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1

HYRJE
Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis për impiantin prodhimin e LLAQNËVE, FASADAVË,
NGJITËSVE, KULIR DHE BLURJEN E GURIT GËLQEROR-SEPERACIONI etj, është investim i
EU BETON SH.P.K. me lokacion në Harilaç të komunë së Fushë Kosovës dhe është përgatitur
sipas kërkesave të legjislacionit mjedisor të Kosovës, veçanërisht sipas Ligjit nr. 03/L-214 për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Kompania EU BETON SH.P.K. ka iniciuar hartimin e raportit të VNM-së për të identifikuar
ndikimet e mundshme ne mjedis, me qëllim të ndërmarrjes së masave të nevojshme dhe
zgjedhjen e alternativave për minimizimin e ndikimeve negative në mjedis.
Të dhënat për hartimin e raportit janë siguruar nga burime të ndryshme, literaturë ekzistuese,
ueb faqja e komunës në fjalë, raportet e ndryshme mbi vlerësimin e aktiviteteve të ngjashme,
dhe gjithashtu janë realizuar disa vizita në vendin ku bëhet investimi, me qëllim të njohjes me
zonën, me pajimet, objektin, procesin teknologjik dhe infrastrukturën në lokacion.
Pritet te jete nje veprimtari mjafte rentabile duke e pasur parasysh se sektori i ndërtimeve dhe
suvatimeve në Kosovë, si dhe duke e pasur parasysh kërkesën për materiale dekorative - Beton,
EU BETON SH.P.K., ka vendosur që të investoj në blerjen dhe instalimin e një impianti për
prodhimin e LLAQNËVE, FASADAVË, NGJITËSVE, KULIR DHE BLURJEN E GURIT
GËLQEROR-SEPERACIONI etj.
Lokacioni i impiantit është në njësinë e kadastrave P-72514003-00779-7 me sipërfaqe 9900 m2, në
zonën kadastastrale Harilaç. Lënda e parë, kryesisht gurë gëlqeror, sigurohet nga operatorët e
licencuar.
Bluarja e gurit gëlqeror behte vetëm për nevoja te veta madhësia e gurit gëlqeror qe hynë ne
procesin e bluarjes është 0.3 deri 1 cm. Pra siç shihet nuk është proces i plote i bluarjes se
gurit gëlqeror.

2

KUADRI LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Bazuar në

karakteristikat

e fabrikës me infrastrukturë përcjellëse dhe sipas projektit

(vendndodhja, madhësia e shtrirjes, ndikimet e mundshme në mjedis etj.), ky projekt që është i
ndërtuar ne vinin 2018, është subjekt i vlerësimit të ndikimit në mjedis. Ligji për Vlerësimin e
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Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/ L-214), është baza kryesore ligjore te cilit ju kemi referuar. Shtojca 1
e këtij ligji, paragrafi:
4. Industria kimike:
17. Aktivitete të integruara për prodhimin në shkallë industriale të substancave ose grupeve të
substancave të cekura në nën- paragrafët 17.1 deri në 17.7 me anë të proceseve kimike:
17.1.1. hidrokarbure të thjeshta (lineare ose ciklike, të ngopura ose të pangopura, alifatike ose
aromatike);
17.2.3. baza si: hidroksidi i amonit, hidroksidi i kaliumit, hidroksidi i natriumit;
17.2.4. kripërat si: karbonati i kaliumit, karbonati i natriumit, perboratet, nitarti i argjendit;
17.2.5. jo metale, okside të metaleve ose komponime të tjera inorganike si karburi i
kalciumit, silici, karburi i silicit.
17.1.2. hidrokarbure që përmbajnë oksigjen, si: alkoole, aldehide, ketone, acide karboksilike,
etere, perokside, rrëshira epoksi;
2. Industria ekstraktuese
2.1. Gurore, gurthyes, miniera të hapura dhe nxjerrje torfe përfshirë këtu vendet e identifikuara
për punime të zejeve (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);
6. Industria kimike
6.1. trajtimi i mes produkteve dhe prodhimi i kimikateve;
10. Projektet e infrastrukturës
10.1. Projekte të zhvillimit industrial;
Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar ligje te tjera relevante, si


Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025



Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160



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



Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060



Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233
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Ligji për Mbrojtje nga Zhurma Nr. 02/L-102



Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110



Udhëzimi Administrativ për vlerat kufizuese te efluentit që shkarkohet në trup ujor dhe
në rrjetin e kanalizimit publik.

2.1

Metodologjia e punës
Për të vlerësuar ndikimin në mjedis si dhe për të identifikuar masat para parandalimin dhe
zvogëlimin e ndikimeve në mjedis është ndjekur qasja e vlerësimit të përgjithshëm të projekteve
të kësaj natyre, si dhe është bërë analiza dhe identifikimi i ndikimeve sipas fazave.
a)

Informatat themelore mbi:
-

Burimet themelore të ndikimeve në mjedis

-

Popullatën dhe vendbanimet në lokacion

-

Topografia dhe peizazhi në lokacionin e projektit

-

Klima dhe të dhënat meteorologjike

-

Kualiteti i ajrit ujit dhe komponentëve tjerë mjedisor në lokacion

-

Bota bimore dhe shtazore në lokacionin e projektit

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas kritereve në vijim:
-

Gjendja e mjedisit në lokacionin e projektit

-

Lloji dhe madhësia e pritshme e ndotjes nga projekti

-

Karakteristikat dhe përbërja e materialit ndotës

-

Vlerësimi i përhapjes së ndotjes

c) Përcaktimi i masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, duke u
bazuar në rezultatet / të gjeturat nga vlerësimi i ndikimeve në mjedis, në lokacionin e
projektit.
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3
3.1

PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Pozita gjeografike e lokacionit
Kompania EU BETON SH.P.K. është me lokacion në komunë e Fushë Kosovës, në
vendbanimin e njohur si Harilaç, pranë rrugës regjionale Prishtinë-Pejë ne anën e majtë ne
drejtim te Pejës. Më saktësisht lokacioni gjendet në koordinatat gjeografike 42°35'27.6"N dhe
20°58'50.9"E në njësinë e kadastrave P-72514003-00779-7 me sipërfaqe 9900m², klasa e tokës 5, në
zonën kadastastrale Harilaç.
Impianti qe do te ndërtohet është rreth 11 km në Veri-Lindje te Fushe Kosovës. Lokacioni i
impiantit është me pjerrësi te but, ndërkohë që gjeografia e zonës karakterizohet nga terren i
pjerrtë. Zona karakterizohet me toka pyjore, vendbanime të shpërndara dhe një ne distancë.
Vendbanim ku është i vendosur ky impianti ka një sipërfaqe 9900 m².

Figure 1. Pozita Gjeografike e Komunës së Fushë Kosovës në Hartën e Republikës së Kosovës.
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Figure 2.Pamje nga lokacioni i projektit

Lokacioni ashtu si pjesa perëndimorë e territorit te Fushe Kosovës qe është i malore edhe
territori ku gjendet impianti për beton është malor me pjerrësi te but. Fushe Kosova ka një
pozitë të mirë gjeografike dhe kufizohet me pesë komuna të tjera: Komunën e Prishtinës,
Drenasit, Obiliq, Lipjan Graçanicës. Territori i Komunës së Fushe Kosovës ka një sipërfaqe
S=84.705,799h të territorit të Kosovës. Këtë sipërfaqe e përbën një reliev i ndryshëm, me terren
malor, sipërfaqe fushore dhe të rrafshët me tokë pjellore. Pjesa qendrore shtrihet rreth lumit
“Sitnica” dhe lumit “Drenica”, ndërsa pjesët tjera të relievit në perëndim shkojnë duke u ngritur
në kodra e lugina të malit Qyqavica dhe Goleshit. `
EU BETON SH.P.K. 2021
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Figure 3. Lokacioni i kompanisë (në hapësirën e fshatit Harilac)

3.2

Popullata dhe vendbanimet
Popullata, zhvillimet demografike, si dhe vendbanimet, paraqesin disa nga veçoritë kryesore të
cilat duhet të konsiderohen në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Kjo për shkak se
afërsia e vendbanimeve, dhe popullatës, ndaj aktiviteteve janë ndër faktorët kryesor, të cilët i
ekspozohen ndikimeve në mjedis.
Sipas të dhënave nga Enti i Statistikës së Kosovës të regjistrimit të vitit 1981 në territorin e
komunës së Fushë Kosovës kanë jetuar 29.804 banorë. Sipas shënimeve jo të konfirmuara, të
prezantuara në Planin Zhvillimor Urban të Fushë Kosovës Komuna e Fushë Kosovës kishte
rreth 35050 banorë. Regjistrimi i fundit nga ESK (2011) tregon se në Komunën e Fushë Kosovës
numri I regjistruar I banorëve është 34718. Ndërkaq sipas vlerësimit të Komunës së Fushë
Kosovës numri i banorëve në këtë komunë është 55000. Ndërsa Harilaçi si vendbanim, sipas
regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, ka rreth 936 banorë.
Një numër i vogël i objekteve banimi gjenden në afërsi të betonierës me një distancë mbi 750 m,
ne vij ajrore. Ndërsa fshati Harilaçi ndodhet ne jug-lindje te impiantit me një distanca mbi 1.5
km ne vij ajrore nga lokacioni.
EU BETON SH.P.K. 2021
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Figure 4. Lokacioni i kompanisë (në hapësirën e fshatit Harilac)

Figure 5. Lokacioni i kompanisë (në hapësirën e qendrave urbane për rreth)
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Është me rëndësi të thuhet se projekti nuk parasheh zhvendosjen e ndonjë shtëpie banimi, dhe
ndikimet e drejtpërdrejta në popullatë dhe vendbanim janë të përkohshme. Impianti llaqeve,
fasadave, ngjitësve, kulir etj në pikëpamje mjedisore nuk pritet të ketë ndonjë ndikim të
theksuar në popullatë (zhvendosje), ndërkaq në anën tjetër, pritet të ketë efekte pozitive, në
punësimin e tyre.

3.3

Lidhjet e komunikacionit
Lokacioni gjendet pranë rrugës regjionale që lidh qytetet si; Kryeqytetin Prishtinë me Pejën dhe
ka qasje te mire për komunat për rreth si K. Obiliqit Fushe Kosovën dhe Drenasi. Lokacioni ka
lidhje të mira komunikacioni si dhe infrastrukturë rrugore e cila e lehtëson transportin, si të
lëndës së parë, po ashtu edhe të produkteve finale.

Figure 6. Lidhje e komunikacionit dhe infrastrukturë rrugore te impiantit

3.4

Kushtet klimatike
Territori i Komunës ju nënshtrohet ndikimeve klimatike nga pellgu i Sitnicës dhe ai i Ibrit. Ka
mikroklimë me specifikat e veta në të cilën kanë ndikuar proceset kimiko-teknologjike, si
rrjedhojë e zhvillimeve nga industria energjetike. Proceset e emisionit dhe imsionit në këtë zonë
kanë shtrirë ndikimin e tyre në aerosolët dhe elementet e tjera klimatologjike. Për shkak të
EU BETON SH.P.K. 2021
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proceseve kimiko-teknologjike, territori ka një shkallë të lartë të lagështisë relative që variron
nga 95 % - 47 %, përderisa kufijtë normal zakonisht janë prej 45-56 %.
Temperatura e ajrit është e ndryshueshme, ku vlera mesatare vjetore është 10.2°C, nga që
muajimë i ftohët është Janari me -1.5°C, përderisa muaji më i nxehtë është Gushti me
temperaturë mesatare vjetore në 20.5°C. Amplituda vjetore e temperaturës së ajrit është 21.9°C,
ku me vlerat ekstreme dhe me elementet tjera krijojnë klimën e regjimit kalimtar në mes të
klimës mesatare kontinentale të ashpër malore, kur vjeshta është më e nxehtë se pranvera për
1.5°C.
Në regjimin e reshjeve atmosferike të territorit dhe rrethinës, ndikim parësorë kanë aktivitetet
ciklonike me prejardhje të ndryshme të cilat manifestohen gjatë rrugëtimit të masave ajrore me
shkallë të lartë të lagështisë dhe të ftohta nga Atlantiku, ndërsa ato të nxehtat nga Jugu nga
hapësira Mes-dhetare, si dhe ato që depërtojnë gjatë dimrit si masa të ftohta të ajrit që vijnë nga
Veriu dhe Veri-Lindja. Sasia e reshjeve ndryshon nga 670 - 810 mm.
Sipas vlerave të dominimit të drejtimit të erës dhe qetësisë së tyre mund të konstatohet se
qetësisë lajmërohen më së shpeshti kur nuk ka ndryshime të shtypjes atmosferike dhe
temperaturës me 32.7 %. Prej erërave më së shpeshti është era frontale nga Veri-Verilindja me
20.3% nga Veriu me 19.4 % dhe ajo që lajmërohet më pak është era në drejtim të Lindjes me 4 %,
dhe nga Jugu me 5 %. Era nga drejtimi Verilindje më së shpeshti lajmërohet në pranverë e më
rrallë dimrit. Qetësia më e madhe e erës vërehet në muajin Gusht e më së paku në muajin Prill.
Shpejtësia mesatare më e madhe e erës është matur gjatë muajit Mars në shumë vite dhe ka
vlerën 3.2 m/s, ndërsa më e vogla në muajin Shtator 1.8 m/sekondë.
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Shtypja atmosferike
(mb)

Lagështia relative e
ajrit (%)

Temperaturat
mesatare vjetore
(oC)

Reshjet për Vit
(mm)

Numri i ditëve me
shi dhe borë gjatë
vitit

Tabela 1 Të dhënat elementare klimatike në zonën e interesit

2003

946.30

72.00

11.00

45.90

147.00

2004

946.30

72.00

11.10

51.60

172.00

2005

946.20

73.00

10.40

53.60

145.00

2006

947.50

71.00

10.80

48.60

135.00

2007

946.50

70.00

11.60

51.70

137.00

2008

946.70

71.00

11.40

57.30

106.00

2009

945.10

72.00

11.40

57.30

149.00

2010

943.90

75.00

11.70

66.30

165.00

2011

947.60

71.00

11.00

33.90

96.00

2012

946.00

67.00

11.90

45.10

113.00

2013

945.90

70.00

11.70

51.00

123.00

Vitet

Shtypja atmosferike
(mb)
Lagështia relative e
ajrit (%)
Temperaturat
mesatare vjetore (oC)
Reshjet për Vit (mm)
Numri i ditëve me shi
dhe borë gjatë vitit

Të dhënat e elementeve klimatike
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3.5

Karakteristikat hidrologjike
Resurset kryesore të ujërave sipërfaqësore ne komunën e Fushë Kosovës janë lumenjtë Sitnica,
Drenica, Graqanka dhe Prishtina. Këta lumenjë degëzohen në territorin e kësaj komune. Disa
nga përrockat më të rëndësishme që rrjedhin në këtë komunë janë Gjelbazaku dhe Zanoga.
Si dhe një kanal artificial që është Kanali Iber-Lepenc, i cili vjen nga liqeni akumulues i Ujmanit
nga rrjedha e lumit “Iber”. Lumi “Sitnica” përshkon territorin e Komunës nga jugu në veri dhe
është ujëmbledhësi i 80 % të ujërave në drejtim të veriut. Lumi “Sitnica” derdhet në lumin
“Ibër” në Mitrovicë.
Lumi “Drenica” rrjedhë në perëndim dhe derdhet në lumin “Sitnicë” para hyrjes në jug në territorin e Komunës.
Lumi “Sitnicë” është lumë fushor me pjerrtësi të vogël, me shtrat të gjerë, të cektë dhe me
gjarpërime, veçohet me prurje të vogla vjetore të ujit. Gjatë stinës së verës nuk ka prurje më të
madhe se 2.5 m3/s, kurse gjatë stinës së dimrit dhe në pranverë, kur bëhet shkrirja e bores, kjo
prurje është 15 herë më e madhe, përkatësisht 37.5 m3/s. Gjatë prurjeve të mëdha të ujit, lumi
“Sitnica” del jashtë shtratit dhe përmbytë sipërfaqe të tokave punuese për rreth, duke i
shkaktuara dëme të mëdha bujqësisë.
Lumi “Sitnicë” është i ndotur nga shkarkimet në rrjedhën e mesme të tij nga shkarkimet urbane,
e përveç tyre edhe nga efluentët nga termocentralet dhe mihjet e KEK-ut, të cilat shkarkohen
direkt, pa ndonjë trajtim adekuat, si dhe rrjedhat e ujërave nga deponitë e hirit. Përveç këtyre,
lumenjtë pranojnë përmbajtje të madhe të materieve organike, pasi që nuk ka fare ose fare pak
trajtim të ujërave të zeza. Të dhënat e përpiluara së mbi pikat e shkarkimit dhe marrjes së
mostrave të cilësisë së ujit tregojnë që uji i lumit “Sitnicë” duhet kategorizuar si Ujë i Klasës IV,
sipas sistemit të klasifikimit (pra, “ujë që mund të përdoret vetëm pas një trajtimi special”) dhe
është larg nga standardet evropiane të cilësisë.

EU BETON SH.P.K. 2021
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Figure 7. Topografia dhe Hidrografia e Fushë Kosovës

Sa i përket lokacionit ku do te ndërtohet impianti, nuk ka ndonjë rrjedhe ujore qe do te
ndikonte ne ndotjen e ujerave edhe pse nga procesi teknologjik i prodhimit te llaqeve,
fasadave, ngjitësve, kulir etj, nuk ka shkarkime te ujerave te ndotur.

3.6

Natyra dhe biodiverziteti
Në kuadër të komunës së Fushë Kosovës nuk ekziston ndonjë Zonë e veçante e mbrojtur, dhe
që duhet të trajtohet konform Ligjit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura (Nr.3/L-039).
Me vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 13.03.2009, dhe me Planin Hapësinor të
Mihjes së Re është paraparë Fusha e Mihjes së Re si Zonë e Interesit të Veçantë Ekonomik.
Momentalisht në komunën e Fushë Kosovës ekzistojnë 21 burime të ujit që shfrytëzohen për
prodhimin e ujit të pijshëm. Të gjitha këto sisteme për furnizim me ujë shfrytëzojnë ujërat
nëntokësore. KUR në vitin 2009 ka nxjerrë 2,918,508 m3 nga 19 burime të ndryshme. Burimet
kryesore të ujit janë puset e njohura me emrin Puset e “Kronit” në Kuzmin dhe puset në
EU BETON SH.P.K. 2021
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Vragoli. Nje pus ne Miradi te Poshtme, qe menaxhohet nga KUR’’Prishtina”. Dy (2) burime
tjera operohen nga komunitetet lokale (Henci, Halilaqi).
Në territorin e Komunës nuk ekzistojnë zona natyrore të mbrojtura me ligj, por ekzistojnë
zonat e veçanta trashëgimore te mbrojtur me ligj siç janë, kalaja e Harilaçit. Në këtë zonë janë të
ndaluara këto aktivitete:


Ndërtimet apo zhvillimet industriale, të tilla si eksplorimi i mineraleve dhe shfrytëzimi i
burimeve minerale, ndërtimi i digave, centraleve elektrike apo linjave të tensionit,
furrave dhe fabrikave dhe rrugëve transite nëpër zonat rurale dhe;



Ndërtimet apo zhvillimet që qojnë në shpyllëzimin apo ndotjen e mjedisit.

Duhet cekur qe distanca ne mes te impiantit kalas se Harilaçit e cila është zone e mbrojtur,
është me një distanca prej 2 km ne vij ajrore dhe puseve te ujit është afërsisht mbi 2 km.

EU BETON SH.P.K. 2021
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Figure 8. Zona e mbrojtur Kalaja e Harilaçit

Sipas Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, por edhe sipas observimeve në terren, në
lokacionin e projektit nuk ka zonë të mbrojtur, nuk ka lloje të mbrojtura, të rralla, apo
endemike, dhe po ashtu nuk ka një potencial për vënie nën mbrojtje të zonës apo të ndonjë lloji,
andaj ky impiant nuk do te sjell ndonjë problem ne lokacionin ku është i vendosur.

3.7

Flora dhe Fauna
Bazuar në të dhënat ekzistuese nga raportet komunale, në afërsi të fshatrave mund të gjendet
vegjetacion i vrazhdë. Biotopet natyrore gjenden afër lumit “Sitnica” dhe përfshijnë livadhet e
EU BETON SH.P.K. 2021
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lagështa, komunitetin e llojeve të bimëve barishtore, dhe llojet e drurit të pishës, lisit, shkurret
etj., që gjinden në perëndim. Ndërsa ne afërsi te lokacionit gjenden llojeve te bimëve me te
zakonshme dhe drunjtë, ndërsa ne anën e veriore te lokacionit gjenden hapësira e pishave.
Impianti për prodhimin e llaqeve, fasadave, ngjitësve, kulir etj, nuk pritet te ketë efekte negative
ne ketë habitat te pishave.

Figure 9. Pamje tipike e pishave në territorin e Komunës së Fushe Kosovës( parku i Sllatinese)

Ndër shpendët e egër të malit e të fushës që ndeshen më shumë janë shqiponja e malit, petriti,
grizhlat, sorrat, harabeli, kulumria, bufi, lakuriqi i natës etj. Ndër kafshët e egra që gjendën
veçojmë dhelprën, lepurin, ujkun, derri i egër, buklën, iriqin, breshkën etj. Në ujërat e lumenjve
e të kanaleve veçojmë rosat, patat, lejlekun, gjarpërinjtë e ujit, bretkosat, breshkat e ujit etj. Nga
dëmtimi i pyjeve po dëmtohen gjithashtu si flora ashtu edhe fauna e egër. Disa prej tyre janë
në zhdukje e sipër si lepuri i egër, fëllënza e malit, shepka e malit, sidomos nga gjuetia e
pakontrolluar, si në sezonin e gjuetisë ashtu edhe jashtë sezonit.

EU BETON SH.P.K. 2021
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3.8

Peizazhi
Peizazhi, paraqet një nga veçoritë e rëndësishme të cilat duhet trajtuar në kuadër të vlerësimit të
ndikimeve në mjedis. Edhe pse si definicion, paraqet një tërësi të elementeve natyrore, me vlerë
vizuale dhe relaksuese, qe dmth në kuptimin e ndotjes dhe emisioneve nuk paraqet efekte
direkt në shëndet, megjithatë kjo duhet trajtuar dhe vlerësuar me kujdes.
Peizazhi në territorin e Komunës, gjer me tani, nuk ka ndonjë peizazh që është shpallur i
mbrojtur në bazë të legjislacionit në fuqi.
Siç është përshkruar më lartë, lokacioni i projektit për impiantin për prodhimin e llaqeve,
fasadave, ngjitësve, kulir nga EU BETON është një lokacion me pjerrësi te but i rrethuar me
objekte tjera industriale dhe parkut industrial te Drenasit.

3.9

Ajri
Ajri i pastër është me rëndësi vitale për shëndetin e njeriut. Mirëpo, që nga revolucioni
industrial kualiteti i ajrit që e thithim ka rënë konsiderueshëm kryesisht si rezultat i aktiviteteve
njerëzore. Ngritja e prodhimit industrial dhe energjetik, djegia e karburanteve fosile, si dhe
rritja dramatike e trafikut kanë shtuar edhe më shumë ndotjen e ajrit, çka si rrjedhojë mund të
shkaktojë probleme shëndetësore serioze.
Ndërsa problemi kryesore mjedisor në komunën e Obiliqit padyshim është ndotja e ajrit, i cili
problem e bën atë të renditet ndër komunat me nivel shumë shqetësues të ndotjes. Shtimi i
aktiviteteve industriale siç është sektori energjetik për prodhimin e energjisë, i kanë kontribuar
dhe vazhdojnë t’i kontribuojnë shumë ndotjes së ajrit. Që prej themelimit të fabrikës për
prodhimin e energjisë në vitin 1962 e deri më sot, kapaciteti prodhues i saj është rritur, e bashkë
me këtë është rritur edhe ndikimi i saj në mjedis që ka pasur për pasojë kryesore ndotjen e ajrit.
Edhe përkundër përmirësimeve që kanë ndodhur në vitet e fundit në këtë aspekt, gjendja
mbetet shqetësuese. Burimet e ndotjes së ajrit në territorin e Komunës janë:





Ndotja e ajrit nga aktivitetet minerare dhe minierat e qymyrit (linjitit);
Ndotja e ajrit nga prodhimi i energjisë elektrike në TC-A dhe TC-B;
Ndotja e ajrit nga deponimi i hirit dhe;
Ndotja e ajrit nga komunikacioni dhe sistemet ngrohëse banesore.

Kësaj gjendjeje i kontribuojnë edhe dukuri të tilla si djegia e pyjeve dhe e hamulloreve, në disa
raste edhe e mbeturinave të ngurta, duke e rritur edhe më shumë rrezikun për banorët e zonës.
EU BETON SH.P.K. 2021
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4

PROCESIT TEKNOLOGJIK I LLAQNËVE, FASADAVË, NGJITËSVE, KULIR DHE
BLURJEN E GURIT GËLQEROR-SEPERACIONI
Impianti i EU BETON SH.P.K. me aktivitet fabrikë për prodhimin e llaçeve, fasadave, ngjitësve,
kulir, dhe gurit gelqeror-seperacion dhe produkteve tjera, do te ndërtohet ne lokacionin siç e
kemi përshkruar ne fillim te këtij raporti dhe si synim e ka te depërtoje ne tregun EU me
produktet qe do te prodhohen ne këtij impiant mjafte modern.

4.1

Objektet – pajimet e impiantit
Impianti për prodhimin e llaqeve, fasadave, ngjitësve, kulir etj, i kompanisë EU BETON SH.P.K.
do te përbëhet nga këto objekte dhe pajime:
Objekti ku do te muntohet impianti për prodhimin e ngjitësve, llacëve, fasadave, eshte duke u
ndertuar nje objekte i cili pasi te ndërtohet do te ndahet si pas nevojës se shfrytëzimit dhe ka një
sipërfaqe ne total preje 1250 m², dhe është i ndare si ne vijim:
 Hyrja qe shfrytëzohet për pritjen e klientëve dhe administrata qe do te ndahet si pas
nevojës qe kërkohet
 Etazhiteti P+0 S=1200 m²
 Aneks depo etazhiteti P+1 S=50m²

Fotot 1 Pamje ku do te vendoset impianti i betonit

EU BETON SH.P.K. 2021
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Përshkrimi i saktë i aktivitetit te impiantit për prodhimin e ngjitësve, llacëve dhe fasadave etj.
Me objekteve shoqëruese te nevojshme qe janë ndërtua për këtë aktivitet e qe është ndare ne tri
linja prodhuese.
 Rezervuarët (kazanët) për depozitimin e lëndës se parë, me një sasi nga 7500 litra.
 Pajisja për përzierjen (kompozimin) ngjitësve, pajisje është prodhim Turke.
 Pajisjet (makinat) për mbushjen e fasadave ne kove te lëngshme, prodhuesi Turke.
 Pajisjet (makinat) për vendosjen e etiketave, prodhuesi Turke.
 Pajisje për mbylljen e thasëve te fasadës prodhuesi Turke.
 Sistemi i furnizimit me energji elektrike, qe ka një siguri mjafte te madhe për ruajtjen
e makinerive.
 Gjeneratori i cili shërben ne rast te ndërprerjes se energjisë elektrike nga ana e Keds
 Pajisjet tjera motorike dhe mekanike te nevojshme për ushtrimin e kësaj veprimtarie.
 Disa kombi për shpërndarjen e produkteve
 Një lug ngarkues
 Një kompresor i cili shërben ne procesin teknologjik
Ne fotografit me poshte eshte paraqitur skema e objekteve qe do te ndertohet dhe do te
shfrytezohet per vendosjen e linjave te procesit teknologjik dhe zyre etj. Objekit perdhesa eshte
24m x50m =1200 m² ndersa P-1 eshte 50m².

Fotot 1
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Fotot 2

Fotot 2,3 dhe 4 jane pamje e skemes se objetit qe do te ndertohet, ku do te vendoset impianti i betonit
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4.2

Produktet e prodhuara nga kompania Eu beton Sh.p.k.
Kompani Eu beton Sh.p.k, merret me prodhimin e produkteve të ndërtimit (suvatimit) si: bazë
për llace, beton kontakt etj, me një kapacitet, makineri për fasada 2800 tone fasade për ore,
ndërsa makineria për fasada dhe produktet tjera te lëngëta deri ne 2500 Kg për një ore. Te gjitha
llojeve te produkteve te. Gamenë saj prodhon këto lloje te produkteve:



















Bazë për llaqe
Beton kontakt
Llaq i bardhë
Tiefgrund,
Llaq hiri,
Ngjitës qeramike - Hiri
Ngjitës qeramike - I bardhë
Ngjitës polisteroli - I bardhë
Ngjitës polisteroli – Hiri
Fasadë dekorative – Full
Fasadë dekorative – Strukturë
Glet Final
Rrafshues
LE-ECO
Miguna Profi A, B, C
Kulir
Fasadeks - Baza A, B, C
polisteroli

Kapaciteti realizues i gjithë këtyre produkteve qe i cekem me larte behet ne baze te kërkesave te
tregut, ndërsa kapaciteti projektuare për te gjitha këto është deri ne 8000 litra ne ore. Ne vijim
do te paraqiten disa nga produktet e shumta qe prodhon fabrika ne fjalë:

4.3

Përshkrimi i procesit teknologjik
Përshkrimi i procesit teknologjik i impiantit përbehet nga disa linja njësia për prodhimin e
ngjitësve dhe llacëve dhe njësia për prodhimin e fasadave akrilke te pa varura nga njëra tjetra. I
gjithë procesi i prodhimit fillohet dhe komandohet nëpërmjet një sistemi mjaft te sofistikuar,
komandimit është vendosur ne ambientet e brendshme te fabrikës.
4.3.1 Blurja e gurit gëlqeror
Materiali i gurit gëlqeror i granulacionit (granil O-3, ne varësi te produktit qe prodhohet) hidhet
ne bunker nga 1 për secilën linje mbasi është verifikuar cilësia dhe pastërtia e tij.
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Nga bunkeri nëpërmjet transportueseve ai hidhet ne mullirin e bluarjes i cili rrotullohet me
shpejtësi 1710 rrotë/min (shpejtësi e ndryshueshme ne varësi te procesit ) për copëtimin e tij ne
granulacion te ndryshme. Pas daljes nga mulliri i bluarjes nëpërmjet shnekeve (kërmillor) dhe
elevatorit ai futet ne pjesën e tharjes e cila është një site verbuese ku futet ajër i ngrohte ose i
ftohte ne varësi te përqindjes se lagështirës se materialit. Këtu behet dhe ndarja e materialit nga
pluhuri i cili nuk i kalon granualin 0.9 mikron nëpërmjet filtrit te bluarjes i vendosur me tubin e
thithjes ne pjesën e sipërme te tharëses përkatëse, dhe nëpërmjet shnekut dhe elevatorit pluhuri
dërgohet ne sillosin përkatës për pluhurin. Pjesa e mbetur e materialit ne granulacion te
ndryshëm pa praninë e pluhurit dërgohet nëpërmjet elevatorit dhe shnekeve ne sitat e ndarjes
se garanulacionit te ndryshëm sipas kërkesës.
Secila linje përbehet nga dy grupe sitash ku përfshihet sipas rendit sita 3 mm,2 mm,1.2 mm dhe
sita 0.6 mm te cilat rrotullohen, dhe materiali shpërndahet ne siloset përkatës sipas
granulacionit qe kane. Materiali i cili për arsye te granulacionit me te madhe se 3 mm kthehet
përsëri ne bunker nëpërmjet transportuesit për riciklimin e tij. Me futjen e materialit neper
siloset përkatës sipas granulacionit mbyllet dhe procesi i bluarjes se granilit.
4.3.2 Linja e prodhimit te llacit te thate
Pas dhënies se recepturës përkatëse nga pulti i komandimit materiali merret nga siloset ku është
i magazinuar dhe futet ne peshoret elektronike për peshim. Ne baze te sasisë se kërkuar nga
receptura përkatëse materiali i peshuar neper peshoret futet ne pjesën e miklimit (perzierjes).
Material i miksuar pasi ka mbushur kohen përkatëse te miklimit lëshohet ne depozitën poshtë
tij dhe ne mënyre automatike fillon përgatitja për sasinë tjetër te rrodhes .Materiali i miksuar i
cili ndodhet te depozita poshtë mikserit nëpërmjet një valvule komanduese ne varësi te
kërkesës mund te çohet nëpërmjet transportuesit dhe elevatorit ne siloset për materialin. Pra kjo
është pjesa e linjës prodhues, ose ne pjese tjetër te linjës prodhues për paketimin e tij me thasë.
Material i përgatitur hynë ne pajisjen mbushëse te thasëve (Roto-Packer) i cili përbehet nga 6
gryka mbushëse te pavarura nga njëra tjera. Secila gryke ka peshoren e ve te elektronike dhe
mbase marrjes se thesit boshe ne mënyre automatike fillon mbushjen e tij ne baze te peshës
përkatëse te dhëne. Thesi i mbushur hidhet ne transportier dhe kalon nëpërmjet një peshore te
dyte transportues e cila gjithmonë rakordon me peshoren speci fike te secilës gryke. Nëse nuk
ka asnjë problem me peshën materiali ne thasë dërgohet te pajisja paketuese nëpërmjet
transportuesi ku kryhet paketimi i mallit neper paleta. Kjo përben pjesën e prodhimit te llacit te
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thate me thasë te paketuar. Ne rastet kur materiali i paketuar ka problem me peshën, ai nxirret
mënjane nga makineria, ku nëpërmjet punëtoreve, hapet dhe rifutet ne procesin e prodhimit për
tu shfrytëzuar serish si material. Ambalazhi i dëmtuar , grumbullohet ne disa kontejner dhe
dërgohet për riciklim ne firmat e riciklimit te letrës. Paletat e drurit janë te kushtueshme, kështu
qe ato ripërdoren disa here deri ne dëmtimin fizik te tyre.
4.3.3 Linja për prodhimin e fasadave te lëngshme akrilike dhe llacev abrib
Procesi i prodhimit te fasadave te lëngshme akrilike nuk ka shume dallim nga linja e pare. Ky
proces dallon ne aspektin se ne ketë proces hynë edhe ujë si lende e par dhe Arakril ADC 450
SLC, e gjitha kjo materi e lënget qe përdoret gjate procesit te punës nuk ka shkarkime ne rrejtët
e kanalizimit, andaj si i tilli mund ta quajmë si sistem te mbyllur dhe pa efekte ne mjedis e
sidomos ne ujera. Ndërsa makineria qe përdoret është i nijetit prodhues dhe ka një sistem
komandues te njëjte.
Pajisja për prodhimin e fasadave te lëngshme akrilike. Kjo pajisje është mjaft e sofistikuar. Preje
pjesëve përbërës te saje janë;









Pompa qe vajta qe shërben për lubrifikim,
Ena për përzierjen e materialit, ose disloveri
Ena për përzierje
Ujë matësi
Perziersime spiral
Paketuesja
Elektromotori 18 kw
Peshoret për matjen e produkteve

4.3.4 Linja për prodhimin e llaçëve
Kjo është linja për prodhimin e llacëve, përbehet preje disa pjesëve përbërës siç janë; Tre silose
për vendosjen e lendes se pare, S1 Çimento i Zi S2 Çimento i Bardh S3 Gëlqere. Transportuesit
për bartjen e lendes se pare deri ne maçin dhe pjesët tjera si: dy përzierësi me lopata, me
madhësi 0.8 mm dhe 1.5 mm, transportuesi vidor dhe rripor, elevatori, rezervari, pulti i
peshores dhe i paketuesit dhe krejt ne fund paketuesja.
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4.4

Përshkrimi i lendes se pare qe përdoret ne procesin teknologjik
Kure është ne pyetje raporti i VNM-s mendoje qe ne vrasi te procesit teknologjik, rendësi ka
edhe lënda qe përdoret gjate procesit teknologjik.
4.4.1 Arakril ADC 450 SLC
Plasticizer-free, APEO-free anionic-nonionic.
Shpërndarje ujore anion-joionike pa APEO pa pluhurues, bazuar në esterin e styrenit dhe acidit
akrilik. Ajo shfaq një rezistencë të shkëlqyer të ujit dhe alkali. Përdoret në ngjyra të brendshme
dhe të jashtme, llaqe guri, si dhe primer, veshje minerale dhe textured. Gjithashtu përdoret në
përfundime arkitekturore, ngjyra të larta PVC dhe mbushëse dhe putties.
Arakril ADC 450 SLC me përmbajtje të lartë dhe të mesme PVC, bojë muret e brendshme dhe të
jashtme i përshtatshëm për aplikime. Rezistenca e lartë e ujit dhe alkali është në dispozicion. Kjo
është arsyeja pse Arakril ADC und të përdoret në 450 ngjitëse qeramike SLC, materiale
plotësuese, (prodhuesi Turk). Coatings texturing mund të rekomandohet si aplikime të tjera.
Për të siguruar mbrojtje kundër mikroorganizmave, disa shpërndarje fillestare agjentë ruajtës.
Megjithatë, nën kushte të ruajtjes së gjatë, kontaminimi mikrobik. Për të parandaluar më shumë
se një agjent mbrojtës i përshtatshëm mund të shtohet. Efekti i këtij mbrojtësi dhe duhet të
kryhen kontrollet e nevojshme. Gjatë dërgesës ne rezervuarëve edhe tubave duhet të jenë mjaft
të pastër. Për 12 muaj në fuçi të mbyllur dhe bateri me temperatura midis 5 dhe 35ºC ruajtur. Të
mbajë homogjenitetin e produktit pastaj kontejneri që përmban Arakril ADC 450 SLC duhet të
jetë i mbyllur fort.
4.4.2 Omyacarb 40-AJ.
Ky është një mbushës dhe ekstender i mesëm i karbonizuar i kalciumit i përshtatshëm për
shumicën e aplikim ku kërkohet një produkt relativisht i trashë.
4.4.3 Karbonat kalciumi, ose CaCO3,
Përfshin më shumë se 4% të kores së tokës dhe gjendet në të gjithë botën. Format e saj më të
zakonshme natyrore janë shkumës, gëlqeror dhe mermer, të prodhuara nga sedimentimi i
predhave të kërmijve të vegjël të fosilizuar, butakëve dhe koraleve gjatë miliona viteve. Edhe
pse të tre format janë identike në aspektin kimik, ato ndryshojnë në shumë aspekte të tjera,
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duke përfshirë pastërtinë, bardhësinë, trashësinë dhe homogjenitetin. Karbonat kalciumi është
një nga materialet më të dobishme dhe të gjithanshme të njohura për njeriun.
Karbonat kalciumi, ashtu siç përdoret për qëllime industriale, nxirret nga nxjerrja e mineraleve
ose gurore. Karbonat i pastër kalciumi mund të prodhohet nga mermeri ose mund të përgatitet
duke kaluar dioksid karboni në një solucion hidroksid kalciumi. Në rastin e mëvonshëm
karbonati i kalciumit rrjedh nga përzierja, duke formuar një klasë të produktit të quajtur
"karbonat kalciumi i precipituar" ose PCC. PCC ka një madhësi shumë të mirë dhe të
kontrolluar të grimcave, me renditje prej 2 mikronë në diametër, veçanërisht të dobishme në
prodhim e tipit tjetër primar të produktit industrial është "karbonat i karbonizuar tokësor", ose
GCC. GCC, siç nënkupton emri, përfshin dërrmimin dhe përpunimin e gurit gëlqeror për të
krijuar një formë pluhurshmi të klasifikuar sipas madhësisë dhe pronave të tjera për shumë
aplikime të ndryshme industriale dhe farmaceutike.
Letër, Plastikë, Bojëra dhe Mbulesa: Karbonat kalciumi është minerali më i përdorur gjerësisht
në industrinë e letrës, plastikës, bojërave dhe veshjeve si një mbushës - dhe për shkak të ngjyrës
së tij të veçantë të bardhë - si një pigment Veshje. Në industrinë e letrës është vlerësuar në
mbarë botën për shkëlqimin e saj të lartë dhe karakteristikat e shpërndarjes së dritës, dhe
përdoret si një mbushës i lirë për të bërë letër të errët të errët. Mbushja përdoret në fundin e
lagësht të makinave për përgatitjen e letrës dhe karboni i kalciumit mbushës lejon që letra të jetë
e ndritshme dhe e lëmuar. Si një zgjerues, karbonati i kalciumit mund të përfaqësojë deri në
30% të peshës në ngjyra. Karbonat kalciumi gjithashtu përdoret gjerësisht si një mbushës në
ngjitës dhe ngjitës.
Karbonati i kalciumit është kritik për industrinë e ndërtimit, si një material ndërtimor në të
drejtën e tij (p.sh. mermer) dhe si përbërës i çimentos. Ai kontribuon në prodhimin e llaçit që
përdoret në lidhjen e tullave, blloqeve të betonit, gurëve, herpesave të mbulimit, përbërësve të
gomës dhe pllakave. Karbonat kalciumi dekompozohet për të formuar dioksid karboni dhe
gëlqere, një material i rëndësishëm në bërjen e çelikut, qelqit dhe letrës. Për shkak të pronave të
tij antacid, karbonat kalciumi përdoret në mjediset industriale për të neutralizuar kushtet
acidike si në tokë dhe në ujë.
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4.4.4 Çimento e bardhë "Portland" Përshkrimi
Çimento e bardhë "Portland" e rezistencës së lartë (I - 52,5). Mund të bëhet përzierje me inerte
rëre ose mermeri në raporte të ndryshme sipas kërkesave.
Përdorimet-Përdoret për prodhimin çimentos me cilësi të lartë për çdo lloj riparimi dhe
meremetimi, si dhe përgjithësisht ku kërkohet pluhur çimentor cilësie dhe rezistence të lartë me
ngjyrë të bardhë. Me çimenton e bardhë prodhohet llaçi i ndërtimit për suva mermeri etj. Me
shtimin e rrëshirës përforcuese MARMOLINE MP 20 krijojmë llaçra të thata dhe veçanërisht
rezistente ndaj fërkimit.
Avantazhet;


Cilësi e lartë.



Rezistencë e lartë.



Sintezë e qëndrueshme.



Lehtësi në zbatim.

Mënyra e përdorimit-Sipas përdorimit të synuar, mund të përzihet si çimentoja e zakonshme,
me rërë, zhavorr, pluhur mermeri, gëlqere, qumësht akrilik të llojeve të ndryshme për
përmirësimin e karakteristikave të llaçit etj.
Standardet:





Hollësia: 4300 cm²/gr.
Nisja e mpiksjes: 100 min.
Rezistenca ndaj ngjeshjes 2 ditë: 35,0 MPa.
Rezistenca ndaj ngjeshjes 28 ditë: 59,0 Mpa.

4.4.5 Komponimet-Prodhimi i çimentos "Portland"
Çimento Portland është prodhuar nga dërrmues, mulliri dhe përpilimi i materialeve të
mëposhtme:
Çimento Portland përbëhet kryesisht nga komponimet e gëlqeres (oksid kalciumi, CaO) të
përzier me silicë (dioksid siliciumi, SiO2) dhe aluminit (alumin, Al2O3). Gëlqere është marrë
nga një lëndë e parë gëlqerore (përmbajnë gëlqere) dhe oksidet e tjera rrjedhin nga një material
argjilor (argjilor). Materialet e tjera të papërpunuara të tilla si rërë silicë, oksid hekuri (Fe2O3)
dhe alumini hidratuar me boksitet, Al (OH) 3 mund të përdoren në sasi më të vogla për të
arritur përbërjen e dëshiruar.
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Ndërsa përmbajtja e magnezit (oksid magnezit, MgO) të lëndëve të para duhet të jetë i ulët,
sepse kufiri i lejuar në çimentoin e portlandit është 4 deri në 5 për qind. Papastërtitë e tjera në
lëndët e para që duhet të kufizohen në mënyrë strikte janë komponimet e fluorit, fosfatet,
oksidet dhe sulfidet metalike dhe alkalitë e tepërta.
Një tjetër lëndë e parë esenciale është gips, rreth 5 për qind e të cilave shtohet në klinkerin e
djegur të çimentos gjatë bluarjes për të kontrolluar kohëzgjatjen e çimentos. Çimento Portland
gjithashtu mund të bëhet në një proces të kombinuar me acid sulfurik duke përdorur sulfat
kalciumi ose anhidrit në vend të karbonatit të kalciumit. Dioksidi i squfurit i prodhuar në gazrat
e djegies konvertohet në acid sulfurik nga proceset normale.
4.4.6 Guri gëlqeror
Është shkëmb sedimentar i përbërë kryesisht nga minerale karbonate, kryesisht të kalciumit dhe
magnezit. Fjala gur gëlqeror i referohet shkëmbinjve karbonate që përmbajnë kryesisht
mineralin kalcit CaCO3. Përbërja mineralogjike, e shumicës së gurëve gëlqerorë, është e njëjtë.
Përbërja kimike Gurët gëlqeror, përbëhen kryesisht nga oksidi i kalciumit (CaO) dhe dioksidi i
karbonit (CO2). Oksidi i magnezit MgO, është një shoqërues i zakonshëm i shkëmbinjve
gëlqeror. Nëse ai i kalon 3 %, shkëmbi mund të quhet gur gëlqeror magnezial. Sasi të vogla,
oksid silici, ose alumini, mund të jenë të pranishme si rezultat i pranisë së materialeve klastike,
kuarc dhe argjilë. Oksidi i hekurit, mund të jetë i pranishëm, edhe si karbonat ( siderit, ferrodolomit) ose në minerale të tjera, si argjilë. Mineralet kryesore të gurit gëlqeror janë kalciti dhe
aragoniti. Kalciti dhe aragoniti kanë të njëjtën përbërje, por kanë strukturë kristaline të
ndryshme. Silica, mund të jetë, e shpërndarë mirë në shkëmb, ose e izoluar në nyjet e grimcave
të imta të silicës. Silica, gjithashtu ndeshet si kristale të vogla kuarci, që janë rritur gjatë
ndryshimeve kimike, fizike apo biologjike. Feldspati, ndeshet në të njëjtën mënyrë, dhe është
më i zakonshëm sesa silica. Minerale të tjera që mund të ndodhen në gurin gëlqeror, janë
glaukoniti, collofani dhe piriti.

Nga procesi teknologjik, përveç produktit final, nuk gjenerohet ndonjë materie tjetër qe do te
ishte ndotës ne ujë, toke ajër e gjere te ambientit, sepse i gjithë procesi i linjave prodhuese është
i mbyllur duke e pas parasysh procesin teknologjik një njërën linje kohë pas kohe kane neve për
pastrim disa pajime, mirëpo ujët qe përdoret për pastrim prapë hyn ne proces te punës për
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prodhimin e produkteve. Si përfundim mund te vijmë se nga kjo fabrikë nuk shkarkohen ujera
industriale.
Ndërkaq, në proces shpenzohet sasi e konsideruar , kjo e cila kërkesat e konsumatorëve për
produkte. Kompania ka marrëveshje dhe pëlqim për furnizim me ujë nga K.R.U. “Gjakova”
Sh.A.

5

IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Ndikimet ne mjedis gjate montimit apo ndërtimit te objektit per vendosjen e impiantit do te
jene minimale. Këto ndikime priten te jene vetëm ne shtresën e lart te tokës, pasi qe do te behet
bazamenti për ndërtimin e objektit.
Ndikimet ne mjedis mund te vine edhe ne rastet e derdhjeve te derivateve ne ato raste ku ka
prishje te makinerive si autocisterne qe përdoren për bartjen e betonit.
Rendësi te veçantë duhet te i kushtohet mbeturinave qe krijohen gjate prosecite te ndërtimit te
objektit.
Shkarkimet ne mjedis gjate funksionimit te impiantit do te jene kryesisht mbetjet e ngurta te
aktivitetit, defekte gjate procesit te punës, mbetjet e ambalazheve te produktit përfundimtar,
mbetje nga proceset e transportimit, ngarkimit dhe shkarkimit te produkteve, ruajtjes dhe
magazinimit te produktit, si dhe pluhurat qe shkaktohen ne silosin e furnizimit te impiantit me
material te gurit gëlqeror.
Procesi teknologjik i aplikuar është i tille qe nuk përdor lende djegëse te dëmshme për mjedisin,
impianti është automatik dhe makineritë funksionojnë nëpërmjet energjisë elektrike.
Gjithashtu uji nga procesi teknologjik, nuk ka shkarkime te ujerave, pasi qe procesi përdor ujët
si përzierje e produkteve finale, kësi soje nuk kemi shkarkime te ujerave industriale gjate
procesit teknologjik dhe prodhimin e produktit përfundimtar.

5.1

Ndikimet në ajër
Gjate fazës se ndërtimit te objektit ndikimt ne ajer mund te jene minimale, mund te ngritën
grimcat nga vend punishtja dhe nga gazrat qe lirohen nga makineritë.
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Faza e operimit, ndikimet në ajër, mund të rezultojnë gjatë disa fazave të operimit sidomos në
rast të mos kujdesit dhe mos ndërmarrjes së masave paraprake për parandalimin e emisioneve.
Emisionet mund të shkarkohen në disa faza:
-

Gjate procesit te punës ne rast te ndonjë prishje te gypave qe e transportojnë lenden e
pare deri ne makinat prodhuese apo ndonjë prishje e qe mundët me shkakut
emisione te pluhurit ne atmosferë.

-

Shkarkimi i lendes se pare ne sillosa – Kjo është faza që më së shumti mund të
rezultojë me emisione të pluhurit, ne rast te mos kujdeseve gjate depozitimit te
lendes se pare ne procesin e punës.

-

Ndotja e ajrit mund të rezultojë nga lëvizjet makinerive dhe automjeteve
transportuese, përkatësisht ndotja nga pluhuri i ngritur nga sipërfaqet e jashtme
(jashtë objektit), deri te shkarkimi i lendes së parë, apo ngarkimi i produktit final, si
dhe nga qarkullimi i makinerive të tjera, si ngarkues etj.

Gjatë gjithë këtyre fazave të procesit teknologjik, nga ku lirohen grimca të pluhurit, këto grimca
emetohen në ajër, dhe pastaj për shkak të peshës së tyre gravitojnë në tokë, në afërsi të
impiantit, ose varësisht prej erës mund të transferohen në mjedisin përreth. Në kushte të mos
ndërmarrjes së masave zvogëluese, si rezultat i reliefit dhe kushteve tjera mjedisore, këto
grimca mund të barten edhe në distanca më të largëta. Nivel më pak relevant i ndotjes së ajrit
mund të vije edhe nga emisionet e gazrave të automjeteve që përdoren, si lugë ngarkuese
kamion etj.

5.2

Ndikimet në tokë
Faza e ndërtimit te objektit

mund te ketë ndikime ne toke ne rast te ndonjë derdhje te

derivateve nga makineritë punuese. Po ashtu është e natyrshme qe hapësira ku do te vendoset
impianti, shtresat e larta te tokës do te pësojnë ndryshime.
Gjate fazës së operimit –ndikime negative në tokë mund të paraqiten nga:
-

Ndikimi më i madh në cilësinë e tokës do të vije në rast të përdorimit të makinerive
të vjetruara, për shkak të rrjedhjes së vajrave apo karburanteve. Si dhe në rast të papërgjegjësive të stafit, gjatë shtimit të karburantit apo vajrave në makinerit në zonë,
apo gjatë proceseve servisuese.
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-

Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të
ndryshme; si dhe nga mbetjet e ushqimit dhe paketimet që mund të rezultojnë nga
stafi / punëtoret.

-

Depozitimi i pluhurave të rezultuara si dhe ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe të
lëngëta që mund të përdoren në zonë;

Foto 6 Pamje nga bazamenti i objektit qe do te shfrytëzohet për impiantin

5.3

Ndikimet në ujë
Ndikimet ne ujë gjate fazës se ndërtimit te objektit mund te vijën ne raste te derdhjeve te
lubrifikantëve te ndryshme nga makineritë punuese qe përdoren për kryerjen e punëve.
Ndikimet në ujëra, mund të rezultojnë nga:


Ujërat e shkarkuara nga pastrimi i hapësirës se punues e qe ne te mund te përmbajnë
edhe materie te lendes se pare , të cilat në rast se nuk kalojnë përmes gropave
sedimentuese, mund të shkarkohen deri në lum.



Gjate procesit te prodhimit te fasadave te lëngëta mund te shpërthehet ndonjë gyp i
lendes se pare Arakril ADC, e i cili do te shkarkohet ne sistemin e ujerave industriale.
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Derivatet, vajrat dhe lubrikantet të ndryshme të cilat mund të derdhen nga makineritë
në përdorim;



Pastrimi i ambientit në rast të ndonjë rrjedhjeje të padëshiruar



Në rastet e pastrimit të automjeteve të transportit në zonën e projektit



Ujerat e lagies së sheshit të qarkullimit të automjeteve;



Ujerat e përdorur për ambientet hijeno-sanitare të ambientit të stafit;



Ujerat nga shpëlarja e materialit nga reshjet;



Veçmas, në rast të operimeve të pakontrolluara, mund të ketë efekte negative në
rrjedhën ujore në afërsi.

Ndikimi i këtij aktiviteti në ujera konsiston në ujerat e pastrimit të ambientit të punës. Procesi
teknologjik uji shkarkohet vetëm gjate shpëlarjes se makinerive, mire po këta ujë pas trajtimit
nga gropa septike rikthehet prapë ne proces teknologjik. Ndikimi nuk është me efekt
domethënës në mjedisin e zonës.

5.4

Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë
Sipërfaqja ku është vendosur impianti është zone e rrethuar me objekte industriale ekzistuese
dhe nuk karakterizohet me ndonjë vegjetacion, peizash, apo faunë specifike. Megjithatë
ndikimet mund të ndodhin në ambientin rrethues, në rast të mos kontrollit të pluhurit, gjatë
kohës me erëra vije deri te dëmtimi i florës përreth. Gjithashtu zhurmat përtej niveleve të
pranuara, të krijuara nga makineritë.

5.5

Ndikimi në vendbanime dhe popullatë
Nga ky projekt nuk pritet që të ketë zhvendosje të popullsisë, çrregullim të vendbanim apo
çfarëdo efekti tjetër. Veprimtaria e biznesit është mjaftueshëm e distancuar nga vendbanimet, si
dhe në pozicion që nuk ndikon direkt në mjedisin e vendbanimit. Pritet qe te ketë ndikime
pozitive ne punësim.

5.6

Ndikimi nga zhurma
Zhurma është një nga ndikimet e rëndësishme që duhet trajtuar. Duke e marruar parasysh
procesin e punës ne ketë fabrikë zhurma do te jete brenda kufijve te lejuar. Megjithatë, zhurma
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do të ketë një karakter brenda hapësirës punues dhe nuk do të ketë ndikim në zonat e banuara
dhe aktivitetet që zhvillohen në këtë biznes nuk pritet që të tejkalojnë nivelin e lejuar të
zhurmës. Zhurma që krijohen gjatë punës nuk pritet të ndikojnë në popullatën lokale. Po ashtu
gjatë zhvillimit të veprimtarisë nuk ka aktivitete që zhvillohen gjatë natës që mund të ndikonin
në krijimin e zhurmave.
Sa i përket zhurmave, ato janë të ndjeshme vetëm brenda ambienteve të fabrikës dhe nuk janë
problem për mjediset e jashtme dhe fqinjët.

5.7

Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Sipas natyrës së projektit, nuk pritet përdorim i lëndëve e as prodhim i produkteve të cilat kanë
rrezikshmëri të lartë për mjedisin. Aksidentet që mund të ndodhin mund të jenë të natyrave të
ndryshme por kryesisht me rrezik për jetën e të punësuarve, por edhe për mjedisin në rat të:
- Rrjedhjet e lendes se pare ne rast te ndonjë shpërthimi te gypave. Edhe pse kjo lende
nuk përmban ndonjë materie te rrezikshme.
- Nga mekanizimi punues
- Aksidentet e mundshme në komunikacionin gjatë transportit të lëndës së parë dhe të
produktit final, etj.

6

MASAT PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NË MJEDIS
Gjate fazës se ndërtimit kompania duhet te i ndërmarrë te gjitha masat për mos ndikimin ne ujë,
toke, ajër etj.

6.1

Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
Gjate fazës se ndërtimit kompania duhet ta mirëmbajë hapësirën punuese, ta ujite ne rast se ka
pluhur, ne mënyre qe mos te ngritën pluhuri ne atmosferë gjate lëvizjes se makinave.
Gjatë fazës së operimit, përkatësisht gjatë prodhimeve te produkteve te thata dhe te lëngëta, për
parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në ajër duhet të ndërmerren këto masa:
-

Gjatë shkarkimit te lendes se pare ne silose, vazhdimit të kontrollohet procesi dhe të
bëhet spërkatja adekuate e hapësirave punesës.

-

Te behet kontrolli teknik i makinerive qe përdoren ne procesin teknologjik.
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-

Të bëhet kontrolli i rregullt teknik i automjeteve transportuese.

-

Te shtohet kujdesi gjate bartjes se produkteve finale, qe te mos derdhen thasët qe
janë te mbushur me fasada te thata

-

6.2

Gjate verës te ujiten pllatot punuese qe mos te ngritët pluhuri

Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë
Sigurisht qe çdo ndërtim shkakton ndikime ne substraktin e tokës dhe është e pa mundu te
evitohen këto ndikime ne përgjithësi. Mirëpo prapë duhet te i kushtohet kujdese ne ruajtjen e
shtresave te tokës, ne mënyre qe mos te ndoten. E kjo ndotje duhet te evitohet qe mos te ketë
derdhje te derivateve gjate procesit te ndërtimit te objektit.
Gjatë fazës së operimit, duhet të ndërmerren masat si në vijim:
- Zona e operimeve duhet të betonohet, dhe të ndërtohet sistem drenazhimi dhe
mbledhjes së ujërave atmosferike dhe të atyre që rrjedhin nga procesi i pastrimit te
hapësirave punuese
- Të gjitha pajimet, makineritë të mirëmbahen dhe kontrollohen rregullisht;
- Ndërrimi i vajrave të makinave të bëhet në vende të posaçme, të betonuara dhe të
izoluara, përkatësisht nëpër punëtori adekuate, kur nuk është e mundur, në rastet e
makinerive të mëdha, ndërrimi i vajrave dhe shtimi i karburanteve të bëhet vetëm
nga personat zyrtar dhe të trajnuar.
- Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe
përbërjes. Ato që nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në
deponinë regjionale të mbeturinave
- Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak,
dhe duhet të bëhet marrëveshje me kompaninë komunale për mbledhje të
mbeturinave.
- Vajrat e përdorura duhet të vendosen në enë të vecant dhe t’u shiten kompanive të
licencuara për mbledhjen e vajrave të përdorura;
- Të bëhet kontrolli i rregullt i makinerive ngarkuese dhe transportuese, për të
parandaluar rrjedhjen eventuale të vajrave dhe karburanteve në tokë;
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6.3

Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë
Gjate fazës se ndërtimit për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në ujëra duhet
te merren masa qe mos te derdhen lubrifikant te ndryshme nga makineritë punuese si dhe mos
te hedhen mbeturina ditore nga pune kryerësi i objektit.
Për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në ujëra, duhet ndërmarrë këto masa:
- Zona e operimeve duhet të betonohet, dhe të ndërtohet sistem drenazhimi dhe
mbledhjes së ujërave atmosferike.
- Të ndërtohen dhe të mirëmbahen (pastrohen) rregullisht gropat sedimentuese;
- Të gjitha pajimet, makineritë të mirëmbahen dhe kontrollohen rregullisht;
- Ndërrimi i vajrave të makinave të bëhet në vende të posaçme, të betonuara dhe të
izoluara, përkatësisht nëpër punëtori adekuate, kur nuk është e mundur, në rastet e
makinerive të mëdha, ndërrimi i vajrave dhe shtimi i karburanteve të bëhet vetëm
nga personat zyrtar dhe të trajnuar.
- Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe
përbërjes. Ato që nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në
deponime regjionale të mbeturinave
- Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak,
dhe duhet të bëhet marrëveshje me kompaninë komunale për mbledhje të
mbeturinave.
- Vajrat e përdorura duhet të vendosen në enë të veçantë dhe t’u shiten kompanive të
licencuara për mbledhjen e vajrave të përdorura;
- Të bëhet kontrolli i rregullt i makinerive ngarkuese dhe transportuese, për të
parandaluar rrjedhjen eventuale të vajrave dhe karburanteve në tokë;

6.4

Masat për mbrojtjen nga Zhurma
Kompania duhet të bëjë matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Matjet
duhet të bëhen afër vendbanimeve, në mënyrë që të vërehen ndikimet në vendbanim.
Në rast se rezultatet e matjeve tregojnë vlera më të larta sesa ato të lejuarat, atëherë kompania
EU BETON SH.P.K. 2021
37

Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

duhet të ndërmarrë masat e duhura.
Varësisht prej procesit të punës, në mjediset ku parashihet zhurmë e madhe, punëtorët duhet të
bartin pajisje për mbrojtje nga zhurma.

6.5

Masat për mbrojtje nga rreziqet dhe aksidentet
Për të parandaluar pasojat e mundshme, kompania duhet të zhvilloj plan të menaxhimit të
rrezikut nga aksidentet mjedisore. Gjithashtu duhet të përgatit një plan për parandalimin e
zjarrit, por edhe plan për menaxhimin e situatave në raste të zjarrit.
Si masë parandaluese, i tërë lokacioni duhet të jetë i rrethuar, mbrojtur nga ndikimet fizike të
jashtme. Duhet të vendosen rrethoja adekuate. Duhet të merren masat e sigurisë për evitimin e
derdhjes së vajrave apo derivateve.
Duhet që të ndërmerren të gjitha masat e sigurisë, konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të të punësuarve dhe të mjedisit të punës.

7

PROGRAMI I MONITORIMIT
Duke e pasur parasysh se ky aktivitet nuk parasheh përdorim të lëndëve djegëse, nuk parasheh
procese të djegies, shkrirjes, apo furra me temperatura të mëdha, si dhe nuk parasheh
shkarkime të ujërave të zeza nga proceset teknologjike, nuk konsiderohet e detyrueshme
monitorimi permanent i tregueseve mjedisor. Megjithatë, rekomandohet që në mënyrë
periodike, investitori të monitorojë këto tregues të trysnisë në mjedis:


Për ajrin duhet të monitoroj Lëndën e Ngurtë Pezull(LNP) dhe zhurmat në ambientin e
punës(dB).



Për ujin: lënda e ngurtë pezull, përmbajtja e CaCO3.



Për token, nuk aplikohen detyrime monitorimi
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8

RAPORTIMI
Raportimi do te kryhet nga personi përgjegjës i autorizuar nga menaxhmenti, gjegjësisht nga
ekspertët e kompanisë. Në raport do të përfshihen të dhënat për monitorimin siç do të jetë
kërkuar në pëlqimin mjedisor, përkatësisht lejen mjedisore.

9

MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT
Pas përfundimit të aktivitetit prodhues, objekti dhe pajimet e impiantit duhet të çmontohen dhe
të largohen nga ky lokalitet. Bazamentet si dhe platotë nga betoni duhet të shkatërrohen,
imtësohen dhe të dërgohen në deponinë regjionale. Substratet e krijuara gjatë procesit të
prodhimit, përmbajnë rërë, zhavorr, çimento beton etj. Ato duhet të largohen, dhe me një
trashësi rreth 0.5 m struktura përfundimtare duhet të jetë e mbuluar me dheun, e cila është
adekuate me dheun e mëparshëm dhe ku do ti përshtatet substratit te tokës.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara apo të degraduar nga ndryshimi i destinimit do të
përfshij rivitalizimin në tërësi të hapësirës së dëmtuar nga veprimtaria ekzistuese. Zgjedhja e
rikultivimit dmth modelit, varet edhe nga qëllimi i përdorimit të tokës, siç do të jetë e paraparë
me planet komunale..

10

KONKLUZION
Me respektimin e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, ndikimi i
keti procesi teknologjike do të jetë në nivel të vlerave dhe standardeve të caktuara me ligjet dhe
aktet nënligjore në fuqi. Ndikimet e evidentuara janë të menaxhueshme dhe kontrollueshme.
Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohen në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas
kërkesave të autoriteteve përkatëse.

11
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