SH.P.K. “ Golina”, e që në bashkpunim me nivelin komunal dhe komunitetin e fshatit edhe pëlqimet
mjedisore nga MMPHI do e ndihmojn kompletimin realizimin e projektit sipas kapaciteteve te planifikuara
dhe kapaciteteve te realizuara .
2.9.2. SHFRYTËZIMI I RESURSEVE NATYRORE;
Duke u bazuar ne veprimtarin dhe aktivitete që planifikohen të zhvillohen në objektin e Fabrikës së ujit të
pijshëm , për fat të mirë si resurs natyror dhe si lënd e parë për këtë Objekt të Fabrikës së lartë cekur është uji
burimor i pastërt nga ujërat nëntokësore pranë fabrikës i cili pasi që buron nga shkëmbinjët rrethues të
drenuara prej Bjeshkëve të Sharrit në një lartësi pranë nga Objekti i Fabrikës së ujit, do të sjellet me ramje të
lirë përmes gypave dëri brenda fabrikës i cili në vazhdimsi do të monitorohet cilësija e tij i cili që nga
zbulimi i këtij burimi të ujit konsiderohet me cilësi të lartë dhe nuk kerkohet ndonji tretman i veçant kimik
apo biologjik për këtë arsye përdorimi dhe shfrytëzimi i ujit nga ky burim i ka përparsit tij si në cilësi po
ashtu edhe ne koston e përpunimit –ambalazhimit të tij dhe si i tillë pranohet sikurse uji shume cilësor i
pasur me të gjitha mineralet për uji të pijshëm .
2.9.3. EMISIONET E NDOTËSVE, KRIJIMI I SHQETËSIMEVE TJERA DHE ELIMINIMI I
MBETURINAVE
Emisonet ndëtëse nga veprimtarija përpunuese dhe e ambalazhimit nga Fabrika e ujit në kuadër të SH.P.K. “
Golina” nuk ka për arsye edhe të natyrës së veprimtaris së lartë cekur, sa i përket shqetsime tjera nëse e
shiqojm shfrytëzimin e ujit nuk do ketë për arsye se uji veq buron apo shfaqët në sipërfaqën e ngastrës së
lartë cekur me origjinë nga pertej dhe mbi shkëmbijtë e bjeshkëve të Sharrit konkretisht nga shëkmbinjët të
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moshës triasike.pra nuk bëhet pompimi nga ujërat nëntokësoeë , nuk mbeten banortë apo fshatrat tjera pa
këtë burim uji, nuk ka qenë i varur askush nga ky burim i ujit pasi që kapaciteti i Fabrikës për këtë veprimtari
të ambalazhimit të ujit të pijës për treg i ka kapacitet e planifikuara dhe kapacitete të realizuara deri ne 9 litra
ne sekond, kurse të realizuara nga burimi i ujit nëntokësor i tanishëm nga kaptazhi fillestar pa ndonji
investim na kaptazhin e tërësishëm të ujërave nëntokësore që arrijnë në ate ngastrë është 5 deri në 7 litra për
sekond uji apo për momentin edhe në këtë stinë tani sasija prurëse ujit është 5.5. litra per sekond , bazuar ne
ujerat që burojnë lirëshëm dhe hyjnë në gypinë Ø = 90mm pa asnji lloji të ujërave që mundë të akumulohen
edhe me pompa , mirpo pa asnji prurje ujit me metoda tjera , mirpo uji i akumuluar dhe shfaqja-dalja
paraqitje e ujit duke rrejdhur në këtë ngastrë është prej 6 litrave në sekond..

2.9.4. PËRSHKRIMI NGA ANA E APLIKUESIT TË METODAVE PARASHIKUESE TË
PËRDORURA PËR TË VLERËSUAR NDIKIMET NË MJEDIS. KËTO NDIKIME DUHET TË
PËRFSHIJNË ATO QË REZULTOJNË NGA NDËRTIMET OSE EKZEKUTIMI I NDONJË PROJEKTI
SI DHE ATYRE QË REZULTOJNË NGA EKZISTENCA OSE OPERACIONI I PROJEKTIT, PASI AI TË
JETË PËRFUNDUAR.
Nga ana e aplikuesit për të pëshkruar metodat e parashikuara që mund të përdorën për të vlerësuar ndikimin
në mjedis, nëse përfshihen këto ndikime nga ndërtimi i fabrikës së ujit nëse planifikohet të rriten hapsirat e
fabrikës së ujit për pije duke i abalazhuar dhe paketuar në të gjitha sasitë sipas kërkesave të tregut , nuk ka
ndonji të dhënë apo përshkrim të veqant nga ndërtimi i objektit të lartë cekur në aspektin e ndikimit negativ
në mjedis, për arsye se Fabrika e ujit sipas natyrës që ka nuk ka ndonji emitim ne tokë ajr dhe uji, kurse mbi
te gjitha aplikuesi se bashku me investitorin kanë dhënë të dhënta bindëse për përdorimin e materialit
ekologjik, dekorativ, izolues duke e pasuruar edhe me arkitektur e adaptuar me lokacionin për rrethë
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3.0.

NJË PËRSHKRIM, SE SI MUND TË NDIKOJ

OSE TË NDIKOHET PROJEKTI I PROPOZUAR NGA DEPONIMI GJEOLOGJIK I CO2 NË
ZONAT E DEPONIMIT.

Projekti i propozuar si Objekt i Fabrikës së ujit të pijshëm nuk do të ketë deponim të CO2 , nuk do ketë as
deponim te mbeturinave nga procesi perfundimtar i ambalazhimit dhe si do që të jetë do të kontribon edhe
me tutje në zhvillimin e infrastruktures në atë zonë dhe lokacion Lagjëja e Dragomac në Glloboçicë ,

3.1.

PËRSHKRIMI I MASAVE TË PARAPARA PËR TË PARANDALUAR, ZVOGLUAR DHE ATY
KU ËSHTË E MUNDUR MËNJANIMIN E Ç’FARDO NDIKIMI TË THEKSUAR NË MJEDIS;

Ndikim të theksuar në mjedis në mënyrën e planifikimit për të u realizuar ky projekt si objekt i Fabrikës për
ujin e pijshëm dhe ambalazhimin e tij nuk do të ketë ndikim negativ në mjedis , nëse Investitori –aplikuesi
ju përmbahet kritereve të parapara që janë dhënë në hartimin e raportiti të VNM si dhe parashikimin e
rrjedhjes së ujërave nëntokësore që shfaqën edhe në sipërfaqe të ngastrës së lartë cekur duke e krijuar një
mbrojtëse pranë Objektit apo oborrit ekonomik të Fabrikës së lartë cekur, si mbrojtëse ndaj grryerjes së trollit
apo erozionit eventual , edhe nga te reshurat apo prurjet stinore të ujit për arsye të ramjes së terrenit si rrethoj
statike të qëndrueshme, me argjilite dhe drenazhimin e ujerave nëntokësore në atë ngastër në rast të stinëve
me te reshurat e jashtzakonshme për të mos patur ndryshim në ramjën e ngastrës ë së lartë cekur si nga të
reshuart që karakterizohen më të reshuat më të mëdha , që mundë te ketë ndikim në rritjen e ujërave edhe në
atë ngastër , apo në rastet e veçanta .vërshim gërryerje erozion dhe për të mos e ndryshuar aspak drejtimin e
rrjedhëjes së burimeve të ujërave nëntokësore..

3.2.

DISA TË DHENA LIDHUR ME KUVENDIN KOMUNAL TË NË KAÇANIK PASI GLLOBOÇICA
ËSHTË FSHATI KOMUNËS SË KAÇANIKUT

Kaçanikut përfshin pjesën juglindore të Kosovës me sipërfaqe prej 211,13 km², përkatësisht 1,94 % të
sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës (10,887 km²). Komuna e Kaçanikut përbëhet prej 31 vendbanimeve, 1
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me karakter urban dhe 30 rurale, ndërsa kufizohet me komunat e Vitisë, Ferizajt, Shtërpcës dhe në jug me
Hani Elezit dhe të Maqedonisë Veriut.
Kaçaniku si qendër administrative – qytezë daton që nga fundi i shekullit XVI, i cili deri në vitin 1891 ishte
nahije e Sanxhakut të Shkupit, në Vilajetin e Kosovës. Themelues i parë i kësaj qyteze është Koxha Sinan
Pasha i cili ndërtoi xhaminë e cila edhe sot ekziston, një kuzhinë publike (imaret) , një shkollë në afërsi të
xhamisë, dy hane, një hamam, kalanë dhe disa mullinj në lumin Lepec.
Sipas regjistrimit zyrtar të popullsisë, në vitin 1981, Komuna e Kaçanikut kishte 31,072 banorë ( bashkë me
Komunën e Hanit Elezit, e cila në vitin 2007, fitoi Statusin e Komunës ), ndërsa sipas regjistrimit të fundit, të
vitit 2011, Komuna e Kaçanikut ka 33,409 banorë, prej tyre 10,393 popullsi urbane dhe 23,016 rurale.
Kaçaniku dallohet me kushte të volitshme topografike dhe klimatike. Përmes grykës së Kaçanikut depërton
klima mesdhetare; nga lindja dhe perëndimi depërton klima tipike malore, ndërsa nga ana veriore ndihet
ndikimi i klimës kontinentale.
Nëpër Kaçanik kalojnë dy lumenj, lumi Lepenc dhe Nerodime, që me bashkimin e tyre në të dal nga qyteti,
kalojnë tok grykën piktoreske të Kaçanikut me tërësi të veçanta mezoreliefë të Kosovës, nga buzët e të cilëve
ngrihen malet e rrëpishme që u përkasin masiveve të Sharrit dhe Rodopet.
Kaçaniku kryesisht është vend industrial, mirëpo ekzistojnë kushte të volitshme për zhvillimin e blegtorisë,
bletarisë, pemëtarisë, zejtarisë e në veçanti kushte të mira për zhvillimin e turizmit dimëror-sportiv, veror,
malor dhe transit.
Nëpër Kaçanik kalojnë magjistralja Prishtinë – Shkup dhe hekurudha Fushë Kosovë – Selanik, e ndërtuar në
vitin 1879, ndërsa fakti tjerët se komuna e ka edhe vendkalimin kufitar në Glloboçicë – e bënë Kaçanikun
vend të rëndësishëm dhe strategjik në rrafshin ekonomik, turistik, të bashkëpunimit ndërkufitar etj.
Resurset natyrore
Resurset minerale:
Kaçaniku ka resurse të mëdha natyrore e sidomos mineraleve të ndryshme si gurë gëlqeror, argjilë por edhe
minerale tjera të cilat deri më tani nuk janë hulumtuar. Janë konstatuar rezerva të gurit gëlqeror në kepin e
Kaçanikut prej 127 milion tonë dhe po ashtu 25 milion tonë rezerva të gurit gëlqeror në Ivajë, ndërsa ka edhe
sasi tjera ende të pa hulumtuara.
Pylltaria:
Komuna ka 12,449.98 hektarë pyje, e cila mbulon 59.1 % të sipërfaqes së komunës. Pronësia i takon
ministrisë. Komuna ka numër mjaft të madh të përpunuesve të drurit.
Uji:
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Komuna disponon me resurse të mjaftueshme ujore. Përroskat e shumta, dy lumenj (Lepeci dhe Nerodime),
burimet natyrore të maleve të Sharrit paraqesin potencial të mjaftueshëm edhe për përdorimin e ujit për
industri dhe bujqësi ( meliorime ).
Struktura e sipërfaqes tokësore
Pyje : 12,449.098 hektarë

& Kullosa : 2367.53 hektarë

Livadhe : 2008.25 hektarë

& Ara : 3086.87 hektarë

Kopshte : 1.58 hektarë

&

Pemishte : 115.90 hektarë

Vreshta : 2.78 hektarë
Tokë jopjellore : 1094.63 hektarë
Çështjet tjera në bujqësi :
– Rritja e shkallës së ndotjes së ambientit ( krijimi i vend hedhjeve ilegale dhe ndotja e ujërave të lumenjve
nga derdhja e ujërave të zeza)
– – Turizmi
Kaçaniku ka resurse të mjaftueshme për zhvillimin e turizmit sidomos dimëror-sportiv, turizmit transit,
malor dhe veror. Këtë e mundësojnë shpatet e Sharrit, Luboteni piktoresk, dy lumenjtë, monumentet e
shumta kulturo-historike etj.
Fakti se komuna e Kaçanikut frekuentohet nga dy pika kufitare, në Han të Elezit dhe Glloboçicë, përmes
grykës së Kaçanikut dhe shpateve të Sharrit, është argument në funksion të konstatimit se turizmi ka
parakushte të shkëlqyera , duke i shtuar edhe numrin e konsiderueshëm të objekteve hoteliere dhe
restoranteve përgjatë rrugëve dhe në vet zonat e pikave kufitare të Maqedonisë sëVeriut .
Transporti dhe infrastruktura rrugore
Lidhjet rrugore kryesore që janë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kaçanikut janë :
– Magjistralja Prishtinë – Shkup;
– Linja rrugore Doganaj – Glloboçicë, lidhet me Maqedoninë përmes rajonit të Sharrit;
– Rruga lokale që lidhë fshatrat Bob, Kovaçec, Biçec, Nikaj, Malësi, Dubravë, Soponicë dhe Doganaj;
– Rruga lokale që lidhë fshatrat e Runjevës, Stagovës, Kaçanikut të Vjetër dhe Begracës me qendrën e
qytetit;
– Rruga lokale që lidhe fshatrat e Gajrës, Ivajës, Kotlinës dhe Glloboçicë me qendrën e qytetit
Monumentet kulturore-historike
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Monumentet kulturo-historike begatojnë resurset e shumta turistike në komunën e Kaçanikut.
Kalaja e ndërtuar në fund të shekullit XVI ( në vitin 1595 ) , në qendër të qytetit, është një eveniment i çmuar
që tangjentohet nga dy lumenjtë, Lepeci dhe Nerodimja, para bashkimit të tyre në të dal të qytetit. Motel
“Kalaja” i ngritur pothuajse në themelet e kalasë, aktualisht nuk zhvillon veprimtarinë hoteliere ( edhe më
tutje ka disa familje të strehuara ), prezanton një kompleks atraktiv për vizitorë.
Ndër monumentet e vjetra kulturore që ka mbetur edhe sot është xhamia e Kaçanikut e ndërtuar nga veziri i
madh Koxha Sinan Pasha në vitin 1594.
Varrezat e dëshmorëve, Te Dardha, dhe shumë pllaka përkujtimore dhe lapidarë në lokalitete të ndryshme të
komunës sonë, i takojnë periudhës së pasluftës dhe paraqesin potencial të bollshëm kulturo-historik të
komunës sonë.

Figura 3. Pamja e rajonit të komunës së Kaçanikut në Jug lindje të Republikës së Kosovës
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Njëra nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve të mundshme
në mjedis është edhe dendësia e popullatës dhe popullata. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para
se gjithash për shkak të nevojës që të hulumtohen hollësisht ndikimet e mundshme negative në banorët që
jetojnë në hapësirën e analizuar.
Duke pasur parasysh llojin e projektit dhe pozitën gjeografike të lokacionit ku do të ndërtohet
hidrocentrali, largësinë e objekteve të hidrocentralit mbi 100m nga objektet e banimit, ndërtimi i
hidrocentraleve nuk do të ketë ndonjë ndikim negativ relevant në popullatë dhe objektet në rrethinë,
përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të punësohen gjatë fazës së ndërtimit të
hidrocentralit dhe një numër më i vogël i punëtorëve do të punësohen gjatë fazës së kryerjes së
aktiviteteve për prodhimin e rrymës elektrike nga uji.
Në Komunën e Kaçanikut, sipas shënimeve më të reja të siguruara nga institucionet komunale dhe
regjistrimit të numrit të popullsisë nga kompania DGC, jetojnë 38174 banorë në sipërfaqe prej 211.40
km2.
Pjesa dërmuese e popullsisë në Komunën e Kaçanikut jeton në fshat, 64.7 % e popullsisë. Vetëm 35.3 % e
saj jeton në qendrën e vetme urbane të kësaj komune me qendër, në Kaçanik.
Komuna e Kaçanikut në bazë të sasisë së ujit është një ndër vendet më të pasura. Kjo pozitë krijon të
gjitha parakushtet për zhvillimin e kulturave bujqësore, blegtorisë, industrisë ushqimore dhe të turizmit në
bazë të modelit të Austrisë, Sllovenisë, Zvicrës.
Vendbanimet sipas madhësisë demografike në Komunën e Kaçanikut mund t’i kategorizojmë në:
vendbanimet e vogla rurale, të mesme rurale, të mëdha rurale dhe vendbanimet e karakterit urban, në
grupin e vendbanimeve të vogla deri në 500 banorë mund të grupohen 9 vendbanime, nga 29 sa janë
gjithsej në territorin e komunës (në këtë rast trajtohen 31 vendbanime në 29 komuna kadastrale);
N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 28

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

Gjurgjedelli 235 banorë, Drenogllava 54 banor, Gërlica e Epërme 432 banorë, Korbliqi 153 banorë, Nikoci
7 banorë, Semaja 249 banorë, Sllatina 189 banorë, dhe Strazha 271 banorë.
Në kategorinë e dytë të vendbanimeve të madhësisë 500-999 banorë janë 10 vendbanime; Bajnica 610
banorë, Duraj-Gabricë 703 banorë, Elezaj 547 banorë, Gajre 540 banorë, Ivaj 587 banorë, Kotlina 618,
Nikaj 912, Raka 843, Runjeva 839 banorë dhe Koxhaj 980 banorë.
Në kategorinë e tretë të vendbanimeve të madhësisë 1000-1999 banorë janë 8 vendbanime; Biçeci 1620
banorë, Bobi 1669 banorë, Doganaj 1146 banorë, Dubravë- Vatë 1253 banorë, Glloboçica 1289 banorë,
Kovaçeci 1418 banorë, Soponica 1464 banorë dhe Stagova 1413 banorë.
Në kategorinë e katërt të vendbanimeve të madhësisë 2000-4999 banorë janë 2 vendbanime: Kaçaniku i
Vjetër 2188 banorë dhe Begraca 2495 banorë.
Në kategorinë e pestë radhitet vetëm Kaçaniku-qendër komunale me 13450 banorë. Vendbanimi Kaçanik
si qendër komunale shtrihet ndërmjet masiveve malore të Sharrit dhe Karadakut, në boshtin kryesor
komunikativ që lidhë Prishtinën me Shkupin, në distancën prej 50 km nga kryeqendra e Kosovës dhe 30
km nga Shkupi. Ndërsa, vet pozita e volitshme e vendbanimit rrëzë maleve malore të lartpërmendura
duhej të ishte atraktive për banim që nga parahistoria.
Për shkak të kalimit të rrugës me rëndësi ndërkombëtare dhe rrjedhës së lumit nëpër këtë qendër,
vendbanimi është zhvilluar përgjatë këtyre vijave-arterie dhe kjo kushtëzoi formën lineare të kësaj qendre
urbane. Në aspektin hapësinor Kaçaniku i takon tipit të grumbulluar të vendbanimeve. Ndërsa në aspektin
funksional është qendër e rëndësishme për territorin administrativ prej 211.40 km2 dhe gravitimin e
popullsisë prej 38174 banorë, të shpërndarë në 31 vendbanime.
Komuna kadastrale e Kaçanikut shtrihet në sipërfaqe prej 1568 ha, në të cilën jetojnë 13450 banorë. Zona
e ndërtuar e saj arrin në 129 ha, ose 8.2% të territorit dhe, dendësia e banimit në rreth 100 b/h.

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 29

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

Kushtet hidrologjike dhe kushtet natyrore të komunës së Kaçanikut ndikojnë në zhvillimin e bujqësisë dhe
për zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe rekreative. E gjithë kjo ka ndikim në strukturën ekonomike të
Kaçanikut. Prandaj, bujqësia dhe turizmi merret si pjesë madhore e aktiviteteve ekonomike në komunën e
Kaçanikut.
Pjesa më e madhe e popullsisë së lokacioneve ku planifikohen të ndërtohet hidrocentrali merren me
blegtori, bujqësi dhe një numër i tyre janë të punësuar në Industrinë e Gëlqerës, Siporeksit në Kaçanik dhe
në industrinë e cimentos në Han të Elezit. Një pjesë me madhe e kësaj treve në pamundësi të realizimit të
aspiratave të tyre kanë zgjedhur rrugën e gyrbetit.
3.3.

Lidhjet e komunikacionit

Në afërsi të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet Objketi i fabrikës së ujit të pishëm ekzistojnë lidhje të
mira komunikative. Në afërsi kalon rruga regjionale Ferizaj – Glloboçicë – Tetovë. Pra, në bazë të shiqimit
të terrenit shihet se ekzistojnë rrugët e nevojshme për ndërtimin dhe zhvillim të bizneseve krahas mbrojtjes
së mjedisit .
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4. OBJEKTIVAT E VNM-SE PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË
KUADËR TË “GOLINA” SH.P.K., 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 projektit të lartë cekur;
• 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 projektit.
Objekt i raportit te VNM është përcaktimi i kërkesave, përgjegjësive, rregullave dhe
procedurave për vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme negative në mjedisin e , të projekteve të propozuara,
private apo publike.

4.1.

FUSHA E ZBATIMIT TE VNM

Hartimi i Vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis në formen fillestare merret ne konsiderim per tu zbatuar
për projektet e propozuara, private apo publike, të cilat mund të
shkaktojnë ndikime të rëndësishme negative, të drejtpërdrejta ose jo, në mjedis, si
pasojë e madhësisë, natyrës apo vendndodhjes së tyre.
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4.2.

KËRKESAT E PËRGJITHSHME PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS TË NJË
PROJEKTI

1.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përcaktimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të
pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mjedisore të zbatimit apo moszbatimit të projektit.
2.

Ndikimet mjedisore të projektit vlerësohen në lidhje me gjendjen e mjedisit në territorin e prekur në
kohën e paraqitjes së raportit përkatës për vlerësimin e ndikimit në mjedis të projektit.

3.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përgatitjen, zbatimin funksionimin dhe mbylljen e tij, sipas
rastit, edhe pasojat e mbylljes së veprimtarisë, dhe dekontaminimin( nëse do të ketë ndotje), 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 projektit përfshin, gjithashtu, propozimin e masave të nevojshme për parandalimin,
reduktimin, zbutjen, minimizimin e ndikimeve të tilla ose rritjen e ndikimeve pozitive mbi mjedisin, gjatë
zbatimit të projektit, përfshirë edhe vlerësimin e efekteve të pritshme të masave të propozuara.
4.3.

METODOLOGJIA E PUNËS

Metodologjia e punës sipas të cilës është bërë vlerësimi i ndikimit në mjedis për objektet kryesore dhe ato
përcjellëse me veprimtarinë e lartëcekur, përfshinë disa faza si në vijim:
a).Faza 1 - Mbledhja e informatat themelore rreth:burimeve themelore të ndikimeve në mjedis, popullatës
ekzistuese me karakteristikat demografike, karakteristikave të Formacioneve shkembore, topografisë dhe
gjeomorfologjis dhe releifit në Objektin Fabrika e ujit të pijshëm të lartpërmendur, klimës së Objektit me të
dhënat meteorologjike, kualitetit të ujit që buron nga Naltësia mbidetare përveq me lartë se vetë Objekti i
Fabrikës nga formacionet shkëmbore të bjeshkëve të Sharrit .
b) Faza e 2- të dhënat e florës dhe faunës -botës bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar, madhësia dhe
lloji i ndotjes nëse identifikohet , 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
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d) Faza 4 - Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis
në Objektin e lartë cekur në kuadër të “Golina” SH.P.K.,
4.4.

ELEMENTET BAZË PROGRAMORE

Nga informatat e grumbulluara të cilat kanë të bëjnë me elementet nismëtare për hartimin e këtij elaborati të
VNM , me rëndësi të veçantë janë të dhënat që kanë të bëjnë me karakterizimet sasiore të gjendjes ekzistuese
të karakteristikave natyrore. Karakteristikat e lokacioni me objektet kryesore dhe atyre përcjellëse me
veprimtarinë e lartëcekur janë paraqitur detajisht në mënyrë të specifikuar hollësisht në dokumentacionin e
projektit teknikë dhe këto janë shfrytëzuar gjerësisht gjatë hartimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
4.5.

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Pavarësisht nga qëndrimet tanimë të përmendura lidhur me problematikën e mbrojtjes së mjedisit dhe
karakteristikat e caktuara metodologjike të zbatuara për nevojat e këtij hulumtimi studimor të thjeshtësuar,
ekzistojnë një sere faktesh të cilat kërkojnë që metodologjia e zbatuar të definohet që në fillim.
Analiza e tillë është e nevojshme pasi që mundëson krahasimet e nevojshme të metodologjisë së shfrytëzuar
për nevojat e këtij hulumtimi me bazat metodologjike të proklamuara në kuadër të rregullativës ligjore e cila
e mbulon këtë problematikë. Qëllim themelor qëndron në përpjekjen që metodologjia e përgjithshme ti
adaptohet veçorive të lokacionit me objektet kryesore dhe atyre përcjellëse me veprimtarinë e lartëcekur që
zhvillohet.
4.6.

METODOLOGJIA E PËRGJITHSHME

Në mënyrë që të përmbushen rregullat e cekura më lartë, procesi i punës dhe funksionalizimi i këtij Objekti
të Fabrikës së Ujit në kuadër të “Golina” SH.P.K.,
duhet të jetë në pajtim me të gjitha rregullat që parashihen në lëmin e mjedisit. Për një pikësynim të 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 nivelit të analizës, rregullsisë hierarkike dhe këmbimit suksesiv të informatave.
4.7.

METODOLOGJIA E ZBATUAR
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Marrë parasysh parimet e përgjithshme, elaborati i VNM është punuar ashtu që fillimisht janë definuar bazat
e hulumtimit, elementet nismëtare programore, rregullativa ligjore në fuqi, dokumentacioni ekzistues për
objektet e lartë cekur në kuadër të “Golina” SH.P.K.,
dhe atyre përcjellëse. Nga parametrat themelorë të ndikimeve të mundshme në elaborat analizohen më
hollësisht ato ndikime për të cilat është vërtetuar se në kushtet konkrete hapësinore përcaktohen marrëdhëniet
reciproke në raport me resurset natyrore dhe burimet ujore . Në bazë të treguesve të përfituar, janë hulumtuar
mundësitë e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit dhe janë propozuar masat përkatëse për zvogëlimin racional
të ndikimeve negative.

Figura 4. Pamja nga aerofotografija e fshatiti Glloboçicë në krahasim me raportin e rrugës në zonën
Kadastrale Qafëshqipja .
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5.0 OBJEKTE TË NATYRËS JO TË GJALLË- FORMA APO KOMPLEKSE GJEOLOGJIKE

5.1.Karakteristikat gjeologjike të terrenit
Rajoni i gjerë i zones është i ndërtuar nga shkëmbinjtë kristalorë të serisë së Sharrit (metamorfitet e
Sharrit), Sedimenteve të Triasit, formacionit ofiolitik me olistolite dhe depozitimeve më të reja të
Kuaternarit.
Rreshpet kristalore ( Pz )- shtrihen në formë të një brezi të ngusht prej disa km me shtrirje VVP-JJL
gjegjësisht nga Dubrava në veri përmes Lubotenit në jug kalojnë në Republikën e Maqedonisë. Ndërtohen
nga shkëmbinj të gjelbërt të cilet janë të ndërtuar nga amfibolet, rreshpet amfibolike tremolit-aktinolit dhe
rreshpeve epidot-klorite.
Sedimentet e Triasit. – Shtrihen në mënyrë transgresive mbi shkëmbinjtë metamorfikë të Paleozoit në këtë
rajon me shtrirje gjenerale VVP – JJL. Në përbërje të tyre kryesisht dominojnë: gëlqerorët e mermerizuar.
Melanzhi ofiolitik me olistolite (J)- shtrihet në formë thjerrëzave të zgjatura në zonën e hulumtuar me
shtrirje VVP- JJL. Kryesisht ndërtohet nga: Serpentinitet, Gabro – diabazet, diabazet, spilitet, kuracporfiret,
blloqe të gëlqerorëve (olistolite)
Serpentinitet ( J2-3 ) lajmrohen në pjesën veriore dhe perëndimore të zonës ku mendohet të kryhen
hulumtimet gjeologjike. Përciellin shtrirjen e zonës ofiolitike VVP-JJL me rënje drejt lindjes.
Ultrabazitet janë të serpentinizuara intenzivisht: kryesisht janë të tipit harcburgit. Rreth fshatit Ivajë dhe
Seçishtë janë të mineralizuara me krom dhe azbest. Në këtë pjesë të terrenit zakonisht janë në kontakt
tektonik me rrethinen e njësisë litostratigrafike.Sipas të dhënave më të reja parashihet se i takojnë vjetërsisë
së jurasikut ( J ).
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Sedimentet e kretakut të sipërm ( K22-3)- Janë zhvilluara në hapësirë të gjerë, kryesishtë bëhet fjalë për
gëlqerorët dhe formacionet flishore. Këta janë kryesisht gëlqerorë masiv në të cilët vende vende mund të
gjendën edhe rudiste. Në bazë të mikrofaunës rudiste të hasur është vërtetuar se i takojnë katit santonian dhe
kampanian.Sedimentet flishore stratigrafikisht ndodhen mbi gëlqerorë. Kjo pako e shkëmbinjve është e
ndërtuar nga argjila, zhavorri, mergelet në kombinim më gëlqëroret shtresë hollë. Shkëmbinjtë e përmendur
ndryshojnë në mënyrë ritmike. Thuhet se sedimentet flishore në rajonin e grykës së Kaçanikut përbëjnë
përqindjen më të madhe të substancave karbonatike në krahasim me flishorët në pjesën lindore të Karadakut
të Shkupit. Vjetërsia Kampanian-Mastriktian e sedimenteve flishore është përcaktuar në bazë të
mikrofaunës së pasur.
Depozitimet e Kuaternarit (Q)- përfaqësohen nga depozitimet proluviale, deluviale dhe aluviale përgjatë
luginave dhe shpative të përrockave dhe lumenjve në këtë rajon të përfaqësuara nga: zhavorre, popla, rëra,
argjila, llum.

5.2.

Depozitime aluviale.

Depozitimet aluviale takohen gjeresisht ne zonen tone te studimit dhe perfaqesohen ne pjesen e siperme te
lumenjeve kryesisht nga materiali i trashë blloqe e popla. Me pake si material mbushes i tyre jane zhavorret,
rerat e suargjilat, kurse ne pjesen e poshteme kryesisht nga zhavorret, rerat e suargjilat.
5.3.

Depozitime Aluviale – Proluviale

Depozitimet aluviale – proluviale te tarracave përbehen kryesisht nga përzierje kaotike pa lidhje koheziale
ose me lidhje te dobet te coprave te gureve me rere dhe suargjile. Keto depozitime takohen kryesisht ne
zonen e veprave te marrjes gjitheashtu ne segmente e trases se tubacioneve.
5.4.

Tektonika
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Në aspektin tektonik territori i komunës së Kaçanikut i përket tri zonave tektonike: zonës së Vardarit, zonës
së Sharrë-Korabit dhe në skajin VP pjesërisht zonës së Drenicës (Drino-Ivanjicës). Kufiri në mes të zonës së
Vardarit dhe zonës së Drenicës është i mbuluar me sedimentet liqenore neogjenë të basenit të Kosovës.
Ndërsa, zhvillimi i këtyre tri njësive gjeotektonike është i ndryshëm deri në neogjen. Njësia Kaçanik Ferizaj
karakterizohet më rreshpe paleozoike dhe futet në skajin VP të Kaçanikut ndërsa brezi flisheve është
pjesërisht i mbuluar me formacione të neogjenit në pjesën veriore. Ky kontakt në mes këtyre dy njësive është
tektonik me shkëputjen e Ferizajt. Nga e tëra që u cek me lartë, rrjedh se, rolin kryesor në tektonikën e
Kaçanikut e kanë shkëputjet tektonike me drejtim shtrirje VVP-JJL të cilat kanë ndarë formacionet në shtrirje
të brezave dhe një mori shkëputjesh tërthore të cilët strukturave i japin karakter bllokor. Shkëputjet tektonike
dominante në suaza te territorit të Kaçanikut janë ajo e Nerodimes që vazhdon në drejtim të jugut, e Elez
Hanit dhe ajo Stagovës ne mesin e se cilave lumi Lepenc ka prerë luginën grykëtërthor tejet impozante.

Fig 5. Harta Gjeologjike e komunës së Kaçanikut
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5.5.

Sizmiciteti

Nëse e analizojmë hartën seizmike të Kosovës, shihet çartë se territori i komunës së Kaçanikut, lidhet me
ekzistencën e hipo-qendrës së tërmeteve autoktone me të cilat karakterizohen rajonet e gjëra të terreneve si
vijon: Ferizaj-Gjilan-Viti-Kaçanik. Thellësia e hipo qendrave të këtyre tërmeteve është e ndryshme, por nuk
i kalon 15 km. Duke analizuar hartën sizmike të Kosovës rrjedh se brenda territorit të komunës së
Kaçanikut kalojnë izoseiste prej IX ballësh dhe ajo prej VIII ballësh. Izoseiste prej IX ballësh përfshinë një
sipërfaqe prej 560.00 ha, përkatësisht në 2.5 % të territorit të Kaçanikut. Ketë seizmicitet e hasim në pjesën
veri-lindore të komunës së Kaçanikut, përkatësisht përfshinë lokalitetin Begracë. Ndërsa izoseistet prej VIII
ballësh shtrihet në një hapësirë prej 21460 ha përkatësisht në 97.5 % të territorit të Kaçanikut. Hapësira e
cila hynë në suaza të kësaj izoseiste është i terë territori i Kaçanikut përpos lokalitetit të sipërpërmendur.

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 38

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

6.0.

Flora dhe Fauna

Ndikimi i ndërtimit dhe funksionimi i hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në
domenin e florës dhe faunës paraqet dukuri që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të
pasojave të ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të pranueshëm. Komuna
e Kaçanikut e shtrirë në jug të Kosovës me terren kodrinor dhe malore ka ndikua edhe në përhapjen e botës
bimore she shtazore. Malet e Sharrit paraqesin begati të llojeve bimore me një numër të madh të llojeve.
Malet e Sharrit janë shpallur park nacional dhe një pjesë i takon komunës së Kaçanikut Në këto male janë
konstatuar 2000 lloje bimore dhe 68 bashkësi bimore. Në mesin e këtyre llojeve 86 janë deklaruar me
rëndësi ndërkombëtare. Ne pjesën kodrinore dominojnë pyjet me mjaft lloje dhe janë të përziera. Prej
drunjve dallohen pyjet gjetherënëse si: ahu (fagus sylvatica), qarri (quercus cerris), bungu, shkoza (carpinus
orientalis). Në rrëzat e maleve të Sharrit dallohet ahu si më i përhapur por edhe me dimensione (gjatësia dhe
trashësia e drurit). Përhapje më të kufizuar kanë llojet tjera që paraqiten si të vetmuara si: brekia, bliri (tilia
kordata), frashri etj. Përhapje kanë edhe tipet tjera që janë të ulëta lloji i shkurreve si thana (cornus mas),
murrizi (crataegus monogyna), kaça (rosa canina), manaferra e egër (rubus fruticosus), shtogu (sambocus
nigra), kulumbria (prunus spicosa), lajthia (corylus avellana), në vise te larta fieri shqiponje (pteridium
aquilinium) etj. Prej bimëve barishtore ka lloje te ndryshme si ato që rriten në ambient të hapur pa prezencë
të drunjëve si edhe ato që rriten brenda pyjeve. Këtu rriten edhe bime që pas trajtimit përdoren si është çaji i
malit (origanum vulgare), kantarioni (hypercium perforatum), kamomili (matricaria chamomila), dredhëza
(fragaria vesca ) etj. Në lartësitë mbi 1500 m shtrihen kullotat malore që janë bimë barishtore të ulëta dhe
për shkak kushteve klimatike nuk ka pyje. Edhe pse Malet e Sharrit e kanë mjaft lloje të pyjeve
gjethembajtëse, në territorin e kësaj komune ka fare pakë pyje gjethembajtëse
Hapësira e rrafshët e komunës është e vogël pa drunj të dendur zakonisht rritet shelgu (salix alba) në brigje
të lumenjëve. Bimë të ulëta ka mjaft si është lulëkuqja që rritet zakonisht në grunaja (papaver rhoeas), hithi
(urtia dioica), formacionet e livadheve si tërfilli dhe shkurre të rralla. Livadhe ka pakë në këtë komunë.
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Fauna është me mjaft lloje që nuk janë karakteristike vetëm e këtyre hapësirave. Në pyje jetojnë ujku (canis
lupus), dhelpra, lepuri (lepus europaeus), iriqi (ernaceus europeus)etj. Në viset e larta malore është i njohur
ariu i murrmë (ursus arctos), dhia e egër (rupicarpa rupicarpa), kaprolli (capreollus chrysaetos).
Nga hapësira e Sharrit e ka prejardhjen raca autoktone e qenit Pastori Ilir që në popull njihet si Qeni i
Sharrit. Jeton gjarpri i ujit (natrix natrix), gurit (vipera ammodytes), bollujca (tropidonatus natrix), kërmilli i
vreshtës (helix pomatia), breshka e rëndomtë (testudo bermanni). Peshq nuk ka shumë lloje, në lumin
Lepenc më kryesorët janë trofta e përroskave që jeton në ujëra të shpejta dhe ftohta, mustaku i përrenjve,
bërcoku, mlyshi, krapuliqi, krapi etj.
Insekte ka shumë lloje si janë: fluturat, milingonat që bëjnë koloni dhe janë disa lloje, merimanga, kaçadreri
(lucanus cervus) etj.
Prej shpezëve jetojnë mjaft lloje si trishtili kokëzi (parus major), zogu i malit, pëllumbi i egër (columbia
livia), qukapikthi (dryobates major), laraska (pica pica) qyqja (cuculus canorus) etj. Shpezë grabitqare që
jetojnë janë shqiponja e zezë (aquilachyretos), petriti (malco tinnunculus). Shpezë shtegtarë që jetojnë janë
dallëndyshja, lejleku etj.

6.1. Efektet vizuale (peizazhi)

Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga elementet për të
përceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin ndërtimi dhe funksionimi i hidrocentralit për prodhimin
e energjisë elektrike nga uji –mjedisi.
Me këtë rast gjithësesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike afektive e cila
manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të
pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive. Efektet vizuale (peizazhet) janë
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kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i
mjedisit.
Duke pasur parasysh se tubat do të vendosen në dhe dhe do të mbulohen me dhe në të cilin do të mbillet me
bar autokton që nuk do të dallohet nga mjedisi rrethues, si dhe objekti do të ndërtohet e tipit të ndertesave
banuese një etazhore, atëhereë ndërtimi dhe funksionimi i hidrocentralit për prodhimin e energjisë elektrike
nga uji shiquar nga aspekti vizual nuk do të ketë ndikime negative.

6.2.

Ajri

Në territorin e komunës së Kaçanikut deri tani nuk janë bërë matje të sakta mbi shkallën e ndotjes së ajrit,
ujit, tokës dhe zhurmës.
Si ndotës i ajrit në këtë komunë është fabrika për prodhimin e gelqeres e cila ndotë ajrin me CO 2, NOX dhe
me pluhur që vërehet qartë mbi kulmet e shtëpive. Komuna nuk disponon mjete për matjen e sasisë së
ndotjes, prandaj paraqitet nevoja për pajisje me këto mjete dhe avancimi i teknologjisë së prodhimit të
gëlqeres në mënyrë që të zvogëlohet ndotja që e shkakton procesi i prodhimit, si dhe qarkullimi i
automjeteve në zonën urbane përgjatë rrugës nacionale dhe rrugëve lokale

6.3.

Uji

Ndotja e ujit shkaktohet nga frekuentimet e madhe te automjeteve që qarkullojnë në rrugën e fshatit. Ndotja
e ujit shkaktohet edhe nga ujërat e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti në recipient të pa trajtuara.
Mundësia e ndotjes së ujërave nëntokësore mund të vije si pasojë e mundësisë se derdhjes së vajrave të
automjeteve në tokë.
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Projekti hidroenergjetik për gjenerimin e energjisë elektrike nuk do të ndikoj negativisht, sepse nuk do të
ketë ndryshime të natyrave të sipërpërmendura, ngase vetëm vendosja e tubacionit për bartjen e ujit do të
bëhet dhe nuk do të ketë ndikime negative.
6.4.

Zhurma

Në lokacionin e analizuar dhe ma gjerë nuk kemi ndonjë matje të zhurmës, por konsiderojmë se lokacioni
është i ekspozuar zhurmës së automjeteve që qarkullojnë nëpër rrugët e fshatrave. Në kuadër të aktiviteteve
në objekt nuk shkaktohet ndonjë zhurmë që do binte ndesh me ligjet në fuqi për ndotje nga zhurma.
6.5. Trashëgimia kulturore dhe natyrore – Raporti me parkun Kombëtar Sharr

Ne afërsi të lokacioneve ku planifikohet të ndërtohet Hidrocentrali, nuk ka objekte kulturore dhe natyrore të
vendosura në afërsi e pothuajse nuk ka fare objekte të tilla në këtë zonë, përpos parkut të sharrit që
lokacionet ku planifikohet të ndërtohen hidrocentralet janë jashta zonës së mbrojtur te parkut të Sharrit.
Gjatë aktiviteteve të ndryshme të ndërtimit të rrugëve apo ndërtimet e lokaleve, apo të dhëna gojore nga
banorët vendas nuk janë gjetur objekte arkeologjike ose kulturore dhe nuk ka të dhëna që mund të
ekzistojnë. Në këto kushte, në rast zbulimi të objekteve arkeologjike ose fetare duhet të ndërpriten punimit,
në këtë rast inxhinieri duhet të informojë punëdhënësin, i cili menjëherë duhet të njoftojë institucionet
gjëgjëse të Arkeologjisë cilat merren me këto punë. Një kuadër e përbërë nga profesionistë të fushës, duhet
të vizitojnë vendin e lokalizuar, të identifikojnë dhe të merren veprimet e duhura.
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6.6. POTENCIALET EKZISTUESE EKOLOGJIKE E GJENDJES SË MJEDISIT
Hapi kyç i hulumtimit të gjendjes ekzistues të mjedisit është potenciali ekzistues , që konsiston me
analizën e mirfilltë të tërësisë hapsinore në zonën më të gjërë të objektit të Fabrikës së ujit në kuadër
të“Golina” SH.P.K., , me detyrë që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut
ekologjikë dhe në bazë të tyre të bëhen rekomandimet për zvoglimin apo eliminimin total të ndikimeve
të mundshme negative.
Gjendja e potencialit ekologjik 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 ndikimi i tyre në formimin e potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me
interes për analizën në fjalë, së bashku me kompleksin e marrdhënieve të mundshme , do ta paraqesim
në skemën 1 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 marrrë parasyshë gjatë valorizimit të
ndikimit të kompleksit të planifikuar në hapsirën konkrete.

Figura 6 .Skema 1- mardhanjet bazë në mes faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike
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Njiherit

edhe

gjatë elaborimit jemi bazuar në potencialet ekzistuese të

tokës, klimës dhe në

përgjithësi të ekosistemeve dhe biotopit. Hulmtim i këtyre potencialeve ekzistuese ekologjike është
bërë në këtë fazë kryesisht për shkak të vlerësimit të ndikimeve të mundëshme që do të ishin si
pasojë e procesit të punës së Fabrikës së ujit të pijshëm dhe ambalazhimi në paketime sipas këekresave
të tregut vendor e ndërkombëtar.
Potencialet e tokës paraqesin karakteristikën themelore të lokacionit të analizuar.
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.
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 rezervuarin relevant meteorologjikë. Analiza e rrezikut ekologjikë
në lëmine e biotopeve është bërë ashtu që marrëdhëniet 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 ajërit, ndotjes ujit,
ndotjes së tokës, dëmtimit të peizazhit si dhe efektet vizuale.
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6.7.

KARAKTERISTIKAT SEIZMIKE TË TERRENIT

Seizmiteti i terrenit paraqet parametër me interes në vete për analizën e ndikimeve të mundëshme 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.
Figura 7 - Tabela 1. Intensiteti seizmik i regjionit të hulumtuar të shkalës MSK-64
Periudha kthyese (vjet)

Shkalla e seizmitetit

55

V,VI dhe VII

100

V,VII, VIII

200

V.VI. VII,VIII dhe IX

500

VIII dhe IX

1.000

VIII dhe IX

10.000

VIII dhe IX

Sipas tabelës 1 për periudhën kthyese prej 500 viteve, kompleksi përkatës gjendet në zonën e shkallës
VIII të shkalës MSK-64 të intensitetit seizmik, kështu që koficienti i seizmitetit duhet zgjedhur me
vlerë K6 – 0.05. Konkretisht të dhënat seizmike mikroregjionale e këtij lokacioni dallohen me mundësi të
dridhjeve të tokës të intensiteit prej 7 e deri në 8 përafersisht në shkallë të merkalit. Sipas ndertimit te
mbrendshem gjeotektonik dhe platformave-pllakave gjeotektonike dhe platforrmës gjeomorfologjike dhe
stratigrafike dhe litologjike ndikon drejt per drejt ne intensitetin e termeteve.
Natyrisht këto karakteristika seizmike do të merren ne konsiderim gjate statistikes se projektiti per ndertim , qe
te jete shume me i rezistueshem edhe nga vibrimet e mundshme si dhe aktivitetit gjeotektonik dhe seizmik.
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7.0.

Klima e kësaj

KARAKTERISTIKAT

KLIMATERIKE

treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbidetare dhe sipas hulumtimeve

meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe vjetore, ёshtё klimë kontinentale.
Në viset e ulëta për shkak të ndikimit të klimës mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrurat janë
ndër të parat në Evropën juglindore, prandaj ekzistojnë përparësitë e pakrahasueshme për kulturat
bujqësore: pemët dhe perimet etj. Në viset malore, dominon klima e alpeve, për ç’arsye deri në Qershor
nëpër gropa mbeten sasitë e bores me ç’rast në mes të verës mund të zbardhohen majet e maleve. Sa i
përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë të njëjtë.
Faktorët kryesore që i japin karakteristikat klimatike kësaj komune janë gjerësia gjeografike lartësia
mbidetare, relievi etj. Kosova por edhe komuna e Kaçanikut ndodhen në gjerësi të mesme gjeografike
prandaj kjo komunë ka klimë të mesme kontinentale. Në klimën e një vendi kanë ndikim faktorët
mikroklimatikë që ndikojnë që secila hapësirë pak a shumë ti ketë disa specifika të vetat. Në Komunën e
Kaçanikut ndikim kryesorë ka relievi përkatësisht malet me lartësinë e tyre. Në pjesët e larta dominon
klima malore e cila është më e ashpër se klima e mesme kontinentale. Këto hapësira janë malet e Sharrit
dhe malet e Karadakut. Luginat me drejtimin e shtrirjes së tyre paraqiten si korridore që ndikojnë në
depërtimin e rrymave ajrore. Lugina e Lepencit është e ngushtë dhe me lakesa për të depërtuar ngrohtësi
nga Shkupi. Lumenjtë me masën e tyre ujore sado pak ndikojnë me freskinë e tyre dhe në rritjen e
lagështisë së ajrit. Lartësia më e ultë mbidetare është 396 metra në fshatin Gjurgjedell në luginën e
Lepencit, dhe pika më e lartë ndodhet në 2498m në malet e Sharrit që ndodhet në kufi me Maqedoninë.
Dallimet hipsometrike shprehin edhe dallime në klimën e vendbanimeve të komunës se Kaçanikut. Në
kushte normale duhet llogaritur që temperatura në mes pikës më të ultë dhe më të lartë dallimin në
temperaturë mund ta kenë 11,7 0C ngase disniveli është 2102m. Ne territorin e komunës nuk ekziston
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stacion hidrometeorologjik prandaj të dhënat duhet të shfrytëzohen nga stacioni më i afërt Ferizaji.
Dallimet ndërmjet Kaçanikut dhe Ferizajit që kanë ndikim në klimë janë:
1. Ferizaji ndodhet në lartësi mbidetare 571 m ndërsa qyteti Kaçanikut 470 m, kjo është një
diference që ka efekte klimatike, njëkohësisht Kaçaniku ka karakter me tepër malor
2. Ferizaji ndodhet në fushëgropën e Kosovës, ndërsa Kaçaniku ndodhet në luginë lumore e
përkufizuar me male përreth.
3. Kaçaniku ndodhet me në jug në krahasim me Ferizajin që ndodhet diçka me në veri. Përdorimi i
të dhënave klimatike të Ferizajit nuk mund të thuhet se është ide e qëlluar, por të dhënat duhet
pakë modifikuar.
Siç është qëllimi i këtij studimi që detalisht të shqyrtoi karakteristikat hidrologjike të Lumit Strazhë në
kuader të pellgut të lumit Lepenc të Kaçanikut në profilet e kaptimeve të analizuara, e me këto analiza të
regjimeve klimatike merr qëllimi sekondar. Për shkak të kësaj tek analiza e elementeve klimatike do të
analizohen elementet fillestare të cilët janë marrë nga studimet ekzistuese, dhe të cilët detalisht shqyrtojnë
këtë problematikë. Në territorin e analizuar, dhe më gjerë, ka të bëjë me ndikimet e brezeve klimatike
evropiane subtropikale të matura, mes rajoneve mesdhetare-kontinentale edhe atyre kontinentaleeuropiane.
Klima mesdhetare kontinentale është e njohur sipas sasive më të mëdha të reshjeve në periudhat dimërore,
kurse verës ky rajon është nën ndikimin e ciklonit azotik me masa ajrore me prejardhje tropikale, që ka si
pasojë vera të nxehta dhe të thata.
Në rajonin kontinental evropian janë të theksuara – dominojnë reshjet e mëdha në muajt e pranverës dhe
verës në raport me ata të dimrit. Në përgjithësi mund të thuhet që në teritorin e Kosovës, për shkak të
ndikimit të faktorëve orografik, me kurorat e larta malore për rreth, prania e veçorive specifike
mikroklimatike, që veçanërisht vlen për territorin e pellgut të Lumit Lepenc. Pellgu i Lumit Lepenc është i
ndikuar nga një përzierje e klimës së lehtë mesdhetare dhe klimës kontinentale evropiane. Kjo do të thotë
dimra relativisht të ftohtë në lartësi mbi detare 1000m (nën-klimë alpine), me reshje të rënda të borës, dhe
vera të nxehta. Reshjet megjithatë janë të shpërndara në mënyrë relativisht të barabartë gjatë gjithë vitit si
rezultat i masave ajrore të ngrohta nga Adriatiku gjatë periudhës së verës.
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Elementet klimatike do të jenë të paraqitura sipas domethënies në formimin e ndikimit sipërfaqësorë, i cili
është objekti – lënda kryesore e këtij studimi.
7.1.

Reshjet

Reshjet se bashku me temperaturën paraqesin tiparin primar klimatik të hapësirës. Sasia, forma e reshjeve
dhe intensiteti i tyre janë karakteristika shumë të rëndësishme për hapësirën e një territori. Reshjet
paraqesin vetëm një pjese të ciklit hidrologjik dhe ripërtritjes së ujit për një hapësire të dhëne sidomos për
territorin e komunës se Kaçanikut.
Figura 8. Pamja Tabelare e Sasis së reshjeve në njësi milimetra, Kaçanik
Muajt

Reshjet
Mesatare
mujore mm
1
74,1
2
78,1
3
57,1
4
72,5
5
95,7
6
67,8
7
49,3
8
40,4
9
45,2
10
83,2
11
121,4
12
76,6
Vjetore
861,4
Dimri
228,8
Pranvera
225,3
Vera
157,5
Vjeshta
249,8

Per.vegje

Sasia absolute
Maksimale
mujore mm
228,4
286,8
124,5
133,3
174,7
132,8
119,5
106,0
126,4
206,8
228,5
224,0
1056,8

Sasia absolute
minimale mujore
mm
21,0
10,7
2,7
9,0
29,9
13,7
0,7
2,5
9,9
0,4
12,5
16,0
580,3

Maksimumi
absolut ditor
45,0
40,7
30,2
70,8
41,0
70,5
100,5
50,6
40,9
70,5
70,4
45,0
100,5

370,9
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Nëse kalkulojmë sasinë vjetore të reshjeve (861mm)me madhësinë e territorit te komunës së Kaçanikut
(211.40 km2 ) del se mesatarisht bien 182.015.400 m3/vit ose 0,18km3 ujë. Kjo është vlere mesatare dhe
duhet pasur parasysh se pika monitoruese është në pjesën e ultë, me që territori i kësaj komune ka pjesë
malore që kanë sasi të reshjeve më të lartë. Kjo sasi mund të merret si vlere më e ultë ndërsa sasia e
reshjeve është më e lartë.
Reshjet kanë oscilime dhe karakteristikë klimatike e rëndësishme është maksimumi dhe minimumi ngase
çrregullon ekuilibrin natyrorë. Maksimumi absolut është 286,8mm në muajin shkurt që paraqet 33% të
sasisë mesatare. Muaji me minimum absolut është korriku me vetëm 0,4mm (40 mililitra për m2).
Përkundër këtyre karakteristikave ekstreme te sasia e reshjeve është shumë i rëndësishëm intensiteti i tyre.
Mesataret mujore vjetore e shumëvjeçare i fshehin në vete shpërndarjen e tyre. Te analiza e reshjeve
shpeshherë nuk është e rëndësishme sasia e tyre sa është rëndësishme shpërndarja dhe intensiteti. Sipas të
dhënave në tabelë shihet se ka raste kur bien pa ndërpre edhe deri ne 100,5mm në ditë në muajin korrik.
Kjo është sasi e madhe e koncentruar për kohë të shkurtër në raport me mesataren vjetore (përfshin 11,6
% të sasisë vjetore).
7.2. Reshjet e borës
Bora shumë e rëndësishme paraqet akumulim të ujit deri në ditët më të ngrohta dhe shkrirja e sajë sidomos
kur është graduale e ngop tokën me ujë dhe ushqen ujerat nëntokësorë e sipërfaqësorë
Mesatarisht ditë me borë janë 30,6 ditë, ndërsa dite me mbulesë bore janë 47 ditë gati një muaj e gjysme,
pjesa me e madhe vitit është pa mbulesë bore. Muaji që ka mbulesë bore më së shumti është janari me 14,9
ditë. Shtresa maksimale e bores është mjaft e lartë edhe pse e rrallë megjithatë ndodhë ngase shkakton një
varg problemesh në jetën e përditshme. Ne muajin janar trashësia maksimale e borës mund të jetë edhe 64
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cm që jep sinjal te çartë se mund ta paralizoj jetën e atij territori, në pjesën e Sharrit shtresa mbi 1-2 m
është dukuri normale. Në analizën e hartës së përhapjes së ditëve me shtresë bore del se në këtë komunë
sillet prej 50 ditë në pjesët e ulëta ndërsa arrin në 70 ditë në viset e larta malore (vërejtje: tabela është për
Ferizaj).
Mesatarisht dita e parë me bore paraqitet 30 nëntor ndërsa dita me e hershme me 5 nëntor. Zakonisht dita e
fundit me borë paraqitet 23 mars ndërsa me e vonshmja deri me 27 prill. Këto te dhen janë për qytetin e
Kaçanikut qe ka lartësi relativisht te ulët mbidetare, në pjesët e larta malore nënkuptohet që zgjasin edhe
më gjatë.

7.3.

Kushtet Hidrologjike

Në aspektin hidrologjik ujërat sipërfaqësorë të komunës së Kaçanikut karakterizohen me ujëra të bollshme
sipërfaqësore të cilat drenohen në lumin Lepenc.
Tabela 3 - Prurjet maksimale vjetore
ne ST.H.Kaçanik (1991-1998)
1991
1992
1993
1995
1998
4.109
7.316
4.704
5.528
3.618
Figura 9. Pamja Tabelare nga Prurjet maksimale vjetore ne ST.H.Kaçanik nga (1991-1998)
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Figura 9. Pamja Tabelare - Vëllimi i prurjeve vjetore në S.Hani Elezit (1948-1998)
MUAJT

3

Q (m /s)

7.9054301
9.6364796
11.170491
14.342529
16.622988
12.454008
7.1952458
3.7054147
3.9931333
5.3320223
6.8680238
8.9245008

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

6

tmes (vite)

3

6

Vmes (10 m )

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

3

V (10 m )

21,173,904.00
23,312,571.43
29,919,042.51
37,175,834.06
44,523,010.29
32,280,788.57
19,271,746.29
9,924,582.86
10,350,201.46
14,281,288.46
17,801,917.71
23,903,382.86

21,173,904.00
44,486,475.43
74,405,517.94
111,581,352.00
156,104,362.29
188,385,150.86
207,656,897.14
217,581,480.00
227,931,681.46
242,212,969.92
260,014,887.63
283,918,270.49

Vëllimi i rrjedhjes vjetore
300.00

250.00

V (10^6 m3)

200.00

150.00

100.00

50.00

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Muajt e vitit
Fig 10.Pamja në formë grafike-diagrami i Vëllimit të rrjedhjes vjetore
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Në bazë të llogaritjeve dhe grafikonit lexohet vëllimi vjetore i ujit të rrjedhur në stacionin
hidrometerologjik: Vvjet = 283.9*106 m3
Prurja mesatare shumevjeqare në këtë stacion është:
Qmes,vjet = Vsvjet / Tvjet = 283.9  106 m3 / (365  24  3600 s) = 9.0 m3/s.
Rrjedhja sipërfaqsore definohet si rrjedhje mbi sipërfaqen e pellgut
q = Qmes,vjet / Apell = 9.0 / 582 = 15.46 l/s/km2.
7.4.

Stacioni hidrometerologjik në Kaçanik

Bazuar në analizat e hulumtimit te të dhënave për Stacionin Hiddrometrik në Kaçanik (S.H.K), në bazë të
analizes nga të dhënat është bërë përcaktimi i regjimit mestar shumëvjeçar të dhënë me prurjet mujore,
regjimi mesatar brenda vjetor të bazuara në prurjet mesatare mujore,rrjedha e prurjes si vëllim i mbledhur
gjatë vitit, rrjedha sipërfaqësore të pellgut dhe koeficienti i rrjedhejes.

:Prurjet mesatare mujore ne sT. Kaçanik (1991-1998)/burimi IPA 2013
Year
1991
1992
1993
1995
1998

Jan
0.24
1.72
0.37
1.05
2.21

Feb
1.86
1.68
0.28
4.49
3.30

Mar
2.09
1.91
4.36
2.39
3.62

Apr
1.88
7.32
4.70
5.53
1.80

May
2.32
1.66
1.23
5.15
1.70

Jun
4.11
1.93
0.72
2.15
1.36

Jul
2.46
0.77
0.32
2.03
0.65

Aug
0.79
0.10
0.05
2.17
0.58

Sep
0.79
0.15
0.25
3.09
0.98

Oct
1.01
0.41
0.34
1.10
1.60

Nov
2.09
0.99
0.62
1.27
1.98

Dec
1.83
1.21
1.00
3.60
2.90

MIN. 0.24 0.28 1.91 1.80
1.23 0.72 0.32 0.05 0.15 0.34 0.62 1.00
MES. 1.12 2.32 2.87 4.25
2.41 2.05 1.25 0.74 1.05 0.89 1.39 2.11
MAX 2.21 4.49 4.36 7.32
5.15 4.11 2.46 2.17 3.09 1.60 2.09 3.60
Figura 11/ Tabela 4-Prurjet mesatare mujore në S.Kaçanik (1991-1998)
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Prurjet mesatare mujore st. Kaçanik (1980-1998)
8.00

Q(m3/s)

6.00
Qmes

4.00

Qmin

2.00

Qmax

0.00
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Muajt

Fig 12. Prurjet mesatare mujore shumëvjeçare

Fig 13.- Shtrirja mikro-hapësinore e ujerave rrjedhese në sipërfaqe
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Figura 14. Pamja e ngastrës ku është planifikuar ndërtimi i Objektit të fabrikës së re për ambalazhimin dhe
paketimin e ujit të pishëm për treg.
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Figura 15 . Pamja e Pusëve si kaptazhe të ujërave nëntokësore të akumuluara nga ujërat nëntokësore që
mundë të vëhen në aplikim për rritjen e kapaciteteve prodhuese ujin e ambalazhuar dhe paketuar ne sasi të
ndryshme për kërkesat e tregut, përcaktimi i koordinatave me GPS sipas kordinatave te kosovaref01.
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Figura 16. Pamja e prurjes së ujit nga kaptazhi i ujit nëntokësor brenda ngastrave te cekura me ramje të lirë,
pra ujit nëntokësor që arrinë të dal në sipërfaqe me ramje të lirë në formë gravitative , kjo sasi e ujit në prurje
mundë të rritet sipas kërkesave të Objektit të Fabrikës së re për të ambalazhuar ujin e pijës , duke krijuar
kaptazhe të ri në të njejtën ngastër 00606 dhe 00605 të pasur me ujin nëntokësor.
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Figura 17. Pamja e ngastrës dhe ndërtimi i pusit të ri në formë të kaptazhit të ujërave nëntokësore brenda
ngastrës së lartë cekur
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7.5.

NDOTJA AKUSTIKE – ZHURMA

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 45dB, sipas standarteve nderkombëtare dhe
dispozitave
ligjore që tani janë në fuqi nga MMPH e Republikës së Kosovës, Ne vijim po e paraqesim ne formë
tabelare nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.

Zhurma e mundshme
maksimale
90 db–niveli
decibel i pa lejuar
Për pajisje moderne

db-

Distanca (m)
10 m

50 m

nën
42db

nën

31db

E jejuar

E lejuar

100 m
Më pak
31 db
E lejuar

500 m
se Nën

19db

E lejuar

Figura 18 , Pamja tabelare e evidentimit të ndotjes akustike në kushtet normale dhe ne teknologjin e re te
instaluar sipas standarteve te bashkimit evropian.
Problematika e zhurmës në lokacionin e Objektit është trajtuar në kuadër të marrëdhënieve të tërësishme që
krijohen si pasojë e zhvillimit të trafikut. Puna e objektit afarist - fabrika për prodhimin e ujit të pijës dhe
ambalazhimin e tij , në Glloboçicë ; p.n. - K. Në Kaçanik s nuk gjeneron zhurmë mbi 45 dB.
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8.0.

PËRSHKRIMI I OBJEKTIT DHE PROCESIT TEKNOLOGJIK DHE EVIDENTIMI I PAISJEVE
KRYESORE NË FABRIKËN E LART CEKUR
8.1.

KAPACITETI EKZISTUES

Stacioni i Fabrikës së ujit ku sjellët uji nga kaptazhi fillimisht filtrohet dhe do të jetë në gjendje pune dhe
prodhon ujë të pastër me kapacitet që tejkalon 6 l / s. Këto të dhëna duhet të merren si prurje minimale pasi që
në stinët tjera janë prurjet ujit nëntokësor më të mëdha kushtimisht, meqë në kohën e hartimit dhe shkrimit të
këtij dokumentacioni matjet e kryera të rrjedhjes së të ujit ishin në kohën e pikut konkretisht në vjeshtë .
8.2. TEKNOLOGJIA EKZISTUESE
Teknologjia ekzistuese e trajtimit të ujit të papërpunuar është përcaktuar me karakteristikat teknologjike të
fabrikës sipas standarteve që duhet të keët një fabrikë e ujit të pijshëm në tëknologjin e tanishme që njikohesisht
edhe do të paketohet sipas mbalazheve të kërkesave të tregut vendor e ndërkombëtar.
 Përshtatshmëria e procedurave teknologjike lidhur me e nevojat e trajtimit të ujit sipas kapacitetit.
Fazat teknologjike standarde të trajtimit të ujit janë: pra nëse uëjrat mund të ë ndryshojnë cilësinn e
prurjes së ujit nga shkëmbinjët rrethues pran Objektit të lartë cekur
 Oksidimi kryesor i ujit të papërpunuar me klor.
 Injektimi i koagulantit dhe flokulantit në zonën e turbulencës ujit.
 Sedimentimi në sedimentuesin pulsator.
 Filtrim nëpërmjet një shtrese të rërës së kuarcit.
 Dezinfektimi i ujit të filtruar që bëhet me klor.
Përshkrimi i gjendjes së tanishme të Fabrikës së ujit është i planifikuar për ujin e pijës që eështë
monitoruar para prakisht pra si uji i cili nuk kërkon asnji lloji trajtimi të theksuar fizik e as kimik .
Mirpo vetë koncepti i fabrikës së ujit duhet të i ketë në disponim të gjitha proceset teknologjike për
përpunimin e ujit të pijës sipas standarteve higjienike dhe shendetsore dhe Iso standatet per cilësin e
ujit të amballazhuara dhe paketuara të destinuar për pije.
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8.3. FURNIZIMI ME UJIN TË PAPËRPUNUAR NGA KAPTAZHI I NDËRTUAR
BRENDA NGASTRAVE NR:00605 DHE 00606
Furnizimi me ujë të papërpunuar bëhet përmes akumulimit me pusët të konstruktuar nga kaptazhi i
burimit nga shkëmbinjët e bjeshkëve dhe shpatijeve të maleve t’sharrit deri në procesin teknologjik te fabrikës
së ujit . Lartësia e marrjes është dhënë sipas koordinatave dhe është lartësia shumë e lartë se sa objekti i
Fabrikës së ujit , përparsit me këtë metod të prurjes së ujit është se nuk ka përqëndrim të planktoneve në ujin
që bëhet kaptazhi në një gropë të ndërtuar fillimisht janë puse me diameter mbi nje meter me beton e material
izolues po ashtu nuk ka materije të suspenduara në asnjë mënyr , për arsye se pasi që ujërat nëntokësore
arrijnë të shpërthejnë apo thjeshtë të dalin në sipërfaqe nga shpatijet e bjeshkeve te Sharrit. Stacioni filtrimit
është ndërtuar si ndarje fizike e thërmijave e grimcave nga materiali shkëmbor dhe sjellet në fabrikë me ramje
të gravimetrike me ramje të lirë

8.4.

SEDIMENTUESI PULSATORË

Sedimentuesi Pulsator mund të përdorët në rastet e veqanta nëse ndryshon cilësija e ujit që sjellet nga
lartësija e shkëmbinjëve me gypa, pra është pajisje e patentuar sipas Iso standarte, që ka për qëllim
sedimentimin e shpejtë dhe kualitativ të materies suspenduese në ujin e papërpunuar. Suspendimi i ujit në
parim mund të jetë autoktone dhe aloktone.
Suspendimi autokton quhet ai i cili bëhet në ujin e papërpunuar pa ndikim të reagensëve dhe pa procedura
teknologjike. Ai mund të ndikohet nga ndryshimet sezonale në thellësitë më të mëdha të ujit ose kushteve
meteorologjike në thellësitë më të vogla. Parimisht Fabrika e ujit duke u bazuar në standartet e tanishme dhe
funksionimi në të gjitha sezonat dhe stinët , atëher e ka të planifikuar edhe metodologjin e përpunimit të ujit
në kushtet e veqanta si :Suspendimi alokton quhet sasia materialit të suspenduar që krijohet duke përdorur
reagensët dhe proceset teknologjike. Gjegjësisht, duke shtuar oksigjenin e lirë, përdorimin e klorit dhe
kompozimeve të tij (si Cl2 ose NaOCl) formohen oksidet e metaleve dhe jo-metaleve të cilat paraprakisht
ishin tretur në ujë të papërpunuar. Shumica e këtyre oksideve formojnë grimca koloidale që përbëjnë materiet
suspenduese në ujë. Shembull i këtij lloji të suspendimeve janë oksidet e Fe dhe Mn, të cilat janë prodhim i
tretjeve të komponimeve organike, veçanërisht fito-planktonit dhe zooplanktonit. Të gjitha grimcat që lindin
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nga komponimet e tretura më parë, quhen suspendime aloktone. Suspendimi i përgjithshëm është shuma e
suspendimit autokton dhe alokton. Vlenë të theksohet se feomeni i sedimentimit pulsator do të merret në
konsiderim nëse rriten kapacitet e fabrikës
8.5. PARIMI I PUNËS SË PULSATORIT ME METODAT BASHKOHORE
Dimensionimi i sedimentuesit fillon me sasinë e supozuar të materialit të suspenduar. Që suspenzioni të
marr formën e grimcave sa më të mëdha të cilat do të filtrohen më lehtë nëpër shtresën e materialit filtrues,
duhet të sigurohet lëvizja e tyre nëpër hapësirë në të cilën ata ndodhen. Në sedimentuesin Pulsator kjo ndodh
në drejtimin vertikal. Lëvizja e grimcave është me rrjedhjen e natyrshme të ujit që është i drejtuar drejt
sipërfaqes, pasi uji i papërpunuar mundet te vjen me thermija granulometrike të shkëmbinjëve gëlqeror , këtë
parashikim të prurejs së ujit me një trajtim shume efikas dhe i leht mund te finalozohet sipas figurës Fig.1.nga
fundi i sedimentuesit.

Pompa e Vakumit Uji i sedimentuar

pumpa

Zona e pastrimit

Ardhja e ujit
Sedimenti
Zona e sedimentimit

Fig.19 nr. 1 – Parimi i punës së Pulsatorit
Vektor i lëvizjes kah sipërfaqes ka drejtim vertikal dhe shpejtësia e ngritjes, që varet nga shpejtësia e ujit
dhe pesha e grimcave. Koha e kontaktit të grimcave me koloidet dhe grimcat tjera është mesatarisht 60-70
minuta. Në rrugën e saj, grimca rritet duke pranuar grimca tjera rreth tij dhe bëhen më të rënda dhe më të
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mëdha. Në një moment, pesha e saj i reziston ngritjes dhe grimca merr drejtim të kundërt ashtu që drejtohet
nga fundi i sedimentuesit.

Vektori i ngritjes

Vektori i masës

Trajektorja

grimcës

normalee

Trajektorja zigzake e
grimcës

Fig nr. 20 – Lëvizja e grimcave të suspenduara nëpër sedimentuesin Pulsator
Sedimentuesi Pulsator i Fabrikës së lartë cekur konsiderohet si proces teknologjik i përpunimit të ujit
rzerv dhe në rastet e veqanta përdorët veëtm nëse kërkohen sasi të mëdha të ujit të pijës , pra është i ndarë në
dy zona: zona e depozitimit dhe zona e kthjellimit. Në zonën e depozitimit ndahen grimcat e rënda që janë në
ujin e papërpunuar. Gjithashtu në këtë zonë mblidhen grimcat që me procesin e koagulimit dhe flokulimit
janë rënduar deri në atë masë saqë në to nuk ndikon forca ngritëse e rrjedhjes së ujit. Në këtë zonë formohet
reja e grimcave koloidale të cilat, për shkak të peshës së tyre, nuk janë në gjendje të lëvizin në drejtim të
sipërfaqes. Për shkak të turbulencave sedimentues, kjo re lëviz kuturu, horizontalisht dhe vertikalisht.
Mbajtja e nivelit konstant të depozitave në këtë fushë, paraqet vlerën themelore, sepse duke kaluar nëpër
këtë re të sedimenteve, grimcave e reja që vijnë me ujin e papërpunuar pasurohen me flokulat e përgatitura që
tashmë janë aty. Ky parim i sedimentimit në terminologji quhet filtrim nëpër shtresën e suspendimit ose: up
flovv blanket filtration (USBF).
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8.6.

SEDIMENTUESI PULSATORI NË PRAKTIKË

Fig nr.21 – Sedimentuesi Pulsatori, pamja
Sedimentuesi pulsator karakterizohet nga një mënyrë shumë fleksibile të punës dhe në praktikave
plotëson kërkesat e ndryshueshme të cilësisë dhe sasisë së ujit. Manipulimi me këtë pajisje teknologjike është
shumë i thjeshtë dhe reduktohet në këto veprime të mëposhtme të operatorit:
 shkarkimin e përditshëm ose të rregullt të sedimenteve nga fundi i sedimentuesit që quhet shkarkim i
sedimetuesit.
 shkarkimin e rregullt ose ditor me zbrazjen e sedimenteve nga kambanat sedimetuese (hinkat)
 pastrimit periodik i shtratit të sedimetuesit.
Kur konstatohet se shtresa e filtrit është e papërshkueshme, bëhet larja e filtrit. Ky operacion kryhet duke
përdorur ujë dhe ajër me rrjedhje të kundërt. Për pastrimin e filtrit, përdoret ujë i pastër nga një rezervarë i ujit
të përpunuar tashmë. Ajri që përdoret për pastrimin e filtrit është prodhuar në një agregat për ajër të
kompresuar të cilit i largohen vajrat dhe papastërtitë tjera.
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Puna e filtrit, rregullimi i rrjedhjes së tij dhe larjes së filtrave, kryhen me një bateri prej tri valvulesh flutur
për çdo fushë filtri. Bateritë e valvuleve janë të vendosura në galerinë e gypave në pjesën e poshtme të
fushave të filtrave dhe mbi rezervuarin e ujit të trajtuar.

Fig. nr.22 – Galerija e gypave
Komandimi në largësi i valvuleve për pastrimin e filtrave bëhet përmes panelit të kontrollit në galerinë e
filtrave. Me shpëlarje komandohet me dorë, sepse në këtë fazë të teknologjisë, vendimi për kohëzgjatjen e
shpëlarjes lidhet me udhëzimet e përdorimit të cilat i kryejnë operatorët e trajnuar.
Pajisje përbëhet nga elementet e mëposhtme: matës me ultrazë i nivelit të ujit, pozicioneri elektropneumatik dhe valvulat flutur me aktuator pneumatik.
Puna automatike e pozicionerit realizohet nëpërmjet komandës elektronike të cilën e bën moduli PLC në
panelin komandues, në krahasim me vlerat e lexuara të nivelit të ujit mbi filtrin me rërë. Detyra e automatikës
që përbëhet nga: sonda me ultrazë, pajisja PLC, pozicioneri dhe valvula, është që të mbaj një nivel konstant të
ujit mbi filtrin me rërë.
Me këtë arrihet:
 Shpejtësi e njëjtë të ujit nëpër shtresën e rërës.
 Ngarkesë e njëtrajtshme në sipërfaqen e fushave të filtrave
 Cilësi e njëtrajtshme e ujit të filtruar.
 Ngopje e barabartë e shtresës së filtrit.
 Zgjatje e kohës së punës së filtrit, që rezulton me kursim të ujit për larjen e filtrit.
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Në vizatim e paraqitur tregohen skematikisht elementet që përbëjnë funksionimin automatik të sistemit
për ruajtjen e nivelit konstant të ujit në filtër.

6
5

1

B
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2

Fig. nr. 23 – Renditja e shtresave të rërës dhe ujit në fushën e filtrave
1. Hyrja e ujit përmes valvulës me kapak lundrues.
2. Dalja e ujit të filtruar ujë në fund të fushave filtruese - filtrat.
3. Shtresa e rërës në filtër, granulat kuarci.
4. Uji i papërpunuar mbi rërën në filtër.
5. Sonda me ultrazë që mat nivelin e ujit mbi rërë.
6. Paneli komandues
A. Lartësia e ujit mbi rërën e filtrit në cm.
B. Lartësia e sondës mbi ujë, madhësia montuese në cm.
8.7.

SISTEMI I DOZIMIT PËR MONITORIMIN E FORTËSIS I SË UJIT

Sistemi për dozimin e reagensëve për trajtimi e ujit, është vendosur në galerinë e dozimit dhe
përbëhet nga sistemet e mëposhtme individuale dhe autonome: vlenë të theksohet se sistemi i dozimit duke u
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bazuar në analizat ujit ne parametrave fiziko-kimik në mostrat e ujit të marrura periodikisht dhe sipas
metodologjis analizave të realizuara në laboratorët prestigjioze austriake që të njejtat janë si dokumentacione
shtesë në këtë raport të Vlersimit të Ndikimit në Mjedis –VNM. nga burimi i ujit ne shkëmbijnët karstik, pra
në aspektin e përbërjes kimike dhe biologjike dhe cilësija dhe kualiteti i ujit është në nivelin më të lartë sepse
natyra e burimit dhe mënyra e prurjes së ujit nga burimi përmes kaptazhit me gypa deri në fabrikën për
përpunimin dhe ambalazhimin e ujit , perveq në rastet e veqanta duhet të mbahet nën kontroll fortsija e ujit
apo të monitorohet ndonëse edhe fortësija e ujit në analizat e parametrave fiziko-kimik qe janë realizuar në
laboratorët Austriake ishin në nivelin e duhur , mirpo burimet në shkëmbinët gelqeroro –karstik mund të
ç’faqet fortësija e ujit në rastet e veqanta përderisa në rajonet tjera nga burimet e ujit në shkembinjët
gelqeroro mund të shfaqet fortësija e ujit e cila me nje tretman-trajtim modest me kosoto të ulët mund të
zbutet apo të ambalazhohet me cilësin më të lartë që është i planifikuar të plasohet në tregun e Austris duke u
identifikuar me brendin e Austris, natyrisht edhe në vendin tonë nëse do të ketë kërkesa do ta plasohet .
Taknologjia e pastrimit dhe monitorimit e kontrollit të cilësisi së ujit të pijshëm është e instaluar pa
marrë para syshë se kemi të bëjëm më ujin që vije drejt përdrejt nga burimi nëpër gypa deri në fabrikë dhe pa
kaluar fare nëpër trupat tjer ujor , pra sitemi i dozimit për monitorim të fortësisi së ujit dhe cilësisi së ujit në
përgjithësi është si vijon:
 Sistemi i dozimit të klorit në para-klorizim.
 Sistemi i dozimit të alumin sulfatit.
 Sistemi i dozimit të polielektrolitit.
 Sistemi i dozimit të fero klorit (ose fericsulfate).
 Sistemi i dozimit të pluhurit të karbonit aktiv.
Planifikimi Sistemet e dozimit janë të përbërë nga një grup pajisje për përgatitjes e tretjes, pompat e
dozimin dhe sistemit të shpërndarjes, mirpo sigurisht se paisjet e sistemit të dozimit do jeën shumë herë më
të vogla më të sistemuara dhe të akomoduar në një hapsirë të vogël me sistem automatik sipas ISO
standarteve .
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Fig. nr.24 - planifikimi i Galeris për sistemin e dozim
Kapaciteti i terminalit për përgatitjen e tretjeve plotëson nevojat për tretje me përqendrime të
ulëta, por do të plotësoheshin edhe nevojat më të mëdha për tretje deri në 200%. Renovimi i sistemit për
dozimin e reagensëve të ngurtë (sidomos alumin sulfatit dhe poliakrilabida), të cilat nuk kërkojnë
investime të mëdha, do të zgjerojë besueshmërinë e punës dhe dyfishojnë sigurinë e përgatitjen së tretjeve.
Dezinfektimij
Pasiqë është fjala për fabrikën e ujit atëher është e planifikuar të instalohet edhe prepraratetet per
dezinfektimin e ujit në rastet e veqanta apo në qoft se do të ketë prurje të ujit nën ndikimin e të reshurave
atmosferike stinore , në rate të tilla Uji i trajtuar dezinfektohet para ruajtjes në rezervarin e ujit të pastër.
Substanca aktive që përdoret është klori në gjendje të gaztë.
Rezervat e klorit të gaztë ruhen në kontejnerë çeliku, në një dhomë që është projektuar për këtë qëllim.
Dozimi bëhet me një reduktues të presionit dhe injektorit. Dozimin e klorit rezidual, operatori e
përcjellë në monitor në kohë reale.
Pajisja
Pajisjen për larjen e filtrave e përbëjnë dy pompa të ujit dhe dy kompresorë të ajrit të kompresuar.
Pompa dhe kompresorët janë të vendosura në sallën e makinerisë.
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8.8. REAGENSËT PËR KOAGULIM DHE FLOKULIM
Reagensët që janë paraparë për trajtimin e ujit të papërpunuar që mbulojnë 99% të nevojës për
trajtimin efektiv të ujit janë:
 Alumin sulfati
 Polielektrolti
 Pluhuri i karbonit aktiv
Në rast të veqanta pasi që Objekti është i konstruktuar për Fabrikën e ujit të pijshëm dhe ambalazhimi
i tyre ateher paisjet e tilla janë të kofiguruara edhe në rast të shfaqjes periodike të ndotësve me prejardhje
të panjohur, kjo paraitje e ujit i trubulluar me mundesi të ndotëjes nga rrethanat e ndryshme ateher me
metoda laboratorike do të përcaktohet lloji dhe përqendrimi i koagulantëve, flokulatëve ose absorbuesve
të cilët do të përgatiteshin dhe injektoheshin përmes të pajisjeve të instaluara për përgatitjen e reagensëve.

8.9. ALUMIN SULFATI
Formula kimike e Alumin sulfatit është Al2 (SO4)3 x18H2O. Është prodhim industrial në paketa prej 50
kg pluhur ose granulat.
Kur alumin sulfati i shtohet ujit të papërpunuar, formohet hidroksid alumini i cili është shumë e
voluminoz dhe tërheq materiet e suspenduara dhe krijon flokula edhe më të mëdha të cilat, kur rëndohen, bien në
fund të basenit sedimentuesit.
Tretja ka aciditet të madh, rreth 3,4 pH kështu që është e nevojshme që tërë pajisjet, rezervarët dhe pajisjet
hidraulike të dozimit, injektimit dhe larjes, të janë nga materialet e rezistueshme ndaj acideve.
Tretja i shtohet ujit të papërpunuar para, përcaktohet eksperimentalisht me flok test dhe vazhdimisht korrigjohet
në laborator. Përqendrimi mesatar që i shtohet ujit të papërpunuar është 5-15 mg / l.
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8.10. POLIELEKTROLITI
Polielektrolit quhen produktet me ngarkesë anionike ose kationike poliakrilamideve, që shërbejnë si
flokulant, kryesisht duke shfrytëzuar vetitë e tërheqjes reciproke dhe lidhjes së flokulave. Në varësi të testeve të
kryera me flok test, së pari përcaktohet lloji i polielektrolitit, pastaj përqendrimit.
Polyacrylamide prodhohet në formë pluhuri, të paketuara në qese plastike 25 kg. Për injektim në ujin e
papërpunuar, përgatitet tretje 1-1,5%, e cila vështirë lidhet me ujë. Karakteristik është se pas shkrirjes në ujë,
duhet një kohë të gjatë e përzierjes së ngadalshme për nxënien e tretjes. Zakonisht kjo zgjat 12-24 orë.
Injektimi bëhet me pompa me piston ose diafragmë. Për shkak të vetive të saj të ngjizjes, gypat dhe
pompat e injektimit bllokohen, kështu që është e nevojshme të instalohen pajisje për larje të shpeshta të
gypsjellësit me ujë.
8.11. FURNIZIMI ME UJË TË PAPËRPUNUAR
Paisjet per perpunimin e ujit të sjellur në fabrikë që mund të jetë me sasi më të mëdha se sa 10 litra snë
sekond dhe po ashtu që mund të ndikojnë të rehsurat atmosferike , janë të planifikuar paisjet teknologjike edhe
për ujërat që duhet të përpunohen , përderisa është planifikuar sjellaj e ujit në fabrik me gypa pra uji që në mënyr
natyrore i plotëson të gjitha kriteret si për nga cilësija dhe kualiteti përveq se në sasi është e kufizuar, kjo cilësi e
ujit të sjellur nga kaptazhi i burimit të ujit në shkëmbinjët karstik për në fabrikë është dëshmuar me monitorimin
e dhe analizimin e ujit në laboratorët vendore dhe të Austris. Pra në Tubacionin për furnizim me ujë të
papërpunuar është i dimensionuar , gjithsesi jane te mjaftueshem për një kapacitet prej 10 l / s , Rrjedhja në
tubacionet e furnizimit me ujë të papërpunuar rregullohet me valvulat paralele të instaluara për arsye të sigurisë
ne cilësi,.
8.12. SEDIMENTUESI PULSATORI
Sedimentuesi Pulsator është paisje me kosoto relativisht të ulët mirpo fabrika si pasije teknologjike do të
e ketë gjithsesi për të i plotsuar kriteret e cilësisi së ujit në të gjitha prurjet e ujit dhe ndryshimet mete
olrologjike e klimaterike qe mund të ketë apo nësë planifikohet rritja e sasis së ujit për furnizim dhe
ambalazhimtë tij..
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Për parimin e punës së sedimentuesit Pulsator janë karakteristike dy faza pune: Faza e kompresimit dhe
faza e formimit të vakumit. Faza e vakumit tregohet në figurën nr 10.
Vakuum
pompa

Këmbana e
pulsatorit

Materia e suspenduar

Fig. nr. 25 – Faza e kompresimit
Kjo fazë quhet faza e kompresimit, sepse sedimentet ngjeshën, komprimohen në drejtimin nga lart poshtë, që
do të thotë në fund të sedimetuesit . Kjo arrihet me kyçjen e pompës së vakumit në majë të kambanës së pulsatorit
dhe uji i papërpunuar që vjen nga fundi i sedimentuesit zvogëlon rrjedhjen e saj. Duke zvogëluar rrjedhjen vjen
deri te zvogëlimi i shpejtësisë së sedimentimit të grimcave. Nën efektin e kompresimit në renë e suspenzionit
formohen grimca gjithnjë e më të mëdha.

Materia e suspenduar

Fig. nr. 26 – Faza e vakuumimit
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Kjo fazë është quajtur faza e vakuumimit, sepse ajo çon në zgjerimin e resë së sedimentimit. Kjo arrihet duke
hequr vakuumin në kambanën e pulsatorit dhe uji i akumuluar në kambanë rrit rrjedhjen e ujit nga fundi i
sedimentuesit. Në këtë mënyrë, rritet shpejtësia ngritëse e grimcave, kështu që reja e ngjeshur e sedimentimit, do
të rritet 20-40%. Në këtë mënyrë rritet lëvizja dhe tërheqja reciproke e grimcave, duke rezultuar në formimin e
flokulave më të mëdha.
8.13. PAJISJA ELEKTRIKE
Furnizimi me energji elektrike i kompleksit bëhet nga rrjeti shpërndarës i tensionit të ulët (380/220 V).
Në rast të ndërprerjes energjisë elektrike kyçet gjeneratori. Të gjitha paisjet të cilat furnizohen me energji
elektrike janë mirë të tokëzuara. Objektit afarist - fabrika për prodhimin e ujit të pijshëm dhe paketimin dhe
ambalazhimin e ujit ; Glloboçicë . - K. në Kaçanik . Është i paisur me rrufepritës, janë tokëzuar në pajtim
me normat në fuqi për tokëzim vetëm duhet të testohen funksionimi i tokëzimit .
Metodologjia e zhvillimit të projektit ideor - Faza elektrike
Kjo pjesë është një përshkrim i shkurtë i punëve të parashikuara dhe planifikuara për zgjerimin e kapaciteteve
të Fabrikës së ujit të pijës dhe paketimin në ambalazhe të ndryshme - faza INSTALIMET ELEKTRIKE.
Ekzekutimi i instalimeve elektrike për objektin e larte cekur është e nevojshme të merren parasysh të
gjitha skemat e lidhjeve të shpërndarjes së energjisë dhe të sistemit të menaxhimit.
Shpenzuesit elektrik në objektin e ri do të furnizohen me energji elektrike nga dy kabinete për konsum të
përgjithshëm dhe një për nevoja teknologjike të Fabrikës së lartë cekur.
Të gjitha kabllot elektrike duhet të vendosen në kanale të kabllove të izolohen mirë me distancues. Kabllot që
janë në një lartësi deri në 2m duhet të mbrohen mekanikisht. Kalimet e kabllove nëpër mure duhet të mbrohet
me tuba mbrojtëse izolues kurse hyrje / dalje nga kabinetet shpërndarëse, dozneve elektrike, kutive
shpërndarëse dhe pajisjeve do të bëhen konektorë përkatës kabllor.
Instalime elektrike duhet të kryhet në përputhje me udhëzimet e prodhuesve të pajisjeve specifike për
projektin, si dhe me dokumentacionin projektues në fazën e makinerisë..
Ndriçimi i objektit duhet të bëhet me llambat fluoreshente IP55 mbrojtje me komandë lokale. Niveli i
ndriçimit është llogaritur sipas standardeve ISO dhe EN 12464-1.
Kabineti shpërndarës i kompletuar me shinin për barazimin e potencialit duhet të jetë vendoset në përdhesen e
objektit prej ku shkon shiriti i galvanizuar FeZn 25x4 mm deri në përtokëzues. Nga shini për barazimin potencialit
përçohen përçuesit mbrojtës NYY-J 1x16mm2 deri te të gjithë kabinetet shprëndarëse në objektin e ri. Sistemi
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shpërndarës në kuadër të Objektit përbëhet nga gypi metalik i mbrojtur. Të gjitha pajimet gjatë instalimit
ju korrespondoin manualeve dhe udhëzueve për Instalimin dhe funksionin e tyre në praktik.

Me qëllim që Objekti të mbrohet nga rrufeja është planifikuar një instalim klasik i rrufesë me shiritin FeZn
sipas standardit IEC 62305.
Në themelet e ndërtesës, para hedhjes së betonit vendoset shiriti FeZn në formën e një unaze e salduar sipas
standardeve me armaturë. Nga përtokëzuesi nëpër shtylla, në çdo 11-21mm para betonimi duhet të vendosen
dalje vertikale me shirita FeZn gjithashtu të ngjitur me saldim. Kapësja gjithashtu duhet të jetë nga materialit
i njëjtë dhe të vendoset në rrafshin e kulmit në formën e rrjetit
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9.0.

INDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS

9.1. NDIKIMET GJATË FAZËS SË NDËRTIMIT

Ndikimet mjedisore gjatë fazës së ndërtimit kështu këto ndikime janë kalimtare. Ndikimet e tjera lidhen me
ndotjen fare të vogël të ajrit për shkak të aktiviteteve të lartcekura krijimi i pluhurit kur do transportohen
pajisjet dhe materialet e ndërtimit, krijimi i mbeturinave, i zhurmës, dhe ndotje e tokës dhe ajrit nga lëvizja
e materialeve të dëmshme.
Ndikimi në mjedis gjatë pergatitjes bazamnetiti për ndërtimin e Objektit të ri . Ndikimi ne mjedis si rezultat
i largimit të materialeve që do të largohen nga sheshet ku do të ndertohet Hidrocentrali. Pluhuri është një
bashkudhëtar i transportit dhe grumbullimit të materialeve të ndërtimit. Për të minimizuar pluhurin duhet të
adoptohen masat e më poshtme: kufizimin në minimum i intervalit të grumbullimit të materialeve, të
minimizohet ekspozimi kundrejt erozionit, ekspozimit nga era, të përdoren kamionë të mbuluar për
transportin, të reduktohet shpejtësia e mjeteve të transportit në sheshin e ndërtimit.
Sheshi i ndërtimit do të pastrohet dhe të gjitha hedhjet dhe materialet mbetës si mbeturina do të trajtohen në
përputhje me ligjin për mbeturina Nr. 04/L-060.
Mbeurinat komunale dhe mbeturinat e tjera duhet të grumbullohen në kontejnerë specialë për qëllimin në
fjalë dhe të largohen në mënyrë të rregullt nga kompanitë e licencuara për grumbullimin e mbeturinave.
Zhurma është një ndikim i pa evitueshëm i mjedisit gjatë ndërtimit. Për fat të mirë, qendrat e banuara janë
larg nga lokacioni në fjalë. Zhurma mund të kufizohet duke zbatuar praktika të mira menaxhimi dhe
kufizim të punimeve gjatë ndërrimit të turneve të natës. Koha e punës do të jetë në ndrrimin e parë nga ora
7.00 e mëngjesit deri 16.00 mbas dite. Të respektohen të gjitha masat e përgjithshme parandaluese për
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lehtësimin e zhurmave në sheshin e ndërtimit. Të gjitha pajisjet duhet të mirëmbahen në gatishmëri të mirë
pune.
Gjatë fazës së ndërtimit të Hidrocentraleve duhet të përgatitet plani i mbrojtjes së punëtorëve, duke përdorur
praktika të mira dhe rregulla për realizimin e aktiviteteve në sheshin e punës.

9.2.

Ndikimet në ajër

Ndotja e ajrit shkaktohet nga lirimi i pluhurit gjatë procesit të gërmimit, ngarkimit, transportit dhe shkarkimit
të dheut, nga hapja e kanalit për vendosjen e gypave lirimi i pluhurit gjatë manipulimit me makina
ngarkuese dhe automjete transportuese në sipërfaqet operacionale dhe në rrugët transportuese të pa
asfaltuara. Ndotja e ajrit shkaktohet gjithashtu nga lirimi i gazrave nga makinat gërryese, ngarkuese,
kompaktuese, për ngjeshje dhe automjetet transportuese. Gjatë fazës së funksionimit të hidrocentralit
pothuajse nuk kemi ndikime të theksuara negative në ndotjen e ajrit.

9.3.Ndikimet në tokë

Ndikimi në tokë do të ndodh gjatë përgatitjes së sheshit - platos të ndertesës të Objektit për Fabrikën e ujit
për ambalazhim . Ndikimet në tokë paraqiten nga deponimi i dheut të larguar nga kanalet për ndërtimin e
veprës së marrjes, ndërtimin e dekantuesit, hapjen e kanalit, vendosjen e tubave - gypit, linjes elektrike. Kjo
sasi e dheut pastaj do të shfrytëzohet për mbushjen e hapësirës së sipërme të kanalit pasi të vendoset tubi
dhe për mbushjen e hapësirave të degraduara, me qëllim të mbjelljes së barit në pjesën e degraduar, sasia e
dheut të mbetur do të dërgohet në deponinë rajonale. Kështu që ndotja e tokës në këtë rast do të jetë
minimale.
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Ndikimet negative janë edhe mbeturinat e ngurta që krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe
riparimeve të detyrueshme të makinave ngarkuese dhe transportuese si dhe mbeturinat e ndryshme
organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.
Ndikimet negative paraqitet me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat ngarkuese dhe
transportuese, nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet operacionale. Ndikimet nga mbeturinat e lëngta që
shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshme, nga makinat punuese gjatë riparimeve të
detyrueshme dhe furnizimit me derivate dhe gjatë ndërrimit të vajrave të makinave ngarkuese dhe
automjeteve transportuese. Ndikimet negative paraqiten nga dëmtimi i përkohshëm i tokës bujqësore.
Problemi i deponimit të tepricës së materialit të gërmuar dhe ruajtjes së materialeve ndërtimore në fazën e
ndërtimit.

9.4. Ndikimet në ujë

Punimet përkohësisht do të dëmtojnë baraspeshën ekologjike të rrjedhës dhe do të ndikojnë në turbullimin e
ujit.
Me organizim të mirëfilltë të punëve dhe shkurtim të kohëzgjatjes së ndërtimit mund të
minimizohen ndikimet negative. Ndërrimi i gjendjes fillestare dhe dëmtimi minimal i faktorëve ekologjik
për organizmat ujorë.
9.5.

Ndikimet në trafik

Megjithëse kjo është një zonë pak e populluar dhe nuk do ketë shumë shqetësim nga trafiku është e
rëndësishme që menaxhimi i trafikut duhet përshkruar dhe kryer në përputhje me ligjet e vendit me masa të
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përshtatshme dhe me sistem sinjalizimi (me ndriçim të përshtatshëm, shenja mbrojtëse të trafikut, pengesa
dhe persona me flamur) të cilët shihen dhe respektohen me lehtësi. Shpejtësia e lëvizjes duhet jetë e vogël
9.6.

Ndikimet në botën bimore dhe shtazore

Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mund të vie deri te ndikimet në
florë dhe faunë.
Mirëpo, sipas gjendjes faktike në terren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi zhdukje të madhe të
vegjetacionit (edhe pse këto sipërfaqe nuk janë të mbjellura me të lashta periodike bujqësore por të
mbuluara me bari të egër të mbirë vet dhe shkurreve e drunjve të ndryshëm .
Nga ajo që u cek më lartë ndërtimi i Objektit të fabrikës së ujit me infrastrukturë përcjellëse në këtë
lokacion nuk do të ketë ndikime të theksuara në botën bimore.
9.7.

Ndikimi në Peizazh

Ndërtimi i Fabrikës së ujit për arsye të pozitës së lokacionit ku do të ndërtohet dhe natyrës së projektit që do
të realizohet, nuk do te ketë ndikime negative të mëdha në peizazh, Pasi që Objketi i fabrikës nuk ësht
ndonji Objekt me etazhitet të lartë që do ndokoi në konfigurimin dhe harmonizimin e Objketeve sipas
rëndtijes dhe lartësis që janë ndërtuar. Gjatë fazës së ndërtimit normalisht, peizazhi do të pësoj një
mdryshim të përkohëshëm i cili me masat të cilat do të merren në mbarim të ndërtimit do t`i kthehet pamja
në harmoni me gjendjen të përafërt me gjendjen e shtrirjes së objketeve tjera të biznesit .
9.8.

Ndikimet ne raste aksidentale

Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo
kohë. Aksidentet mund të ndodhin në fazën e ndërtimit, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve
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ndërtuese, nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga Automjtetet-mekanizmi punues
mundësia e pëlcitjes së tubave hidraulik, nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë transportit të
materialit ndërtimor etj., lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve prodhuese.
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10.0. MARJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NË
MJEDIS

10.1.

Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më lart duhet
ndërmarr këto masa:
Gjatë punës me makina ngarkuese dhe transportuese të punohet në kushtet optimale meteorologjike .
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe automjeteve transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më
kualitativ.
Kamionët të cilët bëjnë transportin e dheut dhe materialeve tjera duhet të mbulohen me mbulesa adekuate,
për arsye që pluhuri gjatë transportit të mos shpërndahet nga to dhe no kohëra me temperatura të larta dhe me
erëra të spërkaten me ujë.
Duhet të jetë çdo herë në disponim autocisterna me ujë për spërkatje.
10.2.

Masat e marura për mbrojtjen e tokës

Me qëllim të ruajtjes së tokës nga ndikimet negative të cekura në pasuset e më sipërme duhet ndërmarrë këto
masa:
Në mënyrë të rregullt të mirëmbahen makinat ngarkuese dhe automjetet transportuese duhet të merrën masat
e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat ngarkuese dhe
automjetet transportuese.
Ndërrimi i vajrave duhet të bëhet të autoserviset perkatese në vende të caktuara dhe të izoluara për mos
depërtimin e tyre në tokë.
Platoja dhe sipërfaqet operacionale ku bëhet mirëmbajta (servisimi) i makinave transportuese dhe pajimeve
prodhuese të betonohet dhe izolohet.
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Në kohëra kur ka të reshura atmosferike të mos punohet me makina, me qëllim të mos ngjeshjes në masë të
madhe të tokës.
Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak
për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto
mbeturina të dërgohen në deponinë rajonale.
Sipërfaqet e degraduara duhet të nivelizohen dhe mbillen me barë dhe drunj, duke ju përshtatur mjedisit
rrethues, dherat e mbetura dhe mbeturinat tjera të ngurta do të dërgohen ne deponinë rajonale.

10.3.

MASAT E MARRURA PËR MBROJTJEN E UJIT- MBROJTJA E UJIT

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë duhet marrë këto masa mbrojtëse
në

hapësirat e objektit të Fabrikës së ujit të pijshëm përkatësisht Oborrit ekonomik të Fabrikës së ujit me

objektet përcjellëse dhe hapsirën përreth.
Duhet të ndërtohet drenazhimi i ujit nga të reshurat atmosferike dhe si pikë grumbulluese e ujit të drenazhuar
të ndërtohet Gropa septike për të reshurat atmosferike përmes mureve ne dis-nivele, e bënë ndarjen
(seperimin) nga ujërat e ndotura dhe i deponon ne pusetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusetës duhet të
pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorëve dhe gropave septike mirpo në këtë rast
mbetjet e pa tretshme te sedimentuara nuk janë kontaminuese dhe kryesisht janë ranoret dhe argjila ranore e
shkrift ecila nuk e ndot mjedisin në asnje mënyr përveq se është mbetje nga pastrimi i ujit të pijës .
Seperatori duhet të përmbush kriteret teknike që janë te parapara me rregullore dhe normative në
fuqi. Seperatori duhet të rregullohet në atë mënyrë që të mund të kontrollohet rregullisht ne mënyrë vizuale
uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet për shkak se është Fabrik e ujit . Përpos
sistemit të gypave duhet të ndërtohet edhe sistemi i ujë mbledhësit rreth e përqark rrugëve dhe parkingut të
automjeteve dhe sipërfaqeve operacionale për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura gjerë në pusin
sedimentues. Pusi sedimentuese duhet të ndërtohet për sedimentimin e thërrmijave të ngurta.
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Pas trajtimit në pusin sedimentus uji orientohet për trajtim të mëtutjeshëm në seperatorin për pastrimin e
ujërave të ndotur ujërat e trajtuara në seperator të lëshohen në recipient. Ujërat zeza duhet së pari te
trajtohen në gropën septike e cila duhet ndërtuar me tri komora (hapësira). Gropa septike duhet të ndërtohet
në at mënyrë që të parashihet mundësia për matjen e sasisë dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen
në recipient para lëshuarjes së ujërave ne recipient duhet patjetër të dezinfektohen me natrium hipoklorit
për mes klorinatorit që duhet ndërtuar. Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara .
Ujërat nga separatori dhe gropa septike nuk guxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u
trajtuar nëse përmbajnë ndotëje dhe yndyra mbi 1 mg/l dhe materie të suspenduara mbi 30 mg/l në ujë.
Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim.
Furnizimi me ujë për pije si dhe për nevoja tjera sanitare bëhet nga sistemi i ujësjellësit me ramje të lirë nga
shkëmbinjët për rrethë pra shëkmbinjët dhe shpatijet të Bjeshkëve të Sharrit .
Ne shemën ne vijim është paraqitur gropa septike me pusetat kontrolluese dhe pusin filtrues.

Figura 27 . Pamja e trajtimit të ujit që mundë të shkarkohet nga Objekti i fabrikës për ambalazhimin e ujitë
pishëm të destinuar për tregun vendor e ndërkombetar.
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Figura 28 . Pamja skematike e trajtimit të ujërave para se të shkarkohen në sistemine kanalizimit publik
Është në përgjegjësi të investitorit që në Fabrikën e ujit dhe objektet përcjellëse të Fabrikës së lartë cekur
duhet të bëjë matjen e cilësisë të ujit të shkarkuar, vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë
më të larta se vlerat e caktuara si pas Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat ,
parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në
trupin ujor. Rezultatet e fituara duhet të dorëzohen ne MMPH, intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të
përcaktimit me aktet ligjore dhe ne bazë të marrëveshjes me MMPH.
.

10.4. MBROJTJA E TOKËS

Në procesin e ndërtimit dhe funksionimin e objekteve të planifikuara për qëllime të tilla, duhet të ofrojë
sistemin e grumbullimit të mbeturinave si hallka e parë në procesin e menaxhimit të mbeturinave.
Subjekti në fjalë duhet të sigurojë që ruajtja e karburanteve, vajrave lubrifikuese, kimike, dhe manipulimin e
njëjtë, duhet të bëhet në zona të sigurta, dhe nuk mund të ruhen të pambrojtur në terren.
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Në vende të përshtatshme duhet të jetë ngritur kontejnerë për mbledhjen e mbeturinave komunale dhe i
njëjti të përshtaten në mënyrë adekuate në hapësirë. Të jetë i sigurt për të parashikojnë ndarjen e
mbeturinave komunale, e cila është prodhuar gjatë operacionit. Trajtimi i mëtejshëm i mbeturinave të
grumbulluara duhet të bëhet në bashkëpunim me shërbimet lokale dhe autobusë deponinë sanitare.
rekomandohet të merren këto masa:
Vaji i makinave ngarkuese dhe automjeteve transportuese nuk duhet të ndërrohet në lokacionin ku nuk është i
dedikuar për ndërrimin e vajrave.
Duhet siguruar dhe pasur ne rezerva material për absorbim (neutralizim ), të derivateve dhe vajrave ne rast të
derdhjes aksidentale të tyre.
Duhet të sigurohen Toaletet fushore dhe zbrazja e Toaleteve fushore pas mbushjes me fekale dhe ujëra të
zeza të barten nga kompanitë e licencuara të nivelit komunal për mirmbajtëje .
10.5.

Masat e marrura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore

Sipërfaqet e degraduara gjatë ndërtimit të Fabrikës së ujit do të mbillen me bimë dhe drunj dekorativ.
Vlenë të theksohet se bota bimore nuk do të dëmtohet sepse Objekti i fabrikës ndërtohet pranë rrugës që edhe
ashtu për nga kategoria e tokës i tkaon shkallës së shtat që janë kullosa apo livadhe me bimët apo barishtet e
egra të cilat nuk janë bimë endemike , pra vegjetacioni i tille mundë të gjenerohet vetvetiu në kushtet
nomrale pasi qe për rrethë janë faroret e vegjetaciont. Përderisa në botën shtazore nuk mundë te ketë ndikim
pasi që fabrika ndërtohet në zonën e Lagjës Dragomac në Glloboçicë
10.6.

Masat e marrura për mbrojtjen nga rreziqet aksidentale

Për të parandaluar dhe zvogëluar rreziqet e mundshme duhet ndërmarrë këto masa: Të mirrën të gjitha masat
për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit nga makinat ngarkuese dhe transportuese .
Merrja emasva për mbrojtjen aksidentale do të realizohet edhe me vlersimin e riskut ne vendin e punës
pastaj .
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11.0. MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT NË OBJEKTIN E
FABRIKËS SË UJIT TË PISHËM PËR AMBALAZHIM DHE PAKETIM PËR TREG

Në rastet e demontimit apo largimit të Objketit të Fabrikëës për ambalazhimin dhe paketimin e ujit të
pishëm

nga lokacioni i lartë cekur

në Glloboqicë , edhe pse kjo nuk mund të ndodh për arsye të

rëndësisë dhe natyrës së projektit, sepse edhe nëse vjetrohen pajimet apo ndryshon teknologjia ato
mund të ndërrohen me pajime të reja. Megjithate nëse vjen gjerë të ndërprerja e aktivitetit të fabrikës
së lartë cekur,atëher nevojitet të bëhet raporti i Lejes Mjedisore Komunale-LMK apo raport mjedisor
për demolimin e Objektit të lartë cekur për mes të cilit saktë do të definohen ndikimet në mjedis dhe
masat sanuese që duhet të ndërmirrën për mbrojtjen e mjedisit me rastin e largimit të Objketit të
Fabrikëës për ambalazhimin dhe paketimin e ujit të pishëm me pajimet përcjellëse.

12.0.

KONKLUZIONI

Investitori i Objektit Afarist - fabrika për prodhimin e ujit të pijës dhe ambalazhimin e ujit
Në kuadër të “ Golina” SH.P.K. nё Glloboçicë , lagjëja Dragomac në Glloboçicë . - K. në Kaçanik , i jepë
rëndësi të veçant ndërtimit të objektit për Fabrikën e ujit të pijshëm dhe ambalazhimin e ujit, për arsye se me
heret është realizue një monitorim dhe ekspertiz e përcaktimit të sasis prurëse te ujit nga burimet e ujit
nëntokësor që arrin të deperton mbi sipërfaqe dhe cilësis së ujit dhe kualitetit të veçuar të këtij burimi të ujit
nëntokësor, për arsye se ujin që e kanë planifikuar të e sjellin brenda fabrikës së ujit për përpunim fizik dhe
paketim përmes gypave në mënyr që të mos ket kontakt më trupin ujor pasi që të buron. Avantazhe apo
përparsit e Fabrikëës së lartë cekur janë: se uji për nga natyra dhe tipit të burimit të ujit që i përket si burime
arterike dhe subarterike janë shumë të pastra të freskëta të pasur me minerale të domosodoshme për shëndetin
e njeriut dhe në këtë rast i plotëson edhe kriterin e fortësis së ujit pra është uji i butë dhe shumë i vleresuar
pozitivisht nga analizat e laboratorit vendore edhe në disa institute të bashkimit evropian që është e mundur të
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jetë edhe si një arsye për të investuar një kompani ndërkombetare. Meqenëse unë Vehbi Goxhuli si hartues
edhe këtij raporti të VNM , kamë qenë i angazhuar nga kompanija “Golina”SH.P.K. për të monitoruar prurjen
e ujit me metoden Insitu duke i përdorur instrumentet për përcaktimin prurjen e sasisë së ujit në litër brenda
sekondës l/sec, dëshmojnë të dhënat në shtojcën si dokumente dhe rezultatet e ketij raporti të VNM për
objektin e Fabrikës e ujit të pishëm të gjitha këto fakte janë përparsi për objektin e Fabrkës së lartë cekur për
arsye e kostos së ulët të përpunimit të ujit, cilësija e ujit në përbërje mineralogjike dhe freskin natyrore pa
reagensat dhe aditivat për pastrimin e ujit pasi që ujit sjellet me gypa nga burimi ashtu se si buron pa qene në
kontakt me trupin ujorë të shkëmbinjëve rrethues tjer apo vegjetacionit dhe bimësive të ndryshme dhe si i tillë i
plotëson kriteret për treg .
Kurse mangësit e obejktit të Fabrikës së lartë cekur janë se: Fabrika e lartë cekur për përpunimin e ujit dhe
ambalazhimin e tij nuk e ka për destinimi furnizimin e me uji të pijës ndonji rajon , qytet apo lokacion , grup
fshatrash apo ndonji fshat apo kompani sikurse ujësjellësat publike qoft lokale apo rajonale, ndonëse Ky
Objekt i Fabrikës së lartë cekur i ka të planifikuar për të u instaluara të gjitha paisjet teknologjike që janë cekur
sipërfaqësisht edhe në këtë raport të VNMM. Pra destinimi i Fabrikës është përgatitja , kontrollimi dhe
paketimi i ujit në ambalazhe sipas kërkesave të tregut vendor dhe ndërkombëtar i ambalazhuar sipas ISO
standarteve.
Duke u bazuar në procesin teknologjike në paisjet e avansuar të Fabrikë s së ujit, si dhe uji si lëndë e parë
është pranë fabrikës është me sasi stabile të prurejs , dhe në aspektin e mbrojtjes së mjedisit është në harmoni
me kriterete për mbrojtjen e mjedisit rregullores per ujerat e Kosoves per mbrojtjen e pellgjeve ujore që janë
përshkruar detajisht në të gjitha fushat si në botën bimore e shtazore në vendëbanime, në popullatën
Nuk ka ndikim negativ në mjedis, ndërtimi i këtij objekti në atë Lokacion , do të zhvillon edhe me tutje
turizmin rural krahas mbrojtjes së mjedisit sepse pranë këtij Objekti dhe përreth tijë do të ripërtërihet dhe
plotësohet infrastruktura rrugore, e trafikut, dhe e stazave për këmbësore dhe biçiklist dhe aktivitet rekreative e
shendetsore për tu zhvilluar edhe në këtë lokacion: Zona kdastrale Qafëshqipja në Lagjën e Dragomac .
Në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit une si hartues si dhe monitorues edhe në terren i sasis së prurjes së ujit
nga kaptazhi në objektin e Fabrikës së lartë cekur , konsultimi i vazhdueshëm më pronarin e Fabrikës së lartë
cekur dhe natyra e funskionimit të Fabrikës së lartë cekur mendojm se mund të lejohet pëlqimi mjedisor nga
MMPH sektori i VNM në kuadër të DMMU në mënyr që pastaj të aplikon investitori edhe për lejen ujore
dhe lejen për ndërtimm të objektit të Fabrikës së lartë cekur me projektin arkitektonik te detajuar me të gjitha
Objektet përcjellëse duke i plotsuar pastaj të gjitha kriteret si për ndërtim që nga fillimi dhe deri në
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zhvillimin e të gjitha aktiviteteve brenda Oborrit ekonomik të objektit të Fabrikës së lartë cekur në këtë
raport të VNM konform legjislacionit për mbrojtjen e mjedisit që janë cekur në Bazën ligjorë për përgatitjen
e këtij raporti.

13.0.

PËRFUNDIMI

Investitori i Objektit Afarist - fabrika për prodhimin e ujit të pijës dhe ambalazhimin e ujit
Në kuadër të “ Golina” SH.P.K. nё Glloboçicë , lagjëja Dragomac. Në Glloboçicë - K. në Kaçanik
, 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. Gjatë punës normale që zhvillohet me veprimtarin në Objektin Afarist - fabrika për prodhimin e ujit të
pijës dhe ambalazhimin e ujit .Në kuadër të “ Golina” SH.P.K. nё Glloboçicë , - K. Kaçanik . Fabrika per
ambalazhimin dhe perpunimin e ujit - K. Në Kaçanik , duhet të respektohen të gjitha masat mbrojtëse dhe
rregullativat ligjore në fuqi.
Në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit mund të lejohet puna e rregullt në Objektin e Operatorit
Ekonomik së bashku me Oborrin ekonomik apo në ngastrën ku është planifikuar veprimtarija e lartë cekur.
Duke u bazuar nga të gjitha të dhënat përmbajtësore të Raportit të VNM që përmban në veti e që janë dhënë
në mënyrë të detajuar , unë si hartues i Raportiti të VNM për këtë Operator prodhues ekonomik në kuadër të
Objektit Afarist - fabrika për prodhimin e ujit të pijës dhe ambalazhimin e ujit
mbrenda ngastrave nr :00605 dhe 00606 , Zona Kadastrale Qafëshqipja dhe sipas kopjes së Planit nga zyra
kadastrale gjeodete e Komunës së Kaçanikut.
Nga analiza e tërë aspekteve të marra në shqyrtim në Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të
projektit për ndërtimin e Objketit të Fabrikëës për ambalazhimin dhe paketimin e ujit të pishëm , zbatimi i
projektit nuk do të ketë pasoja negative në mjedisin e zonës. I tërë ky projekt është në përputhshmëri me
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strategjinë e zhvillimit planit urbanistik komunal të Kaçanikut. Projekti është ekologjik, në përputhje
planin e veprimit lokal në mjedis dhe sipas Agjensionit për mbrojtjen e mjedisit .
Analizat e kryera nga pikëpamja e kushteve dhe mundësive të shfrytëzimit të ujërave nëntoksore, sjellin në
përfundim se kjo është teknikisht e mundshme për pa e ndryshuar dinamiken e ujërave nëntoksore dhe
balansimin e ujërave nëntokësore dhe ekonomikisht e arsyeshme me ndërtimin e Objketit të Fabrikëës për
ambalazhimin dhe paketimin e ujit të pishëm në lokacionin e lartëcekur. Fondi i të dhënave të
disponueshme mbi matjet e rrjedhshmërisë dhe prurjet e ujërave nëntokësore dhe nivelit të ujit është i
vazhdueshëm dhe stabile dhe për të u shfrytëzuar janë pruerje me kapacitet të kënaqshëm, kurse analizat e
kryera të ujit që planifikohet të përdorët janë në aspektin shëndetsor shumë të pasura me minerale dhe
është uji me të gjitha parametra fiziko kimik dhe mieralogjik të pasura sipas standarteve Iso për cilësin e
ujërave sipas laboratoreve vendore te akredituara për analizat të ujit të pishëm dhe raporteve te
nderkombetare per analizat e ujit të marrun si mostra nga burimet e ujërave nëntokësore në Objektin e
Fabrikës së ujit të pishëm. Ne Glloboçicë të komunës së Kaçanikut nuk ka ndikim në ndryshimin e
regjimit të rrjedhjes së ujërave nëntoskore , nuk e kanosë në asnjë mënyrë ambientin natyror dhe është
projekt ekologjikisht i pranueshëm.
Sasia e mesatare e ujit që do të merret si sasi e monitoruar ne te gjitha stinët dhe pa eksploatuar ujin
nëntoksor me pompa elektrike është prej 5,5, litr sekond deri ne 9 litra sekond, mirpo jane mundësit
optimale që brenda ngastrës të ndërtohet një kaptazh për akumulimin e ujërave nëntoksore që gravitojnë në
këto ngastra për kapaciteitn e fabrikës që do të ndërtohet me teknologji me te re te kohës e tanishme.
Territori në fjalë nuk ka statusin e parkut kombëtar. Zbatimi i këtij projekti nuk do të ketë ndonjë pasojë
negative të mëtejshëm në mjedisin e zonës.
Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës, nuk do të shkaktohen ndikime negative në mjedis
dhe ndikim në shëndetin i popullatës për rrethë nëse zbatohen të gjitha masat e rekomanduara për fazën e
ndërtimit dhe shfrytëzimit dhe në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit.
Mendojmë, se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor për ndërtimin e Objketit të Fabrikëës për
ambalazhimin dhe paketimin e ujit të pishëm në Gllobooçicë , Komuna e Kaçanikut, me sasinë ujit
prurës me ramje të lirë prej 6 litra në sekond deri në 11 litra në sekond në stinët me të reshura të mëdha ,
pra prurejt optimale në fazën fillestare janë nga 6 litra deri afro 12 litra në sekond pa i ndërtuar kaptazhet e
reja për akumulimin e kapaciteteve të ujërave nëntokësore nga ngastra 00605 dhe ngastra 00606 .zona
kadastrale Qafëshqiponja zyra kadastrale në Kaçanik.
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Sasia prurese e ujit-Q , ne stinen me te thate ne verë dhe vjesht është sipas tri matjeve ne perioden kohore
në mesë të dy stinëve me te thatë, ishte fundi i veres dhe fillimi i vjeshtes ishte me keto prurej të ujit
nëntoksor si vijon:
1. Q1=5 l/sec;

2. Q2= 4.9 l/sec ; 3. Q3= 5.1 l/sec

Q mesatare = Q1+Q2+Q3 = 5.03 l/sec.
Gjatë stinëve me te reshura më të mëdha si në Dimer dhe në Pranver , atëher sasia prurese e ujit do te
rritet prej Q= 6 ~ 7.5 . Sasia e ujit që burojnë nga ujërat nëntoksore janë të mjaftueshem për të hapur
fabrikën për ambalazhimin e ujit për treg , sepse kjo sasi mundë të shfrytëzohetme ramjen e lirë të ujit
brenda ngastrave të lartë cekura .

Hartues i raportit të VNM për Fabrikën e ujit në kuadër të “ Golina”SH.P.K.:
N.SH.”GJEOMJEDISI”, Kompani e liçencuar në MMPHI -HARTUESI I RAPORTIT PËR VNM:
VEHBI GOXHULI - Mr.sc.inxh.dipl, Ekspert i liçencuar
E-mail: gjeomjedisi@hotmail.com, vehbigoxhuli@yahoo.com
Tel: 044/330322 dhe 049/380301
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Figura 29. Pamja në formë të planit të situacionit të improvizuar për orientim Objekteve përcjellëse .
N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 88

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 89

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 90

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 91

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 92

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 93

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 94

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 95

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 96

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 97

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 98

ELABORATI I VNM PËR OBJEKTIN E FABRIKËS SË UJIT TË PIJËS NË KUADËR TË ”Golina”SH.P.K. - Glloboçicë & Kaçanik

N.SH.”Gjeomjedisi”- vehbigoxhuli@gmail.com; 049380301

Faqe 99

