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1. Hyrje
Raporti i VNM-së hartohet me qëllim që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në
mjedis të tërë veprimtarisë së Fabrikës për prodhim të Peletit dhe Përpunim të Drurit
duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në
lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari.
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pëlqimit Mjedisor për Fabriken e Peletit dhe
Përpunimit të drurit në parcelën P-73105038-00491-2 në vendin e quajtur Baks-Fabrika
në zonën kadastrale junik komuna e Junikut, për kompaninë ,,Feniks-A”- Sh.p.k. nga
Juniku, në programin invenstiv ka paraparë, hartimin e Raportit

për Vlerësimin e

Ndikimit në Mjedis të Fabrikës për prodhim të Peletit dhe Përpunim të Drurit .
Në raportin e VNM-s duhet analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në
lokalitetin e ku është ndërtuar Fabrika për prodhim të Peletit dhe Përpunim të Drurit si
dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë dhe karakteristikat
inxhinjeroko- teknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit nga ana tjetër,
shtrohet nevoja për hartimin e Raportit ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet
relevante që mund të paraqiten në relacionin baza për Fabrikë për prodhim të Peletit
dhe Përpunim të Drurit 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 përkufizimit 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 negative,

gjatë fazës së realizimit të procesit

teknologjik të Fabrikës për prodhim të Peletit dhe Përpunim të Drurit,

dhe pas

përfundimit të projektit, gjegjësisht përfundimit të aktiviteteve në Fabrikë për prodhim të
Peletit dhe Përpunim të Drurit, kurse për fazën e ndërtimit të Fabrikës për prodhim të
Peletit dhe Përpunim të Drurit, nuk do të merren për bazë ndikimet në mjedis dhe
aplikimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve negative sepse në kohë kur është hartuar
raporti i VNM-s ka qenë e ndërtuar Objekti i Fabrikës, në vendin Baks-Fabrika në
Junik.

1.1 Qëllimi
Procedura e marrjes së Pëlqimit Mjedisor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor nënkupton hartimin e Raportit të Vlerësimit të ndikimit në Mjedis, me qëllim
që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë së Aktivitetit
të Veçanta duke i parashtruar dhe ndërmarrë masat e domosdoshme për mbrojtjen e
mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari, andaj kompania ,,FENIKS-A”Sh.p.k.nga Juniku, në zonën kadastrale junik ka filluar procedurat përgatitore të
kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm për t’u pajisur me Pëlqimin Mjedisor.
Qëllimi i investimit të këtij aktiviteti është Fabrikë për prodhimin e Peletit, kryesisht për
nevoja e tregut dhe nevoja personale si dhe prodhim

dhe përpunim të drurit dhe

zhvillimin e aktivitetit tjetër që e zhvillon pronari. Projektet e tilla vendore, kanë rëndësi
të veçantë, zvoglohet papunësia, rrisin vlerën ekonomike të vendit, tregut dhe ngritin
buxhetin e Republikës së Kosovës. Pavarësisht nga kjo, për çdo ndërtim edhe më të
vogël kërkohet një harmoni dhe balancim i shfrytëzimit të resurseve të natyrës ndaj
mjedisit, me qëllim të shfrytëzimit të planifikuar dhe racional të tij.
Qëllimi parësor është që gjatë aktiviteteve të tilla industriale, gjithnjë duhet pasur kujdes
për ruajtjen e mjedisit jetësorë edhe për gjeneratat e ardhshme.

2.0. Baza Ligjore për Hartimin e Raportit
Raporti i VNM-së përfshin identifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e
ndonjë aksidenti ambiental gjatë funksionimit kontinuel të Fabrikës për prodhimin e
peletit dhe perpunim të drurit edhe 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
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM-së 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 Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qellim për të siguruar
mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të
projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të
zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohen e duhur.
Ligjet me të rëndësishme te aplikuara për hartimin e VNM-së për projektin e Fabrikës
për prodhimin e peletit dhe perpunim të drurit janë si me poshtë:


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



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



Ligji për minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163



Ligji Nr. 04/L-158 për ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja



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



Ligji për Mbeturina



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



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



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



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012



Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat

Nr. 03/L-160

Nr. 04/L-060

kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe
në trupin ujor.
b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos eksperiencës
profesionale ne udhëheqjen e procesit teknologjik për Fabrikën për prodhimin e
peletit dhe perpunim të drurit

dhe konsultimeve që janë bërë me ekspertët që

udhëheqin procesin teknologjik, janë shfrytëzuar:


Projekti kryesor i ndërtimit të Fabrikës



Projekti kryesor teknologjik i Fabrikës



Projekti kryesor i maqineris të Fabrikës



Certifikata e biznesit



Certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme



Kontrata e Shfrytzimit të pronës.



Kopja e planit të ngastrës

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-së 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-së .

2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për Fabrikën për
prodhimin e peletit dhe perpunim të drurit 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 ndërtuar
Fabrikës për prodhimin e peletit dhe perpunim të drurit.



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 ku është ndërtuar

Fabrikës për prodhimin e peletit dhe

perpunim të drurit.
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.

3. Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i
shfrytëzuar

hulumtimet studimore të bëra në këtë teren. Për tu 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 të hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi i
potencialit ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore në
zonën më të gjërë të lokacionit ku është ndërtuar Fabrika për prodhimin e peletit dhe
perpunim të drurit, me qëllim që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit
e rrezikut ekologjik dhe në bazë të 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.
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Fig.1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

Çdonjëri nga potencialet ekologjike në këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që
në esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të
mbrojtjes së mjedisit. 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 1.
Ne bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e qartë që faktorët natyror
formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të të cilave duhen marrë
parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të Fabrikës për prodhimin e peletit dhe perpunim të
drurit të ndërtuar ne hapësirën konkrete.

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është ndërtuar Fabrika për prodhimin e peletit dhe perpunim të drurit e
kompanisë ,,FENIKS-A” - Shpk, Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit
ndodhet në ngastrën kadastrale P-73105038-00491-2 në vendin Baks – Fabrika në
zonën kadastrale junik të komunës së Junikut, e cila gjendet në kilometrin e 2 (dytë) në

anën e majtë të rrugës kryesore Junik – Rastavicë dhe kyqja në magjistralen GjakovëDeqan - Pejë.

Fig.2 Pamja e Parcelës ne Ortofoto

Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit është e ndërtuar në ngastrën
P-73105038-00491-2, në zonën kadastrale Junik, në vendin e quajtur Baks- Fabrika në
Junik komuna e Junikut, në pronësi të P.SH. INDUSTRI E BASHKUAR E TEKSTILIT
E. DURAKUGJA, me të cilën kompania ,,FENIKS-A’’- SHPK nga Juniku ka kontrat të
shfrytzit të pronës. Destinim i mëhershëm i kësaj fabrike ka qenë Fabrika e Tekstilit me
siperfaqe totale prej 14467.Sipërfaqja ku është e ndërtuar Fabrika për prodhimin e
Peletit dhe Perpunim të Drurit është S= 14467 m2 dhe ka qenë një hapësire me
sipërfaqe kryesisht të rrafshët në të pjerrtë, destinim i tokës sipas fletës poseduese
është tokë ndërtimore, oborr me siperfaqe 11961m 2 dhe 2506 m2 ndërtesë, tani ne këte
ngastër nuk gjendet bimësi e mbjellur si kultura bujqësore periodike, për arsye se çdo
ditë është duke u shëndrruar në zonë industriale për shkak të pozitës gjeografike që
ndodhet lokacioni, për arsye se afër lokacionit kalon rruga magjistrale Junik–Rastavicë
ku kyqet në rrugën magjistrale Gjakovë – Deqan - Pejë. Përgjatë kësaj rruge që nga
Juniku deri në Rastavicë dhe më gjerë, janë ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar objekte

afariste dhe industriale. Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit gjendet
ne anën e majtë

të rruges së asfaltuar Junik – Rastavicë, ku më tej kyqet në

magjistralen Gjakovë - Pejë. Në lokacionin ku është ndërtuar Fabrika për prodhimin e
Peletit dhe Perpunim të Drurit

në afërsi të drejtperdrejtë nuk ndodhen objekte

banuese,largësia e këtyre objekteve të banimit është mbi 30 metra, gjithashtu edhe
objektet industriale gjenden larg nga fabrika sepse kjo zonë i nuk përfshihet në planin
zhvillimor të komunës së Junikut. Objektet e banimit gjenden në largësi mbi 80 metra,
parcela kadastrale ku është e ndertuar Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të
Drurit në afërsi më të vogël se 30 metra nuk ka objekte të ndertuara nga të gjitha anët
parcela është e rrethuar me parcela të pandërtuara kryesisht kullosa më larg nga kjo
parcel ka ndertime te bizneseve te vogla te cilat janë të ndertuar kryesisht për afarizëm.
Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme dhe për
përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë parasysh se kemi të bëjmë
me një projekt që mund të ketë ndikime të theksuara në mjedis. Lokacioni ku është
ndërtuar Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit, shihet ne pjesët e
hartave topografike të më poshtme.

Fig. Pozita Gjeografike e Fabrikës së Peletit për ngrohje.

Fig. Pamja e parcelës pa Orto-foto

3.3. Popullata dhe Vendbanimet
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis e paraqet popullata dhe demografia e saj. Këto fakte
kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të ndikimeve të mundshme
negative në banorët që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Komuna e Junikut ndodhet në veri-perëndim të Kosovës. Në jug komuna kufizohet
me Gjakovën dhe në jug-perëndim me Shqipërinë. Në total ka 3 fshatra në komunë.
Zona e komunës ka një sipërfaqe prej 78 km². Së bashku me komunat e Gjakovës,
Rahovecit dhe Deçanit, formon Rajonin e Gjakovës .
Komuna e Juniku, shtrihet në bregun e majte të lumit Erenik, dhe në të djathtë të lumit
Trava, me lartësi mesatare detare prej 367-500 metrash. Juniku gjendet mes gjërsisë
gjeografike 42,22 shkallë dhe gjatsisë gjeografike prej 20,26 shakallë. Në drejtim të këtij
fshati gravitojnë fshatrat e Vokshit dhe të Rekës së Keqe, duke u shtri rrenze Alpeve

Shqiptare. Mu të burimi i lumit Erenik, ngritet maja me e lartë e Alpeve
Shqiptare Gjeravica.
Logoja e Komunës së Junikut është më e bukura dhe më domethënëse si logo
komunale në Republikën e Kosovës, ajo përbëhet nga tri elemente: 1) Kulla e cila
simbolizon qëndresën, mikpritjen, objektin institucional odën; 2) plisin (qeleshen), i cili
është vërtetuar që është simboli më i vjetër shqiptar, që daton që nga koha iliropellazge, në logo janë 12 plisa, që simbolizojnë 12 fiset në Junik; 3) Shqiponja
dykrenare, simboli më i dashur i shqiptarëve.
Kushtet hidrologjike dhe kushtet natyrore të komunës së Junikut ndikojnë në zhvillimin e
bujqësisë dhe për zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe rekreative.
E gjithë kjo ka ndikim në strukturën ekonomike të Junikut, prandaj bujqësia dhe turizmi
merret si pjesë madhore e aktiviteteve ekonomike në komunën e Junikut.
Në afërsi të lokacionit ku është e ndërtuar Fabrika për prodhimin e Peletit për ngrohje
dhe Perpunim të Drurit në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk atakohen objekte të banimit
(shtëpi banimi). Objektet e banimit gjenden

në largësi mbi 30 metra. Fabrika për

prodhimin e Peletit për ngrohje dhe Perpunim të Drurit në pikëpamje mjedisore, nuk do
të ketë ndonjë ndikim relevant në popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një
numër i popullatës janë punësuar në këtë Fabrik për prodhimin e Peletit për ngrohje
dhe Perpunim të Drurit .

3.4. Lidhjet e Komunikacionit
Lokacioni ka lidhje mjaft te mira komunikacioni afër Fabrikës për prodhimin e Peletit për
ngrohje dhe Perpunim të Drurit

kalon rruga Junik - Rastavicë, e cila lidhet me rrugën

magjistrale Gjakovë - Deqan – Pejë, ku largësia nga këto dy rrugë është mbi 1000m,
këto rruge janë mjaft te rëndësishme dhe lidhë lokacionin e Fabrikës për prodhimin e
Peletit për ngrohje dhe Perpunim të Drurit

me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës.

Furnizimi me energji elektrike e Fabrikës për prodhimin e Peletit për ngrohje dhe
Përpunim të Drurit bëhet përmes rrjetit elektrik dhe trafo private, që e ka ndërtuar
pronari i kompanisë, infrastruktura e ujësjellësit, ujit për Fabrikën për prodhimin e Peletit
dhe Perpunim të Drurit

kompania shfrytëzon pusin si dhe

nga rrjeti i ujësjellsit,

gjithashtu duht rregulluar rrjeti i kanalizimit, për pos kesaj kompania ka të ndertuar një

seperatori për grumbullim të gjitha ujërave dhe trajtimin e tyre para shkarkimit në
recepient.

3.5. 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 ultë për shkak të ndikimit të klimës
mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrurat janë nder të parat në Evropën
juglindore prandaj ekzistojnë përparsit e pakrahasueshme për kulturat bujqësore:
Hardhia e rrushit, pemët dhe perimet.
Juniku karakterizohët me klimë të mesme kontinenatale të modifikuar me komponente
të klimës mesdhetare. Vera është e nxehtë dhe e thatë. Temperatura mesatare e muajt
korrik është 21 C , kurse gjatë dimrit - janar është minus 11 C . Burimet e ujrave që vinë
nga kurorat e maleve nga gropa e Erenikut dhe nga Alpet Shqiptare, formojnë rrjedhat
sipërfaqsore të ujërave në fshatin Junik. Të gjithe prronjet e këtij teritori derdhen në
lumin Erenik, i cili derdhet në Drinin e Bardhë afër Urës së Fshejtë. Ereniku buron nga
Bjeshkët e Junikut (liqejt e gjeravices),në lartësi afër njëmi metra, kalon nëpër bjeshkët
e Erenikut (Junikut) , Malin e madhë. Lipovicat, në anën e djathtë të lagjës Gacafer,
rrënze bregut Moronica, në mesin e lagjës Berishë dhe kalon tërë fshatrat e rekës, dhe
në dalje të Gjakovës derdhet në Dri të Bardhë. Ereniku me kapacitetin e ujit, ujitë
fushën e Junikut, që është shumë pjellore, rrafshinat e tyre kanë rëndësi të madhe
ekonomike dhe antropogjeografike.

3.6. Erërat
Në lokacionin ku është ndërtuar Fabrika për prodhimin e Peletit për ngrohje dhe
Perpunim të Drurit, për shkak të konfiguracionit e posaçërisht pozitës gjeografike më së
shumti janë të përfaqësuara erërat veriore dhe ato jugore nga liqeni i Fierzës. Me
intensitet më të madh të shpejtësisë paraqiten erërat veriore, veri perëndimore si dhe
erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intensitet më të vogël. Në komunën e
Junikut erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më të rrallat janë ato jug –
perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia mesatare më e madhe e erës është 3.2 m/sek.

3.7. 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.
Në afërsi të lokacionit ku është ndertuar Fabrika për prodhimin e Peletit për ngrohje
dhe Perpunim të Drurit, burime natyrore të ujit ka mjaftë.
Ereniku buron nga Bjeshkët e Junikut të Maja e Zezë rrëzë Gjeravicës, i cili kalon
nëpër bjeshkët e Erenikut (Junikut), Malin e madhe, Lipovicat, në anën e djathtë të
lagjes Gacafer, rrëzë bregut Moronica, për mesë të lagjes Berishë dhe kalon terë
fshatrat e Rekës, dhe në dalje të Gjakovës derdhet në lumin Drini i Bardhë.
Ereniku me kapacitetin e ujit të tij ujitë fushën e Junikut, që është shumë pjellore.
Burimet e ujërave që vinë nga kurorat e maleve, nga gropa e Erenikut dhe nga Alpet
Shqiptare, formojnë rrjedhat sipërfaqësore të ujërave në fshatin Junik. Të gjitha prrojet e
këtij territori derdhën në lumin Erenik, i cili derdhët në lumin Drini i Bardhë afër Urës së
Fshehtë.

3.8. 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/territor që
është potencial të futet nën mbrojtje .

3.9. Bimësia dhe vegjetacioni
Në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet projekti kemi hasur në
bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ultë barishtore, kulturat bujqësore si
misër, grurë, tërshërë, tërfoje etj., kurse ne lokacionin më të gjer bimësi drusore si
qarri, bungu, gështenja, Shelgu, plepi, kaça, murrizi, mana, manaferra, kurse ngastra
ku është ndertuar Fabrika për prodhimin e Peletit për ngrohje dhe Perpunim të Drurit
më herët kanë qenë me të mbjellura me të lashta periodike bujqësore kurse tani nuk
ekziston bimësi me të mbjellura me të lashta periodike bujqësore, sepse në të është e
ndërtuar fabrika.

3.10. Bota shtazore – Fauna
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë
edhe të dhënat nga vendasit, në këtë zonë përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake
jetojnë gjitarët, zvarranikët, brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku,
derri i egër etj. Prej brejtësve jetojnë-mijtë, prej zvarranikëve-gjarpri i zakonshëm,
breshkat e tokës zhapini i gjelbër etj, ndërsa prej shpezëve janë karakteristike, bilbilat,
thëllënëzat e fushës, sorrat, shqiponja, etj.

3.11. Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme

në relacionin e

ndertuar

Fabrika për prodhimin e Peletit për ngrohje dhe Perpunim të Drurit –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 .
Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse
nuk zgjidhen drejtë konsiderohen si degradim i mjedisit.
Projekti i lartë shënuar i Fabrikës për prodhimin e Peletit për ngrohje dhe Perpunim të
Drurit nuk ka ndonjë ndikim negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar,
sepse në këtë lokacion janë të ndërtuara objekte industialete lartë cekura si dhe kjo
fabrik e perpunimit të drurit e tani edhe për prodhim të Peletit ka tradit ashtu që syri i
njeriut është mësuar me këtë gjendje të objekteve industriale.

3.12 Ajri
Edhe pse ne rrethin të këtij lokacioni deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e
ndotjes së ajrit ,ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më
preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku është ndërtuar Fabrika për prodhimin e
Peletit dhe Perpunim të Drurit. Nga vetë pozita e lokacionit si dhe objekteve industriale
ekzistuese të më hershme ne rrethin dhe objektet industriale që janë ndërtuar dhe duke
u ndërtuar ne ketë lokacion ndikojnë në ndotjen e ajrit, fregvenca e madhe e
automjeteve në rrugën kryesore Junik - Rastavicë, mund të ndikojnë në ndotjen e ajrit,
andaj mund të konkludojm se ndotja e ajrit në këtë regjion është e minimale.

3.13. Uji
Ndotja e ujit shkaktohet edhe nga objektet industriale dhe stacionet e karburanteve të
cilat janë të vendosura nga dy anët e rrugës kryesore Junik - Rastavicë. Ndotja e ujit
shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën kryesore Junik – Rastavicë dhe nga
shpërlarja e trasës së

rrugës me të reshurat atmosferike. Ndotja e ujit pjesërisht

shkaktohet edhe nga lëshimi i ujërave të zeza nga komuniteti të pa trajtuara si dhe
hedhja e mbeturinave në shtratin e lumit dhe përskaj tij.

4. Procesi Teknologjik i Fabrikës për prodhimin e Peletit për ngrohje
dhe Perpunim të Drurit
4.1. Objektet e Fabrikës
Kompania ,,Feniks -A” Shpk, Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit në
lokacionin e lartë cekur ka të vendosur Objektin qe më heret ka qenë fabrika e Tekstilit
e tani eshte Fabrik e Perpunimit të Peletit për ngrohje me pajimet që do të shënohen
në vijim për përpunim të drurit dhe prodhim të peletit.
Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit përbëhet prej këtyre Sektoreve,
Objekteve dhe Pajisjeve:
-

Sektorin e Perpunimit të Drurit

- 300 m2

-

Sektori i Fabrikes se prodhimit te Peleti me Siperfaqe

- 2506 m2

-

Sektori i Deponimit te lendes se par drurore bykut

- 500 m2

-

Depoja per vendosjen e prodhimeve te gatshm, peletit me kapacitet nga 450 m2

-

Sektori i Terjes dhe bluerjes se Peletit

-

Sektori i Presimit dhe prodhimit te Peletit

-

Sektori i sitjes dhe Paletimit te Peletit

-

Objekti i administratës 6 x 15= 90 m2

Në Linjat e prodhimit janë të Instaluat Makinerit si
-

Dozatori per Byk me kapacitet 30 m3

-

Ngarkuesi i bykut dhe mbetjeve nga Druri me kapacitet 2 m3

-

Furra Rrotative për tharjen e Bykut dhe largim të lagështisë.

-

Mulliri perbluarje të Bykut

-

Sitat Vibruese

-

Deplurosja në thasë.

-

Silloset për byk të terur 2 x 50 m3= 100m3

-

Ventilatoret për largimin e pluhurit

-

Deplurosja në thasë. Euro filtrat

-

Furra Rrotative per tharjen e lndës së parë.

-

Presa per formatizim të Peletit.

-

Dozatoret Pranues - Air Lock

-

Transporterat kërmillore

-

Pajimet për deponimin e mbetjeve bykut ventilatori me kapaciteti 1.5 m³.

-

Siloset me ciklonin per byk një copë me kapacitet 1 x 75 ton = 150 ton

-

Kompresori për furnizim me ajër të komprimuar (P =7.5 kW, V= 500 litra).

-

Peshojat automatike për matjen e Peletit.

-

Shiriti transportues horizontal mbledhës – dozatori,

-

Shiriti transportues i pjerrët për furnizim me agregat,

- Shtyllat dhe platoja metalike ku është i vendosur mbushesi i Peletit.
- Shtyllat dhe platoja ku janë të vendosur silosët e Peletit.
-

Trafo te rrymes 600kw/h

-

Kabina komanduese e e Prodhimit te Peletit.

-

Euro filtrat në siloset e Bykut.

Në fotot në vijim shihet Fabrika për prodhimin e Peletit dhe Perpunim të Drurit disa
pozicione të ndryshme.

Fif. 1 Porta e Fabrikës

Fig.2 Ngarkuesi i Bykut

Fig3. Dozatori i Bykut

Fig. Cikloni

Fig4. Motori ku bluhet Byku.

Fig. Përziersja

Fig. Përziersi me byk të terur

Fig. Pastruesi i pluhurit

Fig. Tersja e bykut

Fig. Paisjet e përpunimit të biomases peletit

Foto. Depoja e materialit të papërpunuar të drurit

Fig. Makina e bluarjes së drurit- Qipser

Fig. Paketimet e Peletit të fabrikës ,,Feniks-A’’-Shpk

Fig. Depo e peletit të paketuar në paleta

Fig. Trafo e Rrymës

4.2. Koncepti prodhues i Peletit
Kompania ,,FENIKS-A”Shpk, në zonën kadastrale junik ka të

ndërtuar

fabriken e

perpunimit të drurit dhe prodhim të Peletit me teknologji dhe pajime me të cilat mundë
të prodhoj të gjitha llojet e peletit të cilësisë së lartë. Materialet e nevojshme për
prodhimin e Peletit kryesisht përdoret druri dhe mbetjet nga perpunimi i drurit te cilat
kompania i shendrron në pelet, komponentet e nevojshme janë: Druri i llojit te ndryshem
si Ahu, bungu, pisha, bredhei dhe lloje tjera te drurit si dhe mbetjet nga paletat e vjetra.
Procesi i prodhimit të Peletit dhe perpunim të drurit është proces i mbyllur, i tërë procesi
kontrollohet dhe menaxhohet në mënyrë bashkëkohore.

4.3. Përshkrimi i procesit teknologjik- Prodhimi i Peletit
Procesi i prodhimit të Peletit fillon nga bluarja dhe imtesimi i mbetjeve nga druri e cila
bashk me bykun transportohet ne seperator ku se pari behet pastrimi nga mbetjet e
panevojshme si ( guri, pjes shum te imeta te drurit, qelqi si dhe nga dheu) apo qfardo
mbetje qe e demton procesin e prodhimit të Peletit. Masa drurore e imtesuar dhe e
pastruar vendoset ne enen (Dozator) dhe pastaj sipas nevojes merret nga ku fillon
procesi teknologjik i prodhimit te Peletit.

Foto- Skema e procesit teknologjik të Peletit

Foto- Tersja rotative për terjen e lendes se par(bykut) per prodhim të peletit.

Terja e bykut behet në tërsen rotative enë të cilen kalon ajri i nxehtë ku dhe bëhet
ndarja e lagështisë nga byku. Pas tharjes byku kalon në ciklon ku dhe behet ndarja e
bykut ndersa ajri i nxeht me lagështi del jasht përmes oxhakut. Ajri i nxehtë me lagështi
del nga cikloni me ndihmen e ventilatorit dhe oxhakut që është i vendosur mbi ciklon.
Materiali i terur i bykut pas vendosjes në enën në fund të ciklonit transportohet për në
mulli me qekiqa ku bëhet bluarja finale dhe si e till transportohet deri ne sillosat ku nga
keto sillosë sipas nevojes merret dhe prodhohhet Peleti. Peleti prodhohet ne makinat
me presion te madh dhe behet formatizimi , ku pas formatizimit peleti transportohet ne
ftohëse, pas ftohjes peleti sitet edhe një herë dhe i largohen te gjitha mbetjet e pluhurit
dhe pastaj në mënyr automatike bëhet mbushja e thasve me pelet, paketimi behet në
mënyr standarde ne thas te Najllonit me peshë nga 15 kg dhe pastaj paletohen në
,,EU” paleta dhe bartet ne deponinë per ruajtje.
Prodhimi i ajrit të nxehtë për tharje të peletit dhe largim te lagështisë bëhet zakonisht
me djegjen e mbetjeve nga druri apo edhe ne ndonje produkt tjeter per ngrohje me
mazut apo vaj per djegje.
I tërë procesi i prodhimit të peletit bëhet në mënyr automatike nga pulti komandues i cili
gjindet tek makina per prodhim të peletit.
Peleti paraqitet si lënd djegëse mjaft ekologjike me vlera shum te larta kalorike dhe me
permbajtje shum të vogël te hirit pas procesit të djegjes, peleti si lëndë djegëse ka vlera
te larta kalorike deri në 18 MJ/kg.

Procesi i prodhimit të peletit mvaret edhe nga kapaciteti i makinave prodhuese ku te
gjitha makinerit nga fillimi deri në fund te procesit kanë lidhshmëri dhe nuk e kalojn
kapacitetin.Lëvizja e materialit në prodhim te peletit shkon ne proces te thjeshtë nga nje
makin në tjetren , apo nga nje proces apo fazë e prodhimit në tjetren . Transporti nga
një fazë e prodhimit në tjetrën kryhet përmes sistemit kërmillorë me transporter ku i gjith
procesi është i mbyllur.

Procesi teknologjik i prodhimit të peletit nuk është shumë i komplikuar për përbëhet nga
disa faza teknologjike si:
Faza e Parë (I) – Peleti është lënd djegëse e cila perfitohet nga druri, bluarjen dhe
terjen si dhe presimin nën shtypje të lartë pa perzierje të aditiveve. Dhënia e formes dhe
madhsia e granulacinit të peletit mundesohet ne menyr automatikene makinat
prodhuese dhe në këtë form i mundson perdorim adekuat per ngrohje ne amvisni dhe
afarizëm. Në përgjithsi i plotson standardet e larta ekologjike gjatë djegjes si dhe e
permirson kushtet e jetesës dhe nuk ndikon në ndotjen e ambientit. Një kilogram i peletit
nga druri jep vlera kalorike deri pesë kilovat orë energji të nxehtësisë – 5 kwh. Përparsia
e kësaj lënde djegëse mundë të perdoret si lende rrjedhese në mënyr automatike dhe

nuk ka nevoj te vendoset ne furra si druri në gjdo moment dhe per gjdo dit të pastrohet
hiri. Shfrytzimi i energjisë së nxehtësisë të peleti është mbi 90%, ndersa të druri dhe
thëngjilli është 75%. Gjatë ngrohjes me pelet nuk liron gazra të dëmshme dhe okside
sikur te lendet djegese fosile.
Për prodhim kualitativ të peletit kryesisht perdoret druri, forma e prodhimit te peletit ka
ate cilindrike me trashësi 6 deru 12 mm ndersa gjatësia e tij është 10 deri 30 mm.
Permbajtja e lagështisë sillet nga 8-10% ndersa vlera kalorike te peletit është mjaft e
lartë kështu qe klasifikohet si lend djegëse me e mirë nga druri. Duke u bazuar ne vlera
shum të larta kalorike peleti si lend djegese ze me se paku siperfaqe per deponim ne
krahasim me lendet tjera nga druri. Vlera kalorike e peletit sillet prej: 4.3 – 4.9 kwh/kg,
pesha specifike : 500-700 kg/m3 e kjo mvaret nga kualiteti i drurit dhe lloji i drurit që
është prodhu peleti. Nese prodhimi i peletit bëhet nga druri i ahut 100% te kesaj mase
drurore dhe ka lagështi 5 %, vertetohet se perqindja e hirit është 0.1% ndersa pesha
specifike 674 kg/ m2.
Karakteristikat e peletit nga druri

mvaret nga shum faktor nga te cilat theksohen

posaqërisht lloji i drurit per prodhim të peletit, teknologjia e prodhimit, lagështie si dhe
faktor tjerë të lëndes fillestare.
Prodhimi i peletit nga druri më së shpeshti merret si pun kryesore në kompani te cilat
prodhojn ket produkt apo si punë plotsuese në prodhimin apo prpunimin e lendes
drurore. Në vendet e zhvilluara fabrikat per prodhimin e peletit ndertohen afer fabrikave
te perpunimit të drurit ashtu që te gjitha mbetjet nga druru i perdorin per prodhim te
peletit në mënyr qe ta zvoglojn koston e prodhimit si transportin e lendes se parë.
Kompania ,,Feniks-A’’ Shpk ket praktik e ka zbatuar pasi që me perpunim të drurit
merret qe 30 vite andaj ka vendosur nje fabrik ne menyr qe të gjitha mbetjet nga druri i
shfrytzon ne prodhim te peleti.
Lende e parë per prodhim të peletit kryesisht shfrytzohet byku, mbetjet e bykut nga
stugimi, mbetjet nga shlifimi i drasave si dhe mbetjet tjera nga druri të cilat janë të
deponuara ne depo. Pa mar parasysh nga cila lend drurore behet fjalë se pari lenda e
parë duhet te pastrohet nga mbetjet e maetalta, zalli dhe mbetjeve te imta nga guri,
keshtu qe ku material duhet të hyn ne proces te prodhimit i cili perbehet nga disa faza.

Faza e parë është imtësimi i lendes drurore deri ne dimenzione te cilat sillen 30 x 30
mm dri në 50 x 50 mm dhe vendosja e tij në depot per ruajtje te lendes se parë.
Faza e Dytë (II) – Vija e prodhimit të peletit. - Fillimii keti procesi teknologjik është nga
marrja e lëndes së pare e cila duhet të jete e terur e cila del nga tersja dhe dozohet ne
transporterin kermmillor dhe vendoset ne bunkerin vertikal nga i cili permes sistemit
marres me kermilla – dozator, elevator,

transportohet ne mulli me qekiqa. Fuqi e

instaluar e motorrit me qekiqa është 55kw, ku kryhet bluarja finale e bykut per peletim
dhe kalon permes sites me dimenzione cca 5 mm. Pas kesaj faze materiali dergoher
ne deponi apo doator horizontel ku kryhet homogjenizimi i bykut dhe pas kesaj materiali
dergohet perseri deri te LL kondicioneri ku i shtohet nje sasi e ujit ne form te mjegulles
nga ku materiali transportohet ne makinen per presi. Para hyrjes ne presen e peletit
materiali kalon permes magnetit permanent. Materiali hyn ne presë dhe atë me presion
te lartë formatizohet ne form cilindrike dhe del nga Presa, ne te cilen behet premja e
peletit

ne dimenzione te kerkuara e cila realizohet permes thikave te instaluar ne

presë.Peleti pas daljes nga presa është mjaft i nxehtë dhe duhet te ftohet para se te
behet mbushja ne thasë.
Peleti i nxekte transportohet deri te ftohesi i peletit, ftohja e peletit kryhet permes ajrit te
freskët gjegjësisht fryerjen nga ftohësi me ajer te fresket dhe largimin e nxehtësisë,
nxehtësia e keti ajri nga peleti i ngrohtë nuk është mbi 70 C. Në menyr automatike
rregullohet qëndrimi i peletit ne ftohse ne menyr qe te arrihet temperatura optimale e
peletit, ajri i nxeht largohet permes ventilatorit nga ftohsja e peletit.
Pas ftohjes se duhur peleti transportohet ne permes shiritit transportues ne siten
vibruese per tu larguar pluhuri nga peleti, pas sitjes peleti deponohet ne rezervarin per
paketim ku permes shiritit transportues vendoset ne elevator dhe dergohet per Paletim.
Faza e tretë (III) – Paketimi i Peletit - Vija e Paketimit gjendet në objektin e njejte të
prodhimit të Peletit, paketimi i peletit mund të bëhet në dy mënyra të paketimit:
-Paketimi komercial në thasë prej 15 kg dhe
- Paketimi Industrial ne Big Bag thasë deri 1000kg.

Peleti i gatshem per paletim nga elevatori dergohet ne paketim. Paketimi në thasë te
vegjel

nga PVC, behet matja në vagen automatike dhe pas arritjes sepeshes se

caktuar ne menyr automatike largohen thast.
Kapaciteti Instalues i vijes së prodhimit të Peletit është:
2- 3 t/h në pjesen e perpunimit dhe deponimit te materialit primar.
0.7 t/h ne pjesen e prodhimit të Peletit energjetik.
Duke marë në konsiderat kohen e prodhimit dhe duke llogaritur qe kompania punon ne
nje ndrrim ne 310 ditë ne vitë, kapaciteti prodhues është:
Kapaciteti për orë: 0.7 t/h
Kapaciteti për ditë: 5.6 t/ditë
Kapaciteti në vitë: 1736 tona në vitë

4.4. Përbërja kimike e drurit
Shumica e drurit përbëhen nga komponime të larta kimike, pesha molekulare. Ndarja
dhe izolimi i këtyre përbërjeve pa ato më thelbësore psh, modifikimi është shumë i
vështirë.
Përbërësit e drurit: Karbohidratet, kryesisht polisakaridet; i përgjithshëm sasia e tyre
arrin ¾ peshën e drurit të thatë. Këto janë celulozë, hemicelulozë, niseshte, pektinë dhe
polisaharide të tretshëm në ujë.
Pulpa është përbërësi më i rëndësishëm i drurit dhe arrin një mesatare prej pesha e
lëndës së thatë. Lëndë fenolike, substanca aromatike me komponimet karakteristike
hidroksile fenolike dhe sasitë e tyre sillen nga 20 deri në 30% për nga pesha e lëndës
së thatë. Shumica e këtyre substancave fenolike bëjnë një sistem i njohur si linjina, me
peshë të lartë molekulare dhe të pazgjidhshme në zgjidhje të zakonshme.
Terpenet dhe përbërësit e tyre të lidhur janë të përbërë nga paqëndrueshme dhe
rrëshirë acid; ato arrijnë deri në 5% të peshës së lëndës së thatë halore nga pesha dhe
janë të shtrira si rregull, ato nuk përmbajnë ose përmbajnë sasi të vogla. Acidet alifatike,
ato gjenden në dru të të gjitha llojeve, kryesisht si estere të mëdha të acideve yndyrore
pesha molekulare. proteinat; një pjesë e madhe e indeve në zhvillim, dhe në pemën e
pjekur përfshirja e tyre vlerësohet nga përmbajtja e azotit, arrin deri në 1% të peshës së
drurit të thatë.

Lëndë inorganike; ka më pak se 0.5% në shumicën e specieve të buta të drurit zona,
ndërsa disa specie pemësh tropikale përmbajnë lëndë inorganike (hirit) nga 1% deri 5%
nga pesha e drurit të thatë. Ato gjenden në dru përveç atyre të listuara shumë
substanca organike (alkoole ciklike, aldehide, hidrokarbure, alkaloide etj) por në sasi
shumë të vogla. Acidet bazë të dyfishtë janë të zakonshme shfaqje në dru, zakonisht si
kripëra të kalciumit (karbonat dhe oksalate).
Sasia e mbeturinave të ngurta komunale për punonjës është rreth 0.1 kg / ditë.
Mbeturinat komunale të krijuara në vend depozitohen në kontejnerë të veçantë në
mënyrë që të mos ndërhyjë në mbeturinat organike dhe t'i çoj në vendin e vet
depozitave.
Përveç mbeturinave komunale, siti i projektit gjeneron edhe mbetje druri që janë
përdoret në prodhimin e fishekëve, dhe është 100% natyral në përbërje dhe nuk
përmban lidhës shtesë, kimikate dhe aditivë. Asnjë fishek nuk prodhohet nënprodukte,
përmbajtja e plotë e drurit të papërpunuar është prodhuar tashmë shndërrohet nga një
formë në një formë tjetër e përshtatshme për transport dhe transport përdorim nga
përdoruesit fundorë.
Sasia e materialit jo drusor është e papërfillshme në lidhje me kapacitetin pajisjeve. Të
gjitha këto mbeturina do të vendosen në çanta speciale dhe si të tilla do të jenë në
gjendje të transportohet në vendin e depozitimit si material inert. Për shkak se është një
mbetje jo toksike, nuk do të ketë nevojë për trajtim të veçantë asgjësimin.
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Përgjatë kërkimeve se kush në Kosovë përdor lëndë djegëse nga druri, janë mbledhur
informata për prodhuesit e peletit, briketit dhe qymyr drurit. Këto biznese janë edhe
shfrytëzues direkt të drurit si lëndë djegëse nga pyjet dhe janë edhe furnizues për
konsumatorin e fundit. Aktualisht nuk ka ndonjë listë zyrtare të prodhuesve të lëndëve
djegëse nga druri, andaj është vendosur që informatat për prodhuesit e lëndëve
djegëse nga druri të mblidhen në gjithë vendin. Këto informacione janë mbledhur
paralelisht me informatat nga industria e përpunimit të drurit dhe konsumit në objektet
turistike. Informatat për prodhuesit e lëndëve djegëse nga druri janë mbledhur nga
radhët e ekspertëve pyjor pranë Agjencisë Pyjore të Kosovës (APK) dhe nga akterë

tjerë relevantë. Në mesin e lëndës djegëse nga druri, janë marrë parasysh vetëm ato që
nuk janë të shpeshta, si peleti, briketi dhe ashklat. Në komunen e Junikut kompania
Feniks – A shpk është kompani e vetme për prodhim të biomases gjegjësidht prodhimit
të peletit.
Pyjet- Pyjet e Kosovës janë një resurs i rëndësishëm kombëtar. Sipërfaqja zyrtare e
Kosovës është1,090,800 ha, prej së cilës përafërsisht 481,000 ha është e mbuluar me
pyje (44.7%).Gjithsejtë 180,800 ha (38%) të pyjeve të Kosovës janë të klasifikuara si
pronësi private,ndërsa 209,200 ha (62%) janë të klasifikuara si pyje publike. Në Kosovë
janë dy zona pyjoretë cilat qeveria i ka shpallë parqe kombëtare: Malet e Sharrit në
pjesën jugore të Kosovës(17,600 ha) dhe Bjeshkët e Nemuna në Kosovën Perëndimore
(42,000 ha). Të dy parqet kombëtare gjenden në zona pyjore me lartësi të lartë. Sipas
ligjit, pavarësisht klasifikimit, pyjet duhet të menaxhohen ashtu që të ofrojnë një prodhim
të qëndrueshëm dhenjëkohësisht, të mbrohet biodiversiteti për të mirën e gjeneratave
tashme dhe atyre të ardhshme.

Foto- Harta e konsumit të biomasës drunore në amvisëritë kosovare.

4.6. Industritë e përpunimit të drurit
Industria e përpunimit të drurit është poashtu një burim i rëndësishëm i biomasës
drunorepër ngrohje (krahas pyjeve). Të dhënat janë mbledhur përmes intervistimit të
kompanivenë industrinë e përpunimit të drurit. Qëllimi i intervistave nuk ishte studimi në
detaje iveprimtarive përpunuese të drurit në Kosovë, mirëpo të kuptohet numri i
kompanive nëKosovë që operojnë dhe sasinë e mbetjeve drunore në dispozicion. Edhe
pse mund të ketë objekte më të vogla për përpunimin e drurit, të cilat kanë mbetje
drunore në dispozicion,ky studim është fokusuar ekskluzivisht në kantieret e sharrave.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) ka ofruar një listë të
sharrave të licencuara. Janë gjithsejtë 51 sosh me licencë të MBPZhR-së në vitin 2014,
dhe të gjitha janë vizituar në kuadër të këtij studimi. Mirëpo vetëm 40 sharra janë
intervistuar në lidhje me potencialin e ofertës, pasi 11 ishin pasive apo nuk ishin duke
operuar. Të dhënat nga këto intervista janë grumbulluar pëmes një ankete të veçantë.
Kjo anketë përmbante pyetje që mbulonin sasinë e drurit të përpunuar përgjatë vitit
2012 dhe llojin e drurit (halorë-gjethorë), sasinë e mbetjeve drunore, shfrytëzimin e
këtyre mbetjeve dhe prodhimin e lëndëve djegëse, si peleti, briketi, ashkla druri, etj.
Sharrat e licencuara janë vetëm një pjesë e gjitha atyre sharrave që veprojnë në
Kosovë. Andaj, për të fituar një tablo më gjithëpërfshirëse të sektorit, ndihma e
Agjencionit Pyjorë të Kosovë (APK) ishte e nevojshme. Inspektorët Pyjor të APK-së
ofruan të dhëna edhe për 42 sharra shtesë në gjashtë regjione. Këto të dhëna ishin më
pak konsistente në krahasim me të dhënat e marra nga MBPZhR-ja, dhe ofronin vetëm
një pasqyrë të gjerë për rënien në sipër të sektorit të përpunimit të drurit.

4.7.

Prodhimi

i

lëndëve

djegëse

nga

druri

në

Kosovë

Përmes burimeve të ndryshme, janë identifikuar tre prodhues të briketit, pesë të
peletit,një i ashklave dhe tre të qymyr drurit që operojnë në Kosovë. Gjithsejtë prodhimi i
peletit për pesë prodhuesit është vlerësuar të jetë 20,500 tonë në vit (Tabela 4), ndërsa
prodhuesi më i madh prodhon 14,000 ton dhe gjendet në Pejë. Prodhimi i briketit është
më i vogël, 5,100 ton. Në bazë të informatave të mbledhura në teren, tregu i peletit po
rritet, me prodhues dhe me shfrytëzues. Tregu i briketit është shumë më i vogël, mirëpo
më stabil dhe i orientuar në baza lokale. Përgjatë hetimit të rritjes potenciale të

industrisë së peletit. Zyra e Doganës ka vënë në pah se peleti nga druri është duke u
importuar, dhe është një treg që mund të zëvendësohet me furnizim vendor. Sa i përket
prodhimit të qymyr drurit, tregu është praktikisht lokal dhe përdoret kryesisht në objektet
afariste

lokale

turistike.

Tabela 4. Prodhimi i lëndëve djegëse nga druri sipas komunave
Produktet

Briket druri

Pelet druri

kryesore

(Ton)

(Ton)

Kllokot

Pelet, Briket

3 700

3 700

Kamenicë

Pelet

500

Mitrovicë

Pelet

1 600

Lipjan

Pelet

700

Pejë

Pelet

14 000

Podujevë

Briket

300

Deçan

Briket

1 100

Lipjan

Qymyr druri

40

Viti

Qymyr druri

10

Mitrovicë

Qymyr druri

70

Totali

5 100

20 500

Komuna

Ashkla

Qymyr

druri

druri

(Ton)

(Ton)

300

120

Figura 3. Vlerësimi i vendndodhjes me mbetje të biomasës në Kosovë

Për të përmbledhur burimet e ndryshme të biomasës që furnizojnë tregun e Kosovës
me lëndë djegëse nga druri, atëherë burimi më i rëndësishëm i biomasës rezulton të
jenë pyjet dhe sipërfaqet tjera pyjore, me pjesëmarrje të vlerësuar prej 95%. Biomasa
nga pyjet përfshin prerjet e drunjve me cilësi të ulët dhe asortimanet e trungjeve, që
përdoren si lëndë djegie, si dhe prerjet e drunjëve të hollë (nën 7 cm DHB) që po ashtu
përdoren për djegie. Të gjitha resurset tjera nga vreshtat, pemishtet, sharrat dhe
prodhuesit e lëndëve djegëse nga druri janë të limituara dhe paraqesin vetëm 5% të
tregut. Zbërthimi i këtyreburimeve mund të shihet në Figurën 4. Oferta e përafërt neto
në dispozicion për tregun ebiomasës vlerësohet të jetë 1,320 milion ton të terur.

Figura 4. Struktura e inputit të ofertës së biomasës

5. Identifikimi dhe Përshkrimi i Ndikimeve të Mundëshme në Mjedis
5.1. Ndikimet në ajër
Meqenëse prodhimi i Peletit është parashikuar në objektin në fjalë, ndikimet e
mundshme në ajër është sasi më të vogla mund të ndodhin gjatë procesit të prodhimit
pluhuri, i cili në rastin e emetimit të tij në ajër mund të ndikojë cilësia e ajrit në
vendndodhjen e fabrikes dhe të projektit, si dhe mjedisin.
Për të llogaritur emitimin e pluhurit, i cili, së bashku me ajrin, kalon nëpër filtrat në krye
të silos për të akomoduar fraksione të vogla të drurit që rezulton duke bluar në procesin
e prodhimit të peletit, Gaussian mund të përdoret modeli i difuzionit (modeli EPA).
Duke pasur parasysh origjinën organike të pluhurit në fjalë (material bimësh i copëtuartallash), dhe fakti që kjo është një zonë ku bimët tashmë gjenden përpunimi parësor i
drurit, mund të thuhet se nuk ka ato negative ndikimi në mjedis, gjegjësisht mjedisi. Në
çdo rast, përqendrimet e pluhurit në zonën dhe mjedisit duhet të jenë brenda kufijve të
lejuara sipas legjislacionit në fuqi.
Cilësia e ajrit varet shumë nga parametrat meteorologjikë dhe karakteristikat klimatike.
Kjo do të thotë që cilësia e ajrit gjithashtu do të jetë e ndryshme në sezone të ndryshme
dhe në kushte të ndryshme të motit. Duke pasur parasysh vendndodhjen e lokacionit të
projektit, nuk ka mundësi të ndërkufitare ndotja e ajrit.
Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe
automjeteve tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për
prodhimin e Peletit.

5.2. Ndikimet në tokë
a) Duke pasur parasysh qëllimin e projektit, ndikimet e mundshme gjatë rrjedhës së
projektit operacionet me bazë për ndotjen e

tokës mund të ndodhin për shkak të

asgjësimit të pamjaftueshëm mbetje të ngurta. Gjatë funksionimit të projektit do të krijojë
mbeturinat nga procesi i prodhimit (pluhuri) që do të depozitohen në vend në çanta dhe
hiqen nga sitat siç kërkohet.
b) Projekti në fjalë për qëllimin e funksionimit normal mund te ndikoj ndotjen e tokës,
por kjo nuk do të ketë pasoja të rëndësishme, siç do toka, deri duke sjellë në qëllim,

përdorimin për aktivitetin e përpunimit të drurit tashmë të kryera në vendndodhjen e
subjektit.
c) Meqenëse vendndodhja në fjalë nuk përbën tokë bujqësore, nuk ka një ndikim në
sasinë dhe cilësinë e tokës bujqësore të humbur.
d) Nuk ka burime minerale në vend, kështu që nuk ka asnjë ndikim të projektit në ato.
e) Hedhja e mbeturinave mund të ketë ndikim në cilësinë e mjedisit vendndodhjen e
projektit përveç nëse është hedhur në mënyrën e duhur.
Thjeshtë e nevojshme të hiqni mbeturinat komunale gjatë funksionimit të projektit sitet
në përputhje me ligjin. Mbeturinat komunale do depozitohen në kontejnerë, dhe
transporti dhe asgjësimi i komunave të ngurta mbeturinat do të trajtohen nga ndërmarrja
e shërbimeve. Ndërsa për mbeturinat jo druri që nga ajo kohë është një mbeturinë që
është jo toksike, nuk do të ketë nevojë për trajtim të veçantë asgjësimin. Mbetjet jodrusore nga procesi i prodhimit (pluhuri) do të jenë në
Hidhni faqen në çanta dhe hidhni atë në përputhje me rregulloret.
Gjatë procesit të prodhimit të peletit, prodhohen rreth 60 kg hirit në ditë, të cilat do të
hidhen gjithashtu në thasë dhe do t'i dorëzohen shërbimit publik kompetent kompani.
Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre, gjatë
pëlcitjes të gypave hidraulik të automjeteve transportuese dhe ngarkuese . Ndikimet
nga mbeturinat e ngurta dhe lëngëta që krijohen nga makinat prodhuese dhe automjetet
tjera transportuese.

5.3. Ndikimet në ujë
Ndikimet në ujë shkaktohën nga: derivatet, vajrat dhe yndyrat (lyersit) e ndryshme të
cilat derdhen në tokë nga makinat prodhuese dhe tjera të cekura në pasuset e më
sipërm me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me
rastin e të reshurave atmosferike si dhe ndotjen e ujërave nëntokësore. Gjithashtu në
ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësore. Ndikimet
tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të përdorura në procesin teknologjik për
prodhimin e Peletit, etj. Nga mbeturinat metalike të korroduara
depozitohen dhe mbeturinat tjera të ndryshme, nga ujrat e zeza, etj.

të cilat do të

5.4. Ndikimi në popullatën lokale
Nuk do të ketë ndryshim në numrin dhe strukturën e popullsisë nga funksionimi

I

fabrikës për prodhimin e peletit dhe përpunimit të drurit, Funksionimi i projektit nuk do të
ndikojë në migrimin e vazhdueshëm i popullatës.
Sa i përket ndikimeve vizuale gjatë funksionimit të projektit ato do të jenë i
pandryshueshëm pasi prodhimi i peletave do të bëhet në një object ekzistues me nje
strukturë e përkohshme. Emetimet e mundshme të ndotësve të dhëna në kapitujt e
mëparshëm tregojnë se ndikimi i tyre në

rrethinën ku zhvillohet aktiviteti prodhues

është i papërfillshëm. Është e rëndësishme të theksohet se gjatë procesit të prodhimit
teknologjik te peletit dhe perpunimit te drurit për shkak të funksionimit të makinerive
prodhuese nukm kemi emitim të zhurmës, i cili ajo mund të prekë vendasit më të afërt
ne vendndodhjen projekti. Ndikimi i zhurmës është veçanërisht i rëndësishëm për t'i
kushtuar vëmendje sepse Pronari I kompanisë parashikon punë në dy ndërrime.

5.5. Ndikimi në ekosistemet dhe ambienti gjeologjik
a) Gjatë funksionimit të projektit nuk ka ndikim në humbje dhe dëme speciet bimore dhe
shtazore dhe habitatet e tyre.
b) Asnjë humbje ose dëm nuk do të ndodhë gjatë funksionimit të projektit veçoritë
gjeologjike, paleontologjike dhe gjeomorfologjike.

5.6. Ndikimet nga Zhurma
Me termin zhurmë nënkuptojmë çdo tingull niveli i të cilit nuk kalon vlerat e caktuara me
ligj. Zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në
dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin e nervor, në hipertension, në koncentrim e njeriut
në punë etj. Zhurma krijohet nga automjetet transportuese, pajimeve gjatë punës për
realizimin e procesit të prodhimit te peletit dhe perpunim të Drurit, koha e veprimit të
zhurmës është në funksion të angazhimit të pajimeve, gjegjësisht orarit të punës. Për
arsye të zvogëlimit të nivelit të zhurmës në përputhshmëri me mundësit teknike duhet
në mënyrë kontinuele të përcillen këto burime potenciale të krijimit të zhurmës. Zhurma,
si element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e
banuara. Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik, nga makinat gjatë

procesit të transportit të lëndës së parë dhe produktit final, nga punae gjeneratorëve në
munges të rrymes elektrike, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike dhe atyre
transportuese që janë prodhime të reja niveli i zhurmës do të jetë nën kufijtë e lejuar
me legjislacionin në fuqi. Sipas gjendjes faktike ne objektet e fabrikës për prodhimit te
peletit dhe perpunim të Drurit , në lokacionin e analizuar mundë të konstatojmë se niveli
zhurmës nuk ka ndonjë ndikim të theksuar në mjedis nga realizimi i projektit të
planifikuar.

5.7. Ndikimet në rastë aksidenti
Situatat aksidentale janë një dështim i funksionimit të filtrit dhe ndodhjes së zjarrit.
Dështimi i filtrit në silos mund të çojë në një rritje te emetimeve te pluhurit nga procesi i
prodhimit, i cili do të ndikonte negativisht cilësia e ajrit në vend dhe mjedis.
Situata aksidentale që mund të ndikojë në cilësinë e ajrit kur është projekti në fjalë,
është edhe shfaqja e zjarrit objekti ekspozon produkte dekompozimi të cilat mund të
jenë toksike ndikimi në ajër në punë dhe mjedis, i cili pasqyrohet në a spektin biologjik
një organizëm.
Zjarri në ndërtesën në fjalë mund të shkaktohet nga:


Përdorimi i flakëve të hapura (pirja e duhanit, etj.) mosfunksionim, mbingarkesë
dhe mirëmbajtje jo adekuate të energjisë elektrike pajisje dhe instalime, Përdorni
ngrohje, ngrohje dhe ngrohje të tjera me shkëlqim ose sipërfaqe të mbinxehura,



Përdorimi i pajisjeve të saldimit, bashkimit dhe fluturimit Holding mbajtja dhe
vendosja e materialit që është i prirur për vetë-ndezje, dhe zjarrvënie, etj.

6.0. Marrja

e

Masave

për Parandalimin

dhe

Zvogëlimin

e

Ndikimeve
6.1. Masat e marura për eliminimi i ndikimeve të dëmshme
Gjatë funksionimit të projektit "Fabrika për përpunimin parësor të biomases së drurit dhe
prodhimi i peletit për të siguruar funksionimin optimal, mbrojtjen e jetës mjedisi dhe
shëndeti i njeriut nga ndikimi i mundshëm negativ i këtij operacioni, është e nevojshme
të zbatohen masa për të parandaluar ose eleminuar të mundshmen ndotja.
Qëllimi i vendosjes së masave për të zvogëluar ose parandaluar ndotjen është
ekzaminoni potencialin për eliminimin ose zvogëlimin e ndotjes ndikimet e identifikuara.
Në terma operacionalë, duke krahasuar vazhdimisht analizën dhe modelin, është e
nevojshme të përcaktohen termat për kontrollin që do të lejonin, të plani i projektit, nga
njëra anë, shfrytëzon informacionin që lidhet me jetën mjedis, dhe nga ana tjetër për të
përcaktuar konformitetin e zgjidhjeve të parashikuara me kërkesat mjedisore
Kërkesat mjedisore duhet të përmbushen në tre nivele: në faze modeli i ndërtimit, në
fazën e ndërtimit dhe në fazën e përdorimit.
Për të mbrojtur mjedisin, është e nevojshme të respektohet legjislacioni në fuqi
rregulloret dhe rregulloret që përfshijnë fushat e mëposhtme: urboekologji, mbrojtje nga
zjarri, mbrojtje nga zhurma, mbrojtje termoteknike objekti dhe mbrojtja ndaj ndotjes së
tokës, ujit dhe ajrit.
Teknologjia e ndërtimit dhe përdorimi i mekanizmit të nevojshëm duhet të jetë
përshtatur në vendimet e shërbimeve që mbrojnë kushtet e lehtësive të planifikuara,
ruajtja e mjedisit dhe masat sanitare-higjienike për ruajtjen e hapësirës.
1) Siç thuhet në Kapitullin 3 për funksionimin e projektit është e nevojshme të
parashikohen masa të përshtatshme mjedisore që janë në përputhje me rregulloret
ligjore. Ndërsa lidhet me këtë studim të VNM-së funksionimi i një fabrike për përpunimin
parësor të drurit dhe prodhimin e peletit, mundet për të deklaruar se janë planifikuar një
sërë masash që synojnë mbrojtjen e jetës mjedis, në mënyrë që, përveç të tjerash, të
jepen zgjidhjet e mëposhtme:
• Për parandalimin e zjarrit, zgjedhjen e duhur të materialit dhe madhësia e instalimeve
elektrike, si dhe hidranti i brendshëmrrjeti dhe numri i kërkuar i telefonave mobil pp.

• Mbeturinat komunale të krijuara nga punonjësit e fabrikës për prodhim të Peletit do të
hidhet në kontejnerë dhe më pas do të hidhet nga një kompanie kompetente të
shërbimeve komunale, kompani të licencuara.
• Lloje të tjera të mbeturinave që do të gjenerohen në vendin e projektit do të
magazinohen në përputhje me kërkesat ligjore.

6.2 Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës të
zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne objektet e fabrikës për prodhimin e peletit dhe
përpunimin e drurit kompania është pajisur me sistemin e filtrimit të pluhurit pra
kompania ka te instaluar Euro filtrat në siloset e Bykut.
Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve të kaldatorës posaçërisht
stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. Duhet të bëhet mirëmbajtja e
rregullt e pajimeve dhe sistemit të ventilimit për zvogëlimin e pluhurit me filtër. Duhet
të bëhet kontrollimi i rregullt i sistemit te ventilimit pjesët e dëmtuara të ndërrohen.
Në hapësirat e objekteve të fabrikës për për prodhimin e peletit dhe përpunimin e drurit
me qëllim të eliminimit të erërave - kundërmimeve të ndryshme duhet bërë vendosja e
ventilatorëve, me qëllim që të bëhet ventilimi i hapësirave prodhuese, 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 të pakëndshme dhe sistemit te
ventilimit pjesët e dëmtuara të ndërrohen.
Në kushtet e udhëheqjes së procesit për prodhimin e peletit dhe përpunimin e drurit sipas
normave të projektuara dhe me kontroll të mirëfilltë të pajisjeve për filtrim nuk ekziston
rreziku që ndotja e ajrit të jetë mbi vlerat maksimale të lejuara të materieve ndotëse të
caktuara si pas Udhëzimi administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër
nga burimet e palëvizshme të ndotjes ( /2007) dhe normave të caktuara nga legjislacioni i
BE. Kompania do të bëj matjen e cilësisë të ajrit, vlerat e fituara do të krahasohen dhe
nuk guzojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara si pas Udhëzimit Administrativ mbi

rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes dhe
normave të caktuara nga legjislacioni i BE. Vlerat e fituara ne bazë të matjeve duhet të
dorëzohen ne Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, intervali i matjeve do të
kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet ligjore dhe ne bazë të marrëveshjes me Ministrinë
e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

6.3. Masat për mbrojtjen e ujrave
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës të
zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne objektet e fabrikës për prodhimin e peletit dhe
përpunimin e drurit , vëmendje e veçantë i kushtohet parandalimit të ndotjes se ujit
përmes ndërtimit të infrastrukturës veçanërisht duke mundësuar lidhjen e objekteve të
fabrikës për prodhimin e peletit dhe përpunimin e druri me rrjetin e kanalizimit të
qytetit.
Duke marrë parasysh që lokacioni brenda së cilës zbatohet projekti ka një rrjet të
kanalizimit dhe ujrat e zeza nga kjo fabrikë janë të kyqura me rrjetin e kanalizimit.
Investitori është i detyruar të mirëmbajë rregullisht kanalizimet sanitare të ujërave të
zeza. Ujërat e zeza shkarkohen ne rrjetin e kanalizimit publik ndersa ujrat e ndotura me
vajra do te trajtohen ne seperatorin e vajrave. Seperatori duhet në mënyrë të sigurt dhe
kualitative të bëj ndarjen (seperimin) e yndyrave dhe vajrave nga ujërat e ndotura.
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. Seperatori duhet të rregullohet
në at mënyrë që të mundë të kontrollohet rregullisht ne mënyrë vizuale uji i cili pastrohet
dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet
Pronari i kompanisë duhet të e bëj matjen e cilësisë të ujit të shkarkuar, vlerat e fituara
do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara si pas
Udhëzimit Administrativ Nr.-30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat
kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin
ujor.

6.4. Masat për mbrojtjen e tokës.
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës të
zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne objektet e fabrikës për prodhimin e peletit dhe
përpunimin e drurit , Mbetjet (pluhuri) nga copëtimi i lëndës së parë do të mblidhen dhe
paketohen në qese, pas së cilës ato do të transportohen dhe asgjësohen në përputhje
me ligjet n e fuqi.
Pluhuri i prerjes së peletit do të nxirret nga sharra me ndihmën e industrial fshesë me
korrent dhe vendoseni në qese. Kjo lëndë e parë do të kthehet përsëri në process
prodhimit.
Mbetjet e ngurta komunale nga punonjësit e fabrikës do të hidhen në kontejnerë dhe të
merret nga kompania kompetente e shërbimeve komunale në vendin e saj depozitave.
Trajtimi i mbeturinave komunale i nënshtrohet Ligjit për menaxhimin e mbeturinave
Mbetjet nga rrjetat e polietilenit do të grumbullohen në qese dhe mund të hidhen në to
vendi i depozitimit të mbeturinave komunale, ose mund të shitet si lëndë e parë. Mbetjet
e hirit të gjeneruara gjatë procesit të prodhimit të peletit do të hidhen në çanta dhe i
janë dorëzuar një kompanie kompetente të shërbimeve.

6.5. Masat për mbrojtje kundër zjarri
Kompania në rast se ndodhjes se zjarrit duhet te merre keto masa:


Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile

zjarrfikëse që duhet të

vendosen në vendet ku do të jenë më efikas.


Zakonisht vendosen dy aparate mobile zjarrfikëse të tipit (S9) dhe një arkë me
rërë.



Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të
sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.



Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe lubrifikanteve , atëherë vendi ku janë
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.



Duhet kontrolluar rregullisht korrektësinë e instalimeve elektrike.



Duhet kontrolluar dhe monitoruar ambientit e kompleksit te fabrikes .



Evakuimi i personave të cenueshëm nga objektet



Të mëren masat e sigurisë kundër vënjes së qëllimshme të zjarreve.

6.6. Masat e mbrojtjes së zhurmës
Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga
zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit.
Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara
me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merren
të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas rregullave në fuqi.
Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të punësuarit në ato vende të
punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.
Zhurma e gjeneruar gjatë procesit të prodhimit të peletit duhet të jetë në kufijtë e
lejueshëm në përputhje me Vendimin për përcaktimin e zonave akustike në komunen e
Junikut. Sipas kësaj zgjidhjeje vendndodhja në fjalë është e vendosur në një zonë
banimi (megjithëse kjo është një zone përdorim i përzier sepse përveç strehimit
individual në vendndodhja gjithashtu përfshin impiante për përpunimin e drurit dhe një
prizë më të madhe me pakicë objekte).
Nivelet e lejueshme të zhurmës për një zonë banimi janë:
- zhurma ditore (7-19 orë) 55 dB
- Zhurma e mbrëmjes (19-23 orë) 55 dB
- zhurma e natës (23-7 orë) 45 dB
Zhvilluesi i projektit duhet të bëjë korrigjimin e zhurmës ku konstatohet se niveli i tij
është rritur. Korrigjimi i nivelit të zhurmës duhet të jetë bëhet duke zëvendësuar pjesët
individuale përgjatë vijës së procesit teknologjik prodhimi ose duke vendosur barriera
specifike në vende nivele të rritura të zhurmës, ose nga zhvendosje të makinave (policë
dhe makina për gurë) që lëshojnë zhurmë mbi nivelin e lejuar. Masa në rast të ndonjë
aksidenti.

6.7. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore - në rast zjarrit
Në rast të aksidenteve mjedisore- zjarri do të bëhet evakuimi i detyrueshëm i personave
në rrezik nga ndërtesa ku ka ndodhur zjarri kritike për të siguruar objektivin themelor të
mbrojtjes së njerëzve dhe ndërtesës nga zjarri. Ndodhja aksidentale e zjarrit shkakton
një situatë mjaft stresuese, u cek e cila shpesh reagimi i njerëzve është i
paparashikueshëm. Për dallim nga çdo ditë duke e lënë objektin në përdorim normal,
evakuim të detyruar në rast një zjarr ndodh papritur, pa mundësinë e parashikimit të tij.
Elementet paniku, i cili është i pranishëm në situata të tilla, vetëm e vështirëson
evakuimin.
Procedurat e evakuimit në rast zjarri
 Të sigurojë evakuimin e sigurt të personave të cenueshëm dhe pajisjeve të
vlefshme,
 shuarja dhe lokalizimi i zjarrit dhe ruajtja e integritetit dhe stabilitetit të ndërtesës.
Parandalimi i zjarrit në ndërtesë zbatohet në mënyrë më efektive nga aplikimi materiale
jo të djegshme në elemente strukturorë kudo që të jenë të jetë e mundur. Në këtë
drejtim, duhet të bëhet zëvendësimi i materialit që është më lehtë i ndezshëm ose ka
një fuqi termike më të lartë, me një material që ka një temperaturë më të ulët ndezja
dhe prodhimi më pak i nxehtësisë. Një masë aktive gjithashtu përfshin zvogëlimin sasia
e përgjithshme e ngarkesës masive të zjarrit në objekt, duke e zvogëluar atë
temperatura e procesit termik, përqendrimi i zjarrit, temperatura e flakës dhe shkëndijat
etj dhe duhet pasur kujdes edhe për mbajtjen e burimit të nxehtësisë në afërsi të
karburantit të temës. Shuarja e flakës së pilotit (e vogël - fillestare) pas humbjes kontrolli
i zjarrit është i mundur me mjete të përshtatshme, ndonjëherë edhe me anë të shuarjes
një këpucë e zakonshme pranë zjarrit. Për të kontrolluar zjarrin gjatë fillimit faza dhe
likuidimi i saj i hershëm është zgjidhja më e mirë duke përdorur pajisjet mobile kunder
zjarrit te cilat mund të përdoret nga të gjithë personat .
Nëse zjarri nuk arriti të shuhet me një pajisje "S" ose "CO 2", në raste te tilla nevoitet me
shumë kontroll l dhe nevojitet më shumë ndërhyrje - duhet të përfshihen me shume
njerez

me më shumë pajisje (makineritë fillestare të zjarrit dhe rrjeti i brendshëm

hidrant). Pas kësaj mund të fillojë me evakuimi, duke pasur parasysh që një numër
personash nuk janë kompetent për ekspertin ndërhyrja, dhe në shumë raste ato

pengohen nga paniku i tyre ndërhyrje. Për të siguruar evakuimin efikas është i
nevojshëm të sigurojë integritetin e strukturës në komunikimet rrugore dhe ambientin
karakteristikat nën faktorin e rrezikut në kohën e evakuimit.
Një zjarr zjarri duhet të japë mundësinë e suksesit edhe kur pika qendrore është e
madhe dhe disa dhjetëra m2. Në këtë fazë, instalimet e shuarjes së qëndrueshme
përdoren me pjesëmarrjen e anëtarëve të një brigade profesionale zjarri.
Procedura e shuarjes kryhet në fazat vijuese:
Faza e Parë I - Zjarri përfshin fikjen e energjisë elektrike dhe hyrjen e zjarrfikësve me
pajisje të mbajtura me dorë ose ujë nga një rrjet hidrant.
Për përdorimin e aparateve të zjarrit të tipit 6 dhe 9 kg të tipit S veprimet duhet të
kryhen në rendin e mëposhtëm:
Siguroni pajisjen në vend sa më shpejt që të jetë e mundur Zjarri, tërheq levën në
valvulën e pajisjes, godet levën e luajtshme në valvulën e pajisjes me pëllëmbën e
dorës, prisni 5 sekonda, dhe ktheni grykën drejt zjarrit dhe shtypni gungën plotësisht.
Koha e veprimit është 18 sekonda dhe rrezja e është 4 m.
Për të përdorur një zjarrfikës 5 CO2.

6. 8. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë të
vije deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi
zhdukje të vegjetacionit pos nga sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqja nën pajisjet e
fabriken e prodhimit të Peletit 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. Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në
vende të ndryshme por ato duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar.
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës të
zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne objektet e fabrikës për prodhimin e peletit dhe
përpunimin e drurit në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë duhet të merrën masa për
neutralizimin e tij në mënyrë që të mos dëmtohet bota bimore. Pajisjet kundër zjarrit
duhen të ruhen në mënyrë të veçantë. Për mbrojtjen e botës shtazore kompania duhet

të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës operuese dhe të
kenë kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

6.9. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.
Duhet të bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.
Duhet i tërë oborri i betonierës të thuret me tel gjembor.
Të merren të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit nga
makinat transportuese dhe ngarkuese si dhe pajimet tjera.
Të merren të gjitha masat e sigurisë për kyçjen e automjeteve transportuese në rrugën
magjistrale pa penguar komunikacionin.
Të merren të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.

7. Programi i monitorimit
Ndikimet direkt nga aktiviteti i perpunimit të Drurit dhe prodhimit të Peletit, 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 nga ekspertët e
kompanisë dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri
të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sipas kërkesës së tyre.

8. Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë, 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 në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor sipas kërkesës së tyre si dhe sipas kërkesave dhe rekomandimeve
legjislacionit në fuqi dhe komunitetit lokal brenda komunës së Prizrenit.

të

9.0. Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Prodhues
Pas përfundimit të jetë gjatësisë së Fabrikës kjo varet nga afati i përfundimit të ndërtimit
të kompleksit të objekteve Prodhuese.
Pas afatit të përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e fabrikes duhet të çmontohen
dhe të dislokohen nga ky lokalitet. Bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të
shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponin regjionale.
Nga proceset teknologjike të prodhimit të Peletit dhe perpunim të Drurit do të krijohen
substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa
përshtatshme (sterile) për rikultivim.
Substrate me përmbamës të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër
duhet të largohen dhe bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi
të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e 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 që pas përfundimit të punëve në procesin
teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi
i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.
Planifikimi i shfrytëzimit të pjesëve të ngastrave, planifikohet që pjesët e ngastrave në
lokacionin ku ka qenë e ndërtuar e Fabrika e Peletit varësisht se në bazë projektit për
çka do të përdoret duhet të përgatitet për përdorimin e saj, pjesët e saj që janë të
parapara për hapësira të gjelbëruara, të mbjellën me barë dhe drunjë te cilat janë ne
harmoni me drujt qe e rrethojn ket ambient e sipas nevojes edhe me druj dekorativë.

10. Konkluzion
Ndikimi i Fabrikes së Perpunimit të Drurit dhe Prodhim të Peletit në Mjedis nga aktiviteti
prodhues i kompanisë ,,FENIKS-A”-Shpk, do të jetë 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
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Pas punimit të këtij raporti, mund të konkludohet se Fabrika e Perpunimit të Biomases
nga Druri dhe Prodhim të Peletit në zonën kadastrale Junik komuna e Junikut, 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 Fabrika e Perpunimit të Biomases nga Drurit dhe Prodhim të Peletit do të
ketë edhe ndikime pozitive socio ekonomike për arsye të punësimit të punëtorëve nga
komuniteti i afert. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim
Mjedisor për Fabrikën e Perpunimit të Biomases prej Drurit dhe Prodhim të Peletit në
Junik, sipas kërkesës të z. Armend Shabanaj drejtor i kompanisë ,,FENIKS-A”-Shpk
nga komuna e Junikut.

