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1. Hyrje
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pëlqimit Mjedisor për qendrën e
grumbullimit të Mbeturinave metalike hekuri, e Katalizatorëve dhe mbetjet
Elektronikëve dhe elektrombeturina në parcelën P-72403034-04028-1 në zonën
Kadastrale Koretishtë komuna e Novobërdës, perfaqsuer nga z. Edmond (Neki)
Kaja, pronar i kompanisë ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, ka bërë
përgatitjet e dokumentacionit për fillimin e hartimit të Raportit për

Vlerësimin e

Ndikimit në Mjedis për këtë qendër grumbulluese. Raporti i VNM-së paraqet një
dokument të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor,
për grumbullimin, transportimin dhe tregtimin e dhe trajtim fizik te mbeturinave
metalike, katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve. Me qëllim që të identifikohen
dhe analizohen ndikimet llojet tjera të metaleve katalizatorëve dhe mbetjeve
elektronikëve etj, në mjedis të tërë veprimtarisë së qendrës së

grumbullimit të

këtyre mbeturinave, duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për
mbrojtjen e mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari. Në raportin e VNM-s
duhet analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin e
qendrës si dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe
karakteristikat inzhinjeroko - teknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të
projektit, nga ana tjetër, shtrohet nevoja për hartimin e Raportit të VNM-së ku do të
përkufizohen të gjitha ndikimet
qendra e grumbullimit

relevante që mund të paraqiten në relacionin

të mbeturinave metalike katalizatorëve dhe mbetjeve

elektronikëve dhe mjedisi, duke mos anashkaluar edhe ndikimet kumulative në
regjionin më të gjerë. Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e
hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport bëhet me qëllim të
indentifikimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të
nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative.
Me rastin e hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi
i masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë realizimit të procesit të grumbullimit,të
mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve dhe transportimit
të këtyre dhe pas përfundimit të projektit, kurse për fazën e ndërtimit nuk është
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marr për bazë, sepse në kohën kur është hartuar ky raport qendra e mbeturinave
metalike ka qenë e ndërtuar.

1.1. Arsyeshmëria
Me fillimin e prodhimit masovik të automjeteve dhe krijimin e mbeturinave si që
janë

mbeturinat metalike dhe llojet tjera si katalizatorëve dhe mbetjeve

elektronikëve nga automjet e vjetruara. Këto qendra per grumbullimin dhe trajtimin
fizik të Mbeturinave metalike hekuri, katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve në,
Koretisht, komuna e Novobërdës, ndikojnë në mjedisin jetësorë e në anën tjetër
paraqesin sasi të mëdha të lëndës së parë e cila mundet me një përpunim të
caktuar teknologjik përsëri të përdoret për qëllime të ndryshme (procesi i riciklimit).
Zhvillimi i hovshëm i industrisë, zëvendësimi i teknologjive të vjetra me teknologji
të reja, zëvendësimi i pajisjeve, aparateve, mekanizmave të vjetërsuara me të reja,
rritja enorme e numrit të automjeteve të vjetërsuara

e shumë

produkte me

përbërje metalike që pas shfrytëzimit apo mos përdorimit konsiderohen si
hedhurina në një mas të madhe rrezikon mjedisin jetësorë.
Viteve të fundit riciklimi që po bëhet (sidomos për mbeturinat metalike dhe
plastike) një veprim me rëndësi të veçantë në vendet e zhvilluara konsiderohet
një nga kontributet më të mëdha në aspektin e përfitimeve ekonomike, punësimit
të një numri të punëtorëve e sidomos në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit jetësor.
Viteve të fundit riciklimi që po bëhet sidomos për mberurinat metalike dhe
katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve në vendet e zhvilluara është një nga
kontributet më të mëdha në aspektin e përfitimeve ekonomike, punësimit të një
numri të punëtorëve e sidomos në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit jetësor.
Këto probleme paraqiten në të gjitha vendet e botës dhe në të gjitha këto vende
paraqitet nevoja e formimit të ndërmarrjeve që merën me riciklimin e
mbeturinave metalike, mbeturinave plastike dhe katalizatorëve dhe mbetjeve
elektronikëve.
Kjo problematikë nuk mundë ta anashkalojë edhe vendin tone kur dihet se pas
luftës, Kosova është e vërshuar nga automjetet e vjetërsuara të importuara nga
Evropa Perëndimore, këto automjete janë në fazën e fundit të shfrytëzimit të tyre
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prandaj duhet kushtuar kujdes në trajtimin e tyre si në aspektin socio-ekonomik po
ashtu edhe në aspektin e mbrojtjes së mjedisit që këto automjete të mos
përfundojnë si mbeturina por të grumbullohen dhe çmontohen e pastaj të
seleksionuara të dërgohen ne qendrat për riciklimin e tyre.

2. Baza për Hartimin e Raportit
Raporti i VNM-s përfshin indentifikimin

e masave mbrojtëse për mjedisin me

rastin e ndonjë aksidenti ambiental gjatë funksionimit kontinuel të qendrës gjatë
realizimit të procesit të grumbullimit dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike hekur
dhe llojet tjera te mbeturinave si katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve atë :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

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

2.1. Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Legjislacioni ne lidhje me ruajtjen e mjedisit është pothuajse në përputhje me
normativat evropiane te mbrojtjes se tij ndonëse cilësia mjedisore është ende në
parametra mjaft të ulet. Ligji i pare për mbrojtjen mjedisore daton ne vitin 2003, tani
është hartuar dhe aprovuar Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, ndër të
tjera ne te potencohet se te gjitha veprimtaritë

e personave fizike dhe ligjor,

vendas apo te huaj, qe ushtrojnë veprimtari të reja dhe kanë ndikime të theksuara
negative ne mjedis, do te jene temë e vlerësimit të ndikimit ne mjedis. Ne lidhje
me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar dhe funksionon Ligji për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton të gjitha procedurat
për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM-së. Ligji për VNM (Nr. 03/L-214)
ka për qellim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me
ndërthurje të ndikimeve mjedisore te projekteve apo veprimtarive qe do te
realizohen me qellim qe te parandalojnë dhe te zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet
negative ne mjedis në kohen e duhur.
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Fusha e administrimit të mbeturinave në Kosovë rregullohet përmes Ligjit për
mbeturina, Nr. 04/L-060. Qëllimi i këtij Ligji është mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe
të mjedisit nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të mirëfilltë
(të qëndrueshëm) të mbeturinave, duke krijuar kushte për parandalimin dhe
zvogëlimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre.
Ligjet dhe aktet nënligjore më të rëndësishme të aplikuara për hartimin e raportit të
VNM-së për qendrën e grumbullimit, të mbeturinave metalike dhe katalizatorëve
dhe mbetjeve elektronikëve dhe transportimit të tyre janë shfrytzuar:


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



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për Mbeturina



Ligji për ndërtim Nr. 2004/15



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 03/L-106



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41



Ligji mbi ndërtimet Nr. 2004/15



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



Ligji për mbrojtjen e ujërave Nr. 2004/24



Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja



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



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



Udhëzimi administrativ për Administrimin e automjeteve të hedhura dhe

Nr. 04/L-060

Nr. 03/L-160

mbeturinat e tyre (04/07).


Udhëzimi administrativ për mbeturina nga bateritë dhe akumulatorët e
shpenzuar (02/07).



Udhëzimi administrativ për administrimin e vajrave të përdorura mbeturin
(03/07).



Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin
e mbeturinave (08/07).



Udhëzimi administrativ për import, eksport dhe transit të mbeturinave;
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Udhëzimi administrativ.Nr.30/2014 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe
vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit
publik dhe në trupin ujor.



Udhëzimi administrativ për nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit dhe
shpërndarjes të ndotësve ne tokë.

b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos eksperiencës
profesionale në udhëheqjen e procesit gjatë funksionimit kontinuel të qendrës
gjatë realizimit të procesit të grumbullimit, të mbeturinave metalike, katalizatorëve
dhe mbetjeve elektronikëve dhe transportimit dhe konsultimeve që janë bërë me
ekspertët që udhëheqin procesin teknologjik, janë shfrytëzuar:
1. Projekti kryesor i ndërtimit të qendrës për realizimin e procesit të grumbullimit,
trajtimit fizik të mbeturinave metalikekatalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve.
2. Projekti kryesor i maqineris të qendrës për realizimin e procesit të grumbullimit
dhe trajtimit fizik, të katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve.
3. Qertifikata e biznesit
4. Qertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
5. Kopja e planit të parcelës.
6. Kontrata për marrjen e pjesës së ngastrës kadastrale në shfrytzim.
Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për
nevoja të hartimit të raportit janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke
përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi.
Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk
janë përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërshënuar për nevojat e hartimit të
këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe
direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC), si dhe
Direktiva për mbeturinat (2006/12/EC), viti i ratifikimit 05 Prill 2006, Qëllimi i
direktivës është mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit te njeriut nga rreziqet që
shkaktohen nga mbledhja, transporti, trajtimi dhe deponimi i mbeturinave.
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2.2. Metodologjia e Punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis të objektit
për realizimin e procesit të grumbullimit dhe trajtimit fizik ,të mbeturinave metalike
katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë :


burimet themelore të ndikimeve në mjedis.



popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.



karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është i
ndërtuar qendra për realizimin e procesit të grumbullimit dhe trajtimit të
mbeturinave metalike katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve.



klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike.



kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë.



bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.

b). Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve


madhësia dhe lloji i ndotjes.



karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës.



gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar.



vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse.

c). Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin e qendrës për realizimin e procesit të
grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave metalike.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe
vlerësimit të gjendjes ekzistuese.
Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që ka të bëjë me
potencial të shprehur ekologjik. Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi
mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.
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3. Karakteristikat e Lokacionit dhe Mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore
për hartimin e Raportit të Vlerësimit të ndikimit në Mjedis.
Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar
hulumtimet studimore të bëra në këtë teren.
Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar
një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes
ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të
dhënat

ekzistuese

morfologjike,

gjeologjike,

hidrologjike,

hidrografike

dhe

meteorologjike.

3.1. Potencialet Ekzistuese
Njëri nga elementet kyçë te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është
hulumtimi i potencialit ekzistues, e që konsiston ne analizën e mirëfilltë të tërësisë
hapësinore ne zonën më të gjërë të kompleksit të qendrës për realizimin e procesit
të grumbullimit dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe
mbetjeve elektronikëve. Me qëllim që ne bazë të pasojave të njohura të vlerësohen
mundësit e rrezikut ekologjik dhe ne bazë te tyre të rekomandohen masat për
zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre. Karakteristikat e potencialit ekologjik
përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të faktorëve natyror si që janë
toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna. Çdonjëri nga potencialet ekologjike ne këtë
mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne esencë kanë rëndësi të dorës së
parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit.
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FAKTORËT
NATYROR
TOKA

POTENCIALET
POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI

FLORA

FAUNA

POTENCIALET
E BIOTOPËS
POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

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

Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçanet 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 marrëdhënieve të mundshme është paraqitur në
figurën nr.1. Në bazë të raporteve të paraqitura në fig 1, është e qartë që faktorët
natyror formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të të cilave
duhen marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të qendra

për realizimin e

procesit të grumbullimit dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike, katalizatorëve
dhe mbetjeve elektronikëve.

4. Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit
4.1. Vendndodhja e lokacionit
Kompania Investuese ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendra e
grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe mbetjeve
elektronikëve etj. në zonen kadastrale koretishtë komuna e Novobërdës është e
ndërtuar në pronë private të z. Xhevat Mehmeti i cili e ka dhene me qera pronën e
paluajtshme kompaisë ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës .
Vlenë të theksohet siç u tha me sipër se objekti është objekt ekzistues, i ndërtuar
në parcelen me një hapësirë prej 840 m2, ku vetë objekti ka hapësirë prej 63 m2:
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,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës operon në ngastrën kadastrale nr. P72403034-0028-1, numri i lendes së çertifikates të pronesise numër të lëndës
1004/2021 të datës 02.07.2021-09:19 , lloji i njësisë së parcelës me siperfaqe 840
m2 në vendin e quajtur ,,Ara Djat‟‟, kultura – klasë bujqësore – Arat- Arë e klasit të
5, dhe gjendet në zona Kadastrale Koretishtë komuna e Novobërdës.
Ngastra e lartëcekur është pronë e marur nën qiramarrje nga z. Xhevat (Shefki)
Mehmeti me numer te Kontratës LRP. Nr. 1599/2021 , Ref.nr. 951/ 2021 dhe
shfrytzohet në emër të subjektit ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës,
bazuar në numër të lëndës 1004/2021 të datës 02.07.2021-09:19 zyra kadastrale
Novobërdë. Kompania ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës.
Komuna e Kjo komunë shtrihet rreth koordinantave gjeografike: 42° 63 V dhe 21°
26 L. Novobërda apo Artana është nje komune e mesme rurale që ndodhet në
Juglindje të Prishtinës.Komuna përbehet nga 24 zona kadastrale apo 33 fshatra.
Lokacioni ku planifikohet Shfrytzimin dhe Eksplatimin e gurit te forte te
shkembinjeve te Diabazeve shihet ne pjesën e hartës topografike të më poshtme.

Pozita Gjeografike e komunës së NovoBërdes.
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,,AK ReMetlnd”-Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit
fizik

të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si

mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës ndodhet

në lokacionin e

mëposhtëm :

Fig. Skica e parceles ku gjendet Objekti i Grumbullimit të mbetuarave.

4.2. Popullsia
Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës

dhe

popullata. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para se gjithash për shkak të
nevojës që të hulumtohen hollësisht ndikimet e mundshme negative në banorët
që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Komuna e NovoBerdes shtrihet rreth koordinantave gjeografike: 42° 63 V dhe 21°
26 L. Novobërda apo Artana është nje Komunë e mesme rurale që ndodhet në
Juglindje të Prishtinës. Komuna e Novobërdës përbehet nga 24 zona kadastrale
apo 33 fshatra.
Komuna e Novoberdes në bazë të sasisë së ujit është mesatarisht e pasura.
Novobërda, ose Artana eshte vendbanim në pjesën lindore të Kosovës. Novobërda
(në dokumentet Latine e shkruar si Novaberd, Novus Mons ose Novamonte; dhe
në minierat Saksone dokumentohet si Nyeuberghe) është përmendur në
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dokumentet historike më herët se në vitin 1326. Se pari është përfshirë se bashku
me pjesët tjera te Kosovës, brenda Mbretërisë se parë Bullgare[1]. Kalaja - (Kalaja
e Artanës) ndodhet në një mal të vogël ndërmjet Përlepnicës dhe Krivarekës,
është një kala mesjetare dhe monument i kulturës në Artanë, Kosovë.
E gjithë kjo ka ndikim në strukturën ekonomike të NovoBërdes, prandaj bujqësia
dhe turizmi merret si pjesë madhore e aktiviteteve ekonomike në komunën e
Prizrenit. Lokacioni

ku do të behet qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik

të

Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si mbeturin
etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës, është në afersi të objekteve banuese,
kështu që në pikëpamje mjedisore, duke pasur parasysh pozitën gjeografike të
lokacionit ku do të bëhet qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik

të Mbeturinave

metalike hekuri, katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj, në
Koretishtë, komuna e Novobërdës, nuk do të kenë ndonjë ndikim relevant në
popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të
punësohen ne kete ndermarrje. Banorët e fshatrave për rreth lokacionit kryesisht
merren me bujqësi, pemëtari dhe blegtori.

3.3. Lidhjet e komunikacionit
Lidhjet e komunikacionit janë shume të mira me te gjitha rruget e komunës së
Novobërdes me qendra tjera të Republikes së Kosoves. Zona e planifikuar për
grumbullim dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe mbetjeve
elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës kryesisht
pershkohet permes rrugeve kryesore te cilat lidhen me magjistralen Prishtin –
Gjilan. Zona në aspektin e infrastrukturës rrugore lidhet me tre qendra mjafte të
rëndësishme të regjionit lindor të Kosovës. Pra, lidhet me Prishtinen, Gjilanin si
qendra me kryesore. Rrjeti rrugor është i zhvilluar ne shkalle te kënaqshme, rruga
me e afërt e asfaltuar është rruga nga Novoberde – Gjilan qendra e grumbullimit
dhe

trajtimit

fizik

të

Mbeturinave

metalike

katalizatorëve

dhe

mbetjeve

elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës shtrihet ne
anen e djathtë të rrugës Novobërdë – Gjilan, në hyrje të Gjilanit ne largesi 30
metra te kesaj magjistale me parcelen ku dote behet trajtimi fizik dhe grumbullimi i
14
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katalozatorve dhe pjesëve elektronike, gjithashtu edhe largësia me vendbanimet
për rreth është e mjaftueshme një distance nga Vendburimi prej me larg se 30m.
Pra nga kjo që u cekë më lartë mund të konkludojme se zona qendra e
grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe
mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës
karakterizohet me lidhje të mira komunikimi, të cilat lidhje në të ardhmen do të rritin
edhe më shumë vlerën ekonomike të kësaj zone, nga arsyeja se me lehtësi mund
të bëhet grumbullimi i katalizatorve dhe transportimi i lëndës së parë.

3.4. Kushtet klimatike
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore
dhe vjetore ёshtё klimë kontinentale. Në viset e ulta për shkak të ndikimit të klimës
mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrurat janë nder të parat në Evropën
juglindore prandaj ekzistojnë përparësitë e pakrahasueshme për kulturat
bujqësore:, pemët dhe perimet. 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. Të reshurat janë të formës riguese ose me karakter
lokal. Temperatura mesatare sillet prej 11,5˚C gjer në 12,5˚C e si mesatare e
këtyre merret temperatura prej 12,0˚C. Temperaturat më të larta janë në muajin
qershor 35,6˚C, ndërsa në korrik 32,4˚C dhe në gusht 31,1˚C. Temperaturat më të
ulta janë në muajin dhjetor, janar dhe shkurt.
Temperaturat maksimale mesatare vjetore janë 22,5˚C, ndërsa temperaturat
mesatare minimale sillen prej -0.5˚C.

3.5. Relievi
Lokacioni më i gjer ku do të behet qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik

të

Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj,
në Koretishtë, komuna e Novobërdës shtrihet ne terrenin pjesërish të rrafshëtfushor me lartësi mesatare mbidetare prej 700-850m.
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Pika me te ulëta janë ato që shtrihen për gjatë fushës (Rrugës) që është në anën
Jug-Lindore te rajonit në fjalë, ndërsa pikat me te larta i ndërtojnë grebenet ne
anën veri – lindore dhe VP të parcelës.
Reliefi me larësit, pjerrtësitë dhe ultësirat e ndryshme ndikon ne formimin dhe
ndërtimin e elementeve

klimatike, në shfaqjen e të reshurave klimatike dhe

formimin e rrjetit ujor të cilat drenohen ne prrockat për rreth.

3.6. Hidrogjeologjia
Karakteristikat hidrogjeologjike të lokacionit janë të thjeshta. Morfologjia, ndërtimi
gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen e ujërave
sipërfaqësor dhe ato nën tokësor.
Ne aspektin hidrogjeologjik zona ku do të bëhet grumbullimit dhe trajtimit fizik

të

Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si mbeturin
etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës përbehet nga formacionet e kristalizuara
nga magma Bazalto–andezite dhe kompleksi i dajkeve qe nuk janë të
përshkueshëm nga ujerat.
Ne pjesën e ngastrës ku planifikohet të bëhet qendra e grumbullimit dhe trajtimit
fizik

të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si

mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës ujërat sipërfaqësore paraqiten
vetëm gjatë të reshurave atmosferike, të cilat drenohen në kanalet natyrale
(prrockat) dhe pastaj drenohen permes prrockave ne liqenin e Livoqit, që njёherit
paraqet edhe ujёmbledhёsin kryesor nё kёtё rajon.
Në aspektin hidrologjik

ujërat sipërfaqësorë të komunës së NovoBerdest

karakterizohen me ujera të bollshme sipërfaqësore të cilat drenohen në dy liqene
ne pjesen lindore ne liqenin e Livoqit ndersa ne pjesen perendimore drenohen në
liqenin e Batllaves, por në bazë të shpimeve

të puseve që janë bërë nga

komuniteti për nevoja personale dhe informatave të marrura nga ta, thellësitë e
ujërave nëntokësore janë mesatare.
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3.7. Pedologjia
Në aspektin pedologjik, tokat në afërsi të lokacionit ku planifikohet të kryhet qendra
e grumbullimit dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe
mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës bëjnë
pjesë në tokat e pazhvilluara, me një shtresë të materialit fushor karakteristik për
Diabazet dhe keratofiret me ngjyr Hiri te mbyllet. Qendra e grumbullimit dhe
trajtimit fizik te mbeturinave metalik dhe Katalizatorve e elektronikëve, në bazë të
qertifikatës së pronës gjndet në vendin e quajtur ,,Ara Dajt‟‟ arë e klasit të 5, kurse
ne largësi të ngastrave sidomos

në ultësina (rrafshina) sipërfaqet ku janë të

mbuluara nga tokat aluviale, deluviale janë toka me rentabilitet të lartë të kultivimit
të kulturave bujqësore.
Kurse pjesët nga të cilat kemi një proces të alterimit të shkëmbinjve kemi toka që
shumë pak shfrytëzohen

tokë bujqësore, por ma tepër janë livadhore me

vegjetacion të shumë të dobët të shkurreve dhe gjysmë shkurreve.
Harta pedologjike

e rajonit të ngushtë, ku planifikohet të bëhet qendra e

grumbullimit dhe trajtimit fizik

të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe

mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës është
tok ngjyrë kafet të cekët, lagështinë e marrin nga ujërat atmosferik. Ph është
bazike sidomos në vendburimin ku nga analizat kimike shihet se Ph është 8 deri
në neutrale sepse nuk kemi materie te shkëmbinjve acidikë. Përbërje ma të
madhe të tokave kemi me ngjyrë kafe e ma pak ato të smonicës. Tokat me ngjyrë
kafe janë biologjikisht mjaft aktive të cilat kryesisht përdoren si toka bujqësore dhe
pyje të dytat kalojnë në smonica dhe vështirë përdorën për bujqësi.
Duhet të ceket se pas shfrytëzimit këto pjes do ti rikultivojmë dhe ti kthejmë në
toka antropogjenë gjendje të mëparshme.
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3.8. Ndërtimi gjeologjik lokacionit
Harta Gjeologjike e regjionit të NovoBerdes

3.9. Natyra dhe biodiversiteti
Në bazë të të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës, nuk ekzistojnë
të dhëna se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj,
në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë
zonë/teritor që është potencial të futet nën mbrojtje .
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3.10. Bimësia dhe Vegjetacioni
Në bazë të shqyrtimeve vizuale të zonës ku planifikohet të kryhet qendra e
grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe
mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës dhe
aktivitetet tjera minerare kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga
bimët e ultë barishtore, manaferra, shkurre kurse ne hapësirën më të gjërë të
ngastrës edhe shkozë, qarr, bung, etj.
Kemi hasur në këtë zonë edhe në bimët që u përshtaten kushteve të jetës së tyre
në shkëmbinjtë ultrabazik.
Ngastra në fjalë nuk është e mbjellur me të lashta periodike, për momentin objekti
është i ndertuar dhe funksional.

3.11. Bota Shtazore – Fauna
Bazuar ne florën ekzistuese dhe kushtet klimatike si dhe ne bazë të të dhënave
nga vendasit

në këtë zonë përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake, jetojnë

gjitarët, zvarranikët, brejtësit,

insektet e ndryshme, lepuri i egër, thiu i eger,

dhelpra, iriqi etj. Prej brejtësve- minjtë, prej zvarranikëve: gjarpërinjtë, breshka e
tokës, zhapini i gjelbër etj, nga insektet: mizat, mushkonjat etj. Ndërsa prej
shpezëve janë karakteristike: bilbilat, fëllënëzat e fushës, lejleku, shqiponja etj.

3.12. Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin
nga elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin e qendra
e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe
mbetjeve elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës –
mjedisi.
Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik
të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet
kulturologjike, sociologjike dhe subjektive .
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Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe
nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Pamja e këtij regjioni
është mjaft karakteristike, me pamje

kodrinor – fushor - malor, dhe përrenjve

karakteristik, si dhe hapësirat vegjetative mjaft të bujshme.

3.13. Dukshmëria
Shikuar nga pozita e lokacionit ku planifikohet të bëhet qendra e grumbullimit dhe
trajtimit fizik të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve
elektronikëve si mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës, dukshmëria
është mjaft e lartë në të gjitha anët e horizontit. Vendet

që shtrihen në ketë

lokalitet karakterizohen më mjegulla dhe më lagështi të madhe të ajrit gjatë stinës
së dimrit. Edhe kjo zonë nuk përjashton nga ky fenomen por në masë më të vogël,
sepse nuk ka kurrfarë uzine e as diçka tjetër që e rritë ndotjen e ajrit dhe për
rrjedhojë e zvogëlon dukshmërinë.

3.14. Ajri
Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të faunës janë treguesit
kryesor për pastërtinë e ajrit. Kjo është zonë kryesisht bujqësore, në afërsi nuk ka
ndonjë uzinë ose aktivitet tjetër prodhues që do të ndikonte në ndotjen e ajrit.
Ndotja e ajrit mund të ndodhë nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën magjistrale
Prishtine–Gjilan, si dhe nga aktiviteti i qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik

të

Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si mbeturin
etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës. Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit
në këtë regjion është në nivel të lakmueshëm.

3.15. Uji
Ne këte lokacion ku planifikohet të behet qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik
të Mbeturinave metalike hekuri katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve si
mbeturin etj, në Koretishtë, komuna e Novobërdës kualiteti i ujit është i nivelit të
mirë sepse në afërsi të lokacionit nuk ka ndotës potencial. Ndotja e ujit mund të
shkaktohet nga shfrytezimi si dhe nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën magjistrale
Prishtin – Gjilan dhe nga shpërlërja e trasës së rrugës me të reshurat atmosferike.
Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet edhe nga stacionet e karburanteve të cilat janë
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të vendosura nga dy anët e rrugës magjistrale Prishtin – Novobërde - Gjilan dhe
nga komuniteti të cilët bëjnë shkarkimin e ujërave të zeza përgjatë prrockave.

3.16. Zonat e mbrojtura te natyres
Sipas Raportit të Gjendjes Mjedisore në Kosovë 2016-2017, Kosova ka 99 zona të
mbrojtura natyrore, të cilat përfshijnë 118.505,5 ha (11.4% të territorit të Kosovës).
Lista e zonave të mbrojtura përfshin: 11 Rezervate Natyrore, 2 Parqe Nacionale,
84 Monumente Natyrore, 1 Park Rajonal të Natyrës, si dhe 1 Peizazh Të Mbrojtur.
Sipërfaqja më e madhe e zonave të mbrojtura i përket Parqeve Nacionale
“Bjeshkët e Nemuna” (62.488 ha) si dhe “Sharri” (53.469 ha), ose 93.5% të të
gjithë sipërfaqes së zonave të mbrojtura si ne fig. ne vijim.

Fig.4: Zonat e mbrojtura në Kosovë

Sipas kësaj harte të publikuar nga Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit, rezulton se
nuk ka zona të mbrojtura në komunën e Novobërdës. Këtu ka vetëm disa
monumente natyrore të cilat janë propozuar për mbrojtje. Këto objekte janë
kryesisht trungje apo burime.
.
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4.0. Përshkrimi i qendrës për grumbullimin e mbeturinave
Në qendrën për grumbullimin e mbeturinave metalike transportimin dhe tregtimin e
dhe trajtim fizik te mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve
përveç mbeturinave te hekurit grumbullohen edhe llojet tjera te metaleve si:
a. Katalizatorë
f. Elektrombeturina
Objekti i ku shfrytëzohet nga kompanise ,,AK ReMetlnd”-Sh.p.k, Komuna e
Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtim fizik te mbeturinave metalike,
katalizatorëve dhe mbetjeve elektronikëve , në koretishtë komuna e Novobëres në
përbërjen e saj do të ketë:
-

Hapësirën me zyrën për personelin dhe dhomën për rojën dhe punëtorët
ndihmës.

-

Hapësirat për pranimin dhe shkarkimin e mbeturinave metalike, katalizytor
dhe pjesëve të elektronikëve.

-

Hapësirat për vendosjen e pjesëve të

Katalizytorëve dhe

mbeturinat

metalike të klasifikuara dhe ambalazhuar.
-

Ndarja e materieve metalike nga pjesët e katalizatorëve me anë të sharrës
elektrike.

- Ndarja e materieve metalike dhe plastike nga pjesët e Elektronikëve.
-

Hapsira ku behet trajtimi fizik dhe paketimi i katalizatorëve (katalizator të
bluar në form pluhuri) dhe pjesëve eletronike.

Objekti për vendosjen e pjesëve të metalta, katalizatorëve dhe pjesëve
elektronikëve, mbeturinat

të klasifikuara dhe ambalazhuara do të jenë të

vendosura në përdhes, objekti është i ndërtuar rej materialit të fortë.
Sipërfaqja e qendrës grumbulluese te mbeturinave

metalike ka formën e një

katërkandëshi që nevojitet të behet skicimi apo plani i situacionit

ashtu që të

ndahet pjesa për manipulim të automjeteve të cilët bëjnë transportin e
akumulatorve dhe mbeturinave metalike të përgatiten sipërfaqe te betonuara dhe
të ndara (nr.i këtyre sipërfaqeve të ndara të jetë sipas kapacitetit dhe klasifikimit)
ku në çdo pjesë të ndarë të vendoset tabela me mbishkrim për llojin e pjesëve të
çmontuara dhe fuqive e kontejnerëve të ndryshëm. Pjesët e ndara mundë të janë
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të shumta por sipas veprimtarisë që zhvillohet duhet të kemi pjesët e ndara të
platosë : Tabelat me mbishkrim të shënuar dhe të vendosur në sipërfaqet e ndara
mundë të ndërrohen sipas materialit mbeturinë të klasifikuar që vendoset.
Ne të ardhmen kompania planifikon që të blej edhe makinën për prerjen e
metaleve (gërshëre) e cila do të vendoset në plato.

5.1. Proceset që kryhen ne qendrën grumbulluese
Procesi teknologjik që zhvillohet në Kompanine ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e
Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike hekuri
katalizatorëve dhe pjesëve Elektronikëve në Koretishtë komuna e Novobërdë
mundët të ndahet globalisht në :
-

Pranimin e mbeturinave metalike dhe mbeturinave tjera të lartë cekura

-

Tretmani i materialit mbeturinë

Pranimi i mbeturinave metalike, katalizator dhe elektronikëve, përfshinë;
-

sjelljen me mjete transportuese

-

matjen

-

zbrazja dhe klasifikimi

Mbeturinat

metalike

Elektronikëve, sjellën

(materiali

mbeturin)

dhe

katalizatorë

dhe

pjesëve

nga furnitorët e ndryshëm përmes mjeteve të tyre

transportuese, pas arritjes në deponi, pranohet nga personi i caktuar i cili duhet
vizuelisht të shiqojë se materiali mbeturinë i sjellur ai plotëson kushtet që të
zbrazet apo jo, nëse jo, atëherë i urdhërohet që ta kthejë mbrapa mbeturinën e
sjellur, psh nuk guxon të pranohet shtëpiza e aparatit ftohës nëse nuk është bërë
më pare zbrazja nga lëngu ftohës (freon apo amonijak) në servisin e licencuar..
Mbeturinat metalike

janë lëndë e parë e rëndësishme për t‟u përpunuar.

Nëpërmjet përpunimit të metalit të vjetër përftohet jo vetëm lëndë e rëndësishme e
parë,por mund të kursehen deri në 80% energji në prodhimin e metaleve. Në
shumë vende të zhvilluara krahas letrës dhe qelqit të vjetër grumbullohen dhe
metalet. Ato që duhet të mblidhen janë katalizatorë dhe pjesë të elektronikëve.
Pranimi dhe shkarkimi i mbeturinave metalike , akatalizatorëve dhe elektronikëve
mbeturinave nga kamionët bëhet me anë të sistemit „kiper‟ apo me dorë jashtë
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hapësirës së objektit në platon, hapësirat (depot) e ndërtuara për destinimin e
lartcekur ndaras, katalizatorët kryesisht janë të mbështjellura me metal dhe pjea e
katalizatorit nga mbeturinat metalike nëse vinë të përziera atëherë pas shkarkimit
ndahen dhe vendosen ne hapësirat e veçanta .
Klasifikimi kryhet me dorë nga punëtorët ku kataliyatorët ndahen ne një grup, llojet
e hekurit dhe çelikut ndahen në një grup kurse metalet e elektronikëve në grupe të
veçanta. Mbeturinat metalike që pranohen ne qendrën grumbulluese dhe
çmontuese, përpos përbërjes metalike që posedojnë ato janë të ndotura me vajra
dhe lëngje tjera mvarsisht se nga vinë por pjesa më e madhe e tyre vinë nga
automjetet e demoluara,

prandaj paraqesin një problem kompleks për shkak të

përbërjes kimike dhe toksike kur dihet se një pike vaji i përdorur ndot 1m³ ujë, për
çka duhet patur kujdes në deponimin e tyre.
Për administrimin dhe menaxhimin sa me të mirë ne kete kompleks të qendrës
grumbulluese
magazinimi,

dhe

çmontuese

kryhen

kto

veprime:grumbullimi,

klasifikimi,

prerja, Bluarja e katalizatorëve (shtypja në perzierse me sfera

metalike) etj si ne vijim.
Prerja e materialit në kompleksin e kësaj qendre varësisht prej materialit që duhet
prerë, bëhet me sharrë dore, me sharrë elektrike, me flakë dhe me metoda
mekanike. Prerja me dorë nënkupton prerjen me sharrë, me gërsher

dhe me

prerje elektrike. Prerja me flake nënkupton prerjen përmes djegëjes me oksigjen,
acitilen apo propan-butan, më tutje mbeturina metalike kalon në presim (ballim)
për të bërë zvogëlimin e vëllimit të mbeturinës metalike për llogari ekonomike dhe
të transportimit më të lehtë gjer te pajimet për përpunim të mëtutjeshëm.
Presimi do të bëhet në presën hidraulike e cila është e përshtatshme për
përdorim,manipulim dhe transport brenda kompleksit të qendrës.
Katalizatorët – Paraqesin pastrimin e gazrave të cilat vendosen në pjesën fundore
pas djegjes dhe shërbejn pr zvoglimin e dioksidit të karbonit dhe gazrave tjerë
ndotëes dhe përdorën për vendosjen në Auspuh të automjeteve të ndryshme, si
dhe në industri për qëllime të ndryshme. Kataliyatorët nuk paraqesin vetëm interes
ekonomik por

janë me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e mjedisit kur kemi

parasysh përbërjen e tyre.
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Përbërja e bazë e Katalizatorëve është kjo :
1. pjesët metalike që premban pjesa e jashtme (mbështjellsi i katalizatorit) me
përbëje të ndryshme të Hekurit, qelikut i durueshem ndaj temparatures.
2. masa aktive për mbushjen e katalizatorit.
3. pllakat izoluese dhe shtëpiza e katalizatorit

Pjesët metalike të katalizatorëve qëndrojnë në kompleksin e qendrës deri atëherë
kur mirën nga kompanitë e licencuara për riciklimin e tyre.
Ndarja e materieve te Katalizatorëve
Ndarja e materieve të katalizatorëve nga pjesët metalike bëhet në mënyrë
mekanike, me sharë rrotulluese.
Së pari bëhet klasifikim i katalizatorëve sipas tipit, pasi që nga tipi i katalizatorit
varet përcaktimi i pikës së prerjes. Kjo bëhet me qëllim të ndarjes efikase të
materieve

mbështjellëse të hekurit nga pjesët keramike te katalizatorëve nga

pjesët metalike.
Në mënyrë që të evitohet ndotja e padëshiruar e ajrit me produkte të nga bluarja e
katalizatorëve gjatë trajtimit fizik dhe riciklimit të më tutjeshëm, është me rendësi
që ndarja të realizohet 100%, pa pjesë të imëta të materieve tjera. Materiali i
katalizatorëve bluhet me sistem të mbyllur duke mos shkaktuar ndotje të ajrit dhe
kkryhet permes bluarjes në perzierse të betonit e mbyllur me kapak dhe brenda saj
janë vendosur sfera metalike te cilat gjat rrotullimit të perzierses godasin pjeset e
katalizatorit deri ne bluarje te imot në form të Pluhuri. Materiali i bluar i
Katalizatoret pastaj vendoset ne qese dhe paketoghet ne pako nga kartoni ashtu
qe është i gatshëm per transport ne destinacionin e caktuar nga blersi dhe
prodhuesi. Katalizatori i perpunuar ambalazhohet dhe deponohet ne hapësirat e
posaçme për shitje të mëtejme. Është e detyrueshme që në fazën e ndarjes
efikase të materieve te Katalizatorve nga pjesët metalike të eliminohet tërësisht
pjesëmarrja eventuale e pjesëve ose grimcave të materieve te hekuritdhe plastike.
Punëtorët duhet të kenë kujdes vetëm për përdorim adekuat të sharës Gjatë fazës
së ndarjes bëhet edhe klasifikimi dhe grumbullimi i pjesëve metalike.
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Rekomandohet qe në fazën ndarjes së metaleve metalike nga katalizatorët dhe
plastika

të përsëritet me kujdes veçantë kontrolli i pjesëve ose grimcave të

plastikës që eventualisht kanë mbetur ende me pjesët metalike. Për këtë qëllim
duhet të instalohet transportuesi linikor, ose tavolina me sipërfaqe të madhe, ku
mund të bëhet kontrolli i kujdesshëm. Pas ndarjes së pjesëve metalike nga pjesët
te katalizatorëve, atëherë ato ndaras ambalazhohen dhe vendosen në hapësirat
adekuate gjer sa të transportohen nga blerësi i licencuar.

Fig.Përziersja ku bluhen pjeset e Katalizatorëve

Fif.Sferat metalike per thyerje
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Ndarja e materieve te Elektronikëve - Ndarja e materieve të Elektronikëve nga
pjesët plastike bëhet në mënyrë mekanike, me sharë rrotulluese.
Së pari bëhet klasifikim I pjesëve elektronike sipas tipit. Pjesët e elektronikëve
kryesisht janë nga makinat e vjetruara dhe të papërdorura. Kompania pjesët e
elektronikeve I merr kryesisht të ndara dhe të pastra dhe per këtë arsye nuk ka
ndonjë trajtim fizik të tyre.

6. Vlerësimi i Ndikimit ne Mjedis
Vlerësimet e ndikimit në mjedis të Projektit duhet të bëhen gjatë :
-

Fazës së ndërtimit të objektit

-

Fazës së funksionimit dhe të

-

Përfundimit të projektit

Me që objekti i qendrës për grumbullim dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike
katalizatorëve dhe pjesëve Elektronikëve është i ndërtuar, ndikimi në mjedis gjatë
ndërtimit nuk do të analizohet, vlerësimi do të bëhet për fazën e funksionimit
kontinuale dhe fazën e përfundimit të projektit.
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve
të mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve ( veprimeve) që kryhen në qendrës
për grumbullim dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike katalizatorëve dhe
pjesëve Elektronikëve, tregojnë se deri te kvantifikimi i të dhënave mund të vihet
sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe
kavantifikimi i tyre. Gjatë punës kontinuele të kompanisë investuese ,,AK
ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendrës për grumbullim dhe trajtimit fizik
të

mbeturinave

metalike

katalizatorëve

dhe

pjesëve

Elektronikëve

elektrombeturina në koretishtë komuna e Novobërdëst vie deri te rritja e emisionit
të materieve ndotëse nga puna e çmontimit të katalizatorëve, në mënyrë indirekte
mund të vie deri te ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe sipërfaqeve të dheut afër
kompleksit.
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6.1 Ndotja e ajrit
Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit të Kompanise

investuese ,,AK

ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendrës për grumbullim dhe trajtimit fizik
të

mbeturinave

metalike

katalizatorëve dhe pjesëve Elektronikëve etj. në

Koretishtë, komuna e Novobërdës, mund të theksojmë se aktiviteti i këtij kompleksi
nuk shoqërohet me ndotje të theksuar të ajrit, ndotje mund të ndodh nga
automjetet transportuese që transportojnë mbeturinat metalike, akumulatorët dhe
vajrat mbeturin ne këtë qendër, si dhe nga automjetet tjera që qarkullojnë në
këtë lokalitet, ndotje e ajrit mund të ndodh nga erat e pakëndshme që lirohet nga
mbeturinat gjatë çmontimit dhe klasifikimit

të katalizatorëve, klasifikimit të

mbeturinave metalike varësisht nga përbërja e tyre.
Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve
ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në
ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO2 dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e
ndotjes varet para se gjithash nga kushtet

klimatike –meteorologjike dhe

dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin në fjalë.

6.2. Ndotja e tokës
Toka (dheu) si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjik i cili
nga veprimet e ndryshme mund të vie deri te degradimi i vlerave themelore e
karakteristike të saja. Gjatë funksionimit
grumbulluese të

kontinual të kompleksit të qendrës

mbeturinave kompania ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e

Prishtinës, qendrës për grumbullim dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike
katalizatorëve dhe pjesëve Elektronikëve etj. në

Koretishtë, komuna e

Novobërdës, nga mbeturinat metalike që mund të përbajn metale të rënda siç janë
plumbi, kadmiumi, bakri, zinku, hekuri dhe nikeli, ndotja ndodh edhe nga
sedimentimi i ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga
sipërfaqet operacionale të kompleksit të qendrës grumbulluese dhe çmontuese të
katalizatorëve dhe mbeturinat metalike dhe objektet tjera që nevojitën për
funksionimin e qendrës

dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse nga ajri,

kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë funksionimit kontinuel të
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qendrës grumbulluese dhe çmontuese, pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të
dheut e cila vie si pasoj e derdhjeve të pa kontrolluara të acideve dhe fluideve
tjera që konsiderohen materie të rrezikshme që gjenden në katalizator, nga
derdhjet aksidentale të vajrave mbeturin që mund të derdhen gjatë manipulimit me
to dhe nga rezervarët ku janë të deponuara, këto ndotje të dheut evitohen vetëm
me largimin e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara
deponi adekuate aty ku nuk rrezikojnë mjedisin, nga vajrat dhe derivatet që mund
të rrjedhin nga automjetet transportuese që transportojnë mbeturinat metalike dhe
katalizatorë mbeturin ne këtë qendër grumbulluse tëmbeturinave metalike. Nga
këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës (dheut) afër qendrës grumbulluese të
mbeturinave metalike,
gjithash

katalizatorë dhe pjesëve Elektronikëve, varet para se

nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqet manipuluese të

kompleksit të qendrës , konfiguracioni i terenit në rrethin e kompleksit të qendrës
grumbulluese dhe çmontuese të katalizatorëve.

6.3 Ndotja e ujit
Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore gjatë
funksionimit kontinuel të qendrës grumbulluese të mbeturinave

metalike,

Katalizatorëve dhe pjesve Elektronikë, mund të ndodh: nga ujërat e të reshurave
atmosferike në sipërfaqet e pa mbuluara ku janë të vendosur mbeturinat metalike,
nga ujërat gjatë larjes së hapësirave ku janë të vendosur pajeset e shkatërruar
metalike dhe katalizatorët, ndotja e ujërave

ngakatalizatorët nga mbeturinat

metalike të ndotura, nga vajrat dhe fluidet tjera që gjenden të ndotura mbeturinat
metalike, nga derdhjet aksidentale të vajrave mbeturin që mund të derdhen gjatë
manipulimit me to dhe nga rezervarët ku janë të deponuara. Këto ujera janë mjaftë
të turbullta dhe të yndyrshme, me ndotës varësisht nga përbërja e katalizatorëve
mbeturin dhe mbeturinave metalike të cekura ne pasuset më parme dhe prandaj
ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, ndotja nga ujërat e
zeza tualetet etj.
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6.4. Zhurma
Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi
hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin nervor,
në hipertension, në koncentrim e njeriut në punë etj.
Lokacioni i Kompanise ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendra e
grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe
elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e Novobërdës është i
ekspozuar zhurmës së krijuar, nga qarkullimi i automjeteve transportuese të
mbeturinave

metalike,

katalizatorve mbeturin

dhe pjesëve Elektronikëve

mbeturin. Sipas gjendjes faktike të kompleksit të qendra e grumbullimit dhe trajtimit
fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në
Koretishtë komuna e Novobërdës, në lokacionin e analizuar mundë të konstatojmë
se nuk kemi gjenerim të zhurmës dhe niveli zhurmës do të jetë nën nivelin e
vlerave të lejuara.

6.5. Ndikimet në florë dhe faunë
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë
të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk
kemi zhdukje të vegjetacionit përpos nga sipërfaqet operacionale të kompleksit të
qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe
elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e Novobërdës, kjo do të thotë
se kemi të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve. E njëjta do të vlente
edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative.

6.6 Ndikimi në mjedis në rastet aksidentale
Në këtë kompleks mundë të ndodhin këto aksidente :
- Nga zjarri
- Dalja nga perziersja e pluhurit nga katalizatorët e bluar.
- Rrjedhja e vajrave mbeturin nga mjetet transportuese
Zjarr do të thotë çdo djegëje e pa kontrolluar që zhvillohet jashtë interesit shoqëror.
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Pjesët e çmontuara dhe të magazinuara në kompleksin e qendrës mundë të
ndahen në dy grupe, në metale dhe jo metale; që do të thotë se matalet nuk digjen
kurse jometalet (plastika) janë material që digjet.
Deri te zjarri - mundë të vie qëllimisht apo nga mos kujdesi i punëtorëve gjatë
prerjes së metaleve me flake të hapur apo me aparat per prerje apo salldimi afër
materialt mbeturinë i cili mund të digjet.
Rrezik për mjedisin mundë të paraqesë nëse vie deri te rrjedhja e vajrave fluideve
si mbeturinë specifike (material i rrezikshëm) të cilat mund të rrjedhin nga mjetet
transportuese.

7. Masat e Mbrojtjes të Mjedisit
Sipas analizës së bërë mbi ndikimin e kompleksit të ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k,
Komuna e Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave
metalike, katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e
Novobërdës, në mjedis, si dhe në bazë të vlerësimit i cili është punuar sipas
projektit,

kompleksi

i

qendrës

grumbulluese

te

mbeturinave

metalike,

katalizatorëve mbeturin me veprimtarinë kontinuele të sajë në lokacionin e
analizuar sipas autorit të raportit nuk rrezikon mjedisin sepse janë realizuar shumë
nga parakushtet e nevojshme për mbrojtjen adekuate të mjedisit, por megjithatë
duhet të parashihet që mund të vie gjer te ndotja, prandaj duhet të ndermirën
masat për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë
deri te rrezikimi i mjedisit jetësor.
Me qëllim të zvogëlimit të mëtejmë të ndikimeve potenciale negative në mjedis,
rekomandohet ndërmarrja masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të
rrezikut në kompleksin e
katalizatorëve

dhe

pjesëve

qendrës grumbulluese mbeturinave
Elektronike

të

vjetruara,

në

metalike,

rrethanat

e

jashtëzakonshme dhe të rregullta.

7.1. Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës të
zhvillimit të aktiviteteve të Kompanise ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës,
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qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe
elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e Novobërdës, duhet të behët
kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese (pirunëve) dhe transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e
punës të jetë sa më kualitativ. Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila
ndodhë si produkt i djegies së lëndëve djegëse është e nevojshme të sigurohen
kushtet për djegie sa më kualitative. Ne objektin (hapësirat) e ,,AK ReMetlnd”
Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave
metalike, katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e
Novobërdës, me qëllim të eliminimit të erërave të ndryshme duhet ber vendosja e
ventilatorëve, me qëllim që të bëhet ventilimi i hapësirave prodhuese (trajtimi fizik),
prandaj në njërën ane të murit do të vendosën ventilatorët me biofiltër për pastrimin
e ajrit, kurse ne anën tjetër të murit do të vendosen hapjet për hyrjen e sasisë së ajrit
të pastër aq sa është

nxjerrur me anë të ventilatorëve, gjithashtu aroma e

pakëndshme do të zvogëlohet përmes ajrimit artificial përmes dritareve të vendosura
në objekt. Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i pajisjeve për trajtimin e erërave dhe
sistemit te ventilimit pjesët e dëmtuara të ndërrohen.

7.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë duhet marrë
këto masa mbrojtëse:


Me qëllim të mbrojtjes së tokës platoja ku janë të vendosur mbeturinat
metalike, katalizatorët dhe mbetjet elektronike, që të mos u ekspozohet
ndotjeve të dryshmeja duhet të betonohet dhe izolohet.



Çmontimi dhe seleksionimi i pjesëve të katalizatorve duhet të bëhet në
hapësirë të mbyllur. .



Depoja për mbajtjen e Katalizatorëve dhe pjesëve të elektronikës duhet të
ndërtohet ne atë mënyrë që të jetë e mbuluar, platoja duhet të jetë me
bazë betoni e cila duhet të jetë e izoluar me material anti acidik, ose të
sigurohen kontejner për deponim të katalizatorëve dhe pjesëve që janë
rezistent ndaj fluideve acidike. Pjesët e katalizatorëve qëndrojnë në
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qendrën grumbulluese deri atëherë kur u dërgohen kompanive të
licencuara për riciklimin e tyre.


Në objektin ku ushtrohet kjo veprimtari të caktohen hapësirat që nevojitet
për magazinimin e pjesëve të mbeturinave metalike, katalizator dhe
elektronikëve, duhet të posedoj hapësira të posaçme për vendosjen e çdo
lloji dhe sasie të nevojshme hapësira është e mbuluar dhe me plato të
betonuar. Ne këto hapësira duhet të vendosen të ndara pjesët metalike të
ndryshme, pastaj pjesët elektronike, të grumbulluara dhe klasifikuara sipas
llojit, dhe pjesët tjera jo metalike si plastika.



Duhet të ndërtohen pajimet e neutralizimit të katalizatorve të nxjerrura
nga pjesët e vjetruara.

 Gropa per trajtimin e ujit dhe vajrave apo rezervarët duhet të vendosën ne
hapësirën e cila është e betonuar dhe izoluar.


Të gjitha mbeturinat e ngurta që nuk trajtohen më tutje si dhe mbeturinat e
ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm
të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet
ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen
në deponin e qytetit.

7.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë për pos
masave të përshkruar ne pasusin për mbrojtjen e tokës duhet marrë edhe këto
masa mbrojtëse:
Duhet bërë kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për bartjen e ujërave të
ndotura nga tëra sipërfaqet operacionale të kompanisë ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k,
Komuna e Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave
metalike, katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e
Novobërdës, nga sipërfaqet e hapësirave që nevojitën për

deponimin te

katalizatorëve mbeturin dhe mbeturinave metalike, nga sipërfaqet e hapësirave që
nevojitën për çmontimin e pjesëve të katalizatorve, nga sipërfaqet e hapësirave që
nevojitën për seleksionimin e mbeturinave metalike nga sipërfaqet e qendrës
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grumbulluese që nevojitet për magazinimin e pjesëve të çmontuara dhe
seleksionuara, nga sipërfaqet e depos të vendosura
deponimin e vajrave mbeturin, naftës

enët apo rezervarët për

të cilat duhet të dërgohen për trajtim në

seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur nga vajrat dhe mbeturinat tjera të
lëngëta

që ndodhin gjatë aktiviteteve që kryhen në qendrën grumbulluese të

mbeturinave

metalike, konikë, pasandaj ujërat e trajtuara në seperator të

lëshohen në recipient.
Sipas përpiluesit të raportit duhet të bëhet grumbullimi dhe sedimentimi i ujërave
sipërfaqësore që rrjedhin nga platoja ne sipërfaqet jashtë objektit dhe të dërgohen
ne seperator për ndarjen e derivateve, vajrave dhe mbeturinat tjera nga ujërat e
ndotura. Seperatori duhet të ndërtohet sipas standardeve për ndërtimin e
seperatorit të vajrave.
Seperatori i vajrave për mes mureve ne disnivele e bën ndarjen (seperimin) e
derivateve dhe vajrave 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 seperatorve dhe gropave septike. Seperatori duhet të përmbush
kriteret teknike që janë te parapara me rregullore dhe normative ne fuqi. Ujërat e
trajtuara ne seperator dërgohen recipient.
Ujërat nga separatori nuk guxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në
natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë derivate të naftës mbi 1mg/l dhe materie të
suspenduara mbi 30mg/l në ujë.
Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale,
Ujrat nga platot e sipërfaqeve
punuese të komleksit të qendrës
grumbulluese

Sedimentuesi

Seperatori i
Vajrave

Vaska për
neutralizimin e
acidit

Mostrimi

Recipienti
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Seperatori i vajrave duhet rregullisht të pastrohet nga pronari apo kompanitë e
licencuara.
Gjatë funksionimit të Kompanise,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës,
qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe
elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e Novobërdës, pronari i
kompanisë duhet të e bëj matjen e cilësisë së ujërave të shkarkuara, vlerat e
fituara do të krahasohen dhe nuk guzojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara
si pas Udhëzimi administrativ.Nr.30/2014 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe
vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe
në trupin ujor dhe normave të caktuara nga legjislacioni i BE. Rezultatet e fituara
duhet të dorëzohen ne MEA, intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit
me aktet ligjore dhe ne bazë të marrëveshjes me MMPH.
Për pos masave të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet
negative të mundshme të përshkruara ne pasuset e mësipërme investitori i ka
ndërmarr dhe duhet të i ndërmerr edhe këto masa:

7.4. Masat që duhet të merën në raste aksidenti
Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile

zjarrfikëse që duhet të

vendosen në vendet ku do të jenë më efikas psh në hapësirat ku bëhet prerja me
flakë të hapur ,aparat per prerje apo salldimi etj. Zakonisht vendosen dy aparate
mobile zjarrfikëse të tipit (S9) dhe një arkë me rërë.
Në rastet kur kemi rrjedhje

të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që

mundë të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me
absorbues kimik apo me ashkla të imta druri të cilat me lopata mblidhen dhe futen
në fuqi ku mbahen në depo deri sa të merën nga kompanitë e licencuara për
trajtimin e tyre.
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7.5. Rekomandimet tjera për evitimin e ndikimeve negative


Të bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë
grumbullimit të mbeturinave

metalike,

katalizatorëve dhe pjesve

Elektronikë mbeturin si dhe deponimin dhe ruajtjen e pjesëve të
seleksionuara.


Për prerjen e metaleve me flake të hapur lejohet përdorimi i një garniture e
cila përbëhet nga një tombolë standarde për oksigjen dhe një me GLN ,kjo
garniture kur nuk përdoret vendoset në depon e veglave dhe mjeteve të
punës.



Ndalohet deponimi i pjesëve të çmontuara dhe seleksionuara në mënyrë të
pakontrolluar në hapësirat e hapësirat e qendrës grumbulluese që nuk janë
të dedikuar për deponimin e tyre.



Ndalohet deponimi i vajrave të përdorura mbeturin, në mënyrë të
pakontrolluar në hapësirat e qendrës grumbulluese që nuk janë të dedikuar
për deponimin e tyre.



Është obligim që rezervarët e vajrave të përdorura mbeturin dhe dhe
naftës të kontrollohen

brenda 5 viteve të para të punës për të përcjell

dëmtimet e trashësisë së mureve nga veprimi korroziv, pas 5 viteve kontrolli
duhet bërë për çdo dy vite.


Ndalohet dhezja e mbeturinave të lëngta dhe të ngurta në lokacionin brenda
kompleksit.



Ndalohet çmontimi i pjesëve të akumulatorëve mbeturin që konsiderohen
materie të rrezikshme ,në hapësira të hapura dhe jo të betonuara.



Punëtorët nuk guxojnë të përdorin materialin në punë gjatë prerjes me flake,
salldim etj të atyre mbeturinave metalike deri sa nuk konstatohet apo nuk
pastrohen nga prania e materieve ndezëse apo eksploduese.



Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për sasinë
e mbeturinave metalike, katalizatorve të pranuara sasinë e mbeturinave
metalike të seleksionuara, llojet e mbeturinave metalike të seleksionuara
dhe për dërgimin e sasisë dhe llojeve të mbeturinave metalike të
seleksionuara ne qendrat e riciklimit, duhet të mbahet evidenca dhe ruhen
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shënimet për sasinë e katalizatorëve te pranuar dhe te çmontuar dhe për
dërgimin e pjesëve të çmontuara të tyre ne qendrat e riciklimit, me qëllim
qe të vërtetohet pranimi dhe dërgimi i katalizatorve mbeturin dhe
mbeturinave metalike ne këte qendër grumbulluese.


Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për sasinë
e vajrave të përdorura mbeturin, dhe emrin e kompanisë nga e cila i ka
pranuar.



Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për shitjen
katalizatorve të përdorura mbeturin dhe emrin e kompanisë

e cila i ka

pranuar.


Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen ne
Ligjin për

Mbeturina

Nr. 04/L-060, Udhëzimin administrativ për

administrimin e vajrave të përdorura mbeturin (03/07),

ne Udhëzimin

administrativ për mbeturina nga bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar
(02/07), ne Udhëzimin administrativ për Administrimin e automjeteve të
hedhura dhe mbeturinat e tyre (04/07) dhe Udhëzimeve administrative për
mbeturina tjera relevante të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për
Mbeturina


Nr. 02/L-30 ose Nr. 04/L-060.

Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale,
të bëhet aftësimi i të punësuarve

dhe të caktohen obligimet e tyre në

situata aksidentale.


Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe
asfaltuara me barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit nga
ndotjet me erëra kundërmuese dhe për çështje vizuale.



Duhet i tërë oborri i qendrës të thuret me murë ststik si dhe brenda murit
statik të krijohet muri prej drunjëve dekorativ.



Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në kompleksin e ,,AK
ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit
fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë,
etj. në Koretishtë komuna e Novobërdës,t si dhe deponimin dhe ruajtjen e
pjesëve të seleksionuara.
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8.0. Programi i monitorimit
Ndikimet direkt nga aktiviteti i Kompanise ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e
Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike,
katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e
Novobërdës, bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër
dhe ujë. Këto ndikime janë relativisht minimale në

mjedis

pas marrjes

së

masave për zvogëlimin e këtyre ndikimeve dhe si të tilla mund të monitorohen.
Për këtë arsye parashihet një program monitorues për të gjitha shkarkimet.
Monitorimi i ajrit dhe ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e
analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri të Ekonomise dhe
Ambientit sipas kërkesës së tyre.

9. Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë ,,AK
ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të
Mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në
Koretishtë komuna e Novobërdës, së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do ti
paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat
do të raportohen autoriteteve përkatëse sipas kërkesës së tyre, komunitetit lokal
brenda komunës dhe në Ministri të Ekonomise dhe Ambientit.

10. Masat rehabilituese pas përfundimit të projektit
Pas përfundimit të jetë gjatësisë së Kompanise ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e
Prishtinës, qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike,
katalizatorëve dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e
Novobërdës, si dhe deponimin dhe ruajtjen e pjesëve të seleksionuara, kjo varet
nga pronari se sa do të vazhdoj me këtë projekt. Objektet ekzistuese të largohen
nga lokacioni, bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen,
imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit.
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Të gjitha mbetjet e mbeturinave nga hekuri, katalizatorët dhe pjesve Elektronike,
mbetjet e mbeturinave të ngurta dhe ato të inerteve që ekzistojnë ne sipërfaqet e
lokacionit, si shtresa e dheut të kontaminuar pa tjetër duhet të largohen dhe të
bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga
aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e

kësaj shtrese të humusit

(dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet një substrat
produktiv i përshtatshëm për rikultivim.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të
hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit
varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton sipërfaqeve të degraduara, prapë tu
kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), të kthehet në gjendje të
përafërt me ambientin rrethues,dhe të mbjellën

të lashtat periodike të cilat

kultivohen ne rrethin të lokalitetit, dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij
projekti në ekosistem.
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11. Konkluzion
Ndikimi i objektit për realizimin e procesit të grumbullimit

dhe trajtimit fizik të

mbeturinave metalike, katalizatorve dhe pjesëve elektronike si dhe deponimin
dhe ruajtjen e pjesëve të seleksionuara në Mjedis, është në nivelin e vlerave të
standardeve të caktuara me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme. Ndikimi në
tokë, ajër dhe ujë mund të kontrollohet . Këto ndikime do të monitorohen dhe do të
raportohet në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas kërkesës së Ministrisë së
Ekonomisë dhe Ambientit.
Pas punimit të këtij raporti, mund të konkludohet se objekti për realizimin e procesit
të grumbullimit të mbeturinave metalike, katalizatorëve dhe pjesëve elektronike
mbeturin

dhe vajrave

mbeturin si dhe deponimin dhe ruajtjen e pjesëve të

seleksionuara, nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu
ndikimet në tokë, ujë, ajër dhe peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha
masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, konstatojmë se ato mund të
zvogëlohen në nivel të lakmueshëm, edhe të eliminohen tërësisht në fazën e
rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit të projektit.
Gjithashtu qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të mbeturinave metalike hekuri
katalizatorëve dhe elektrombeturina etj.në, Koretishtë Komuna e Novobërdës, do
të ketë

edhe ndikime pozitive socio ekonomike për arsye të punësimit të

punëtorëve, këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor
për qendra e grumbullimit dhe trajtimit fizik të Mbeturinave metalike, katalizatorëve
dhe elektronikëve mbeturinë, etj. në Koretishtë komuna e Novobërdës sipas
kërkesës të kompanisë ,,AK ReMetlnd” Sh.p.k, Komuna e Prishtinës, e cila
perfaqësohet nga z. Edmond (Neki) Kaja.
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