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1. Hyrje
1.1 Të përgjithshme
Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) identifikon, përshkruan dhe vlerëson efektet direkte
të projektit tek: njerezit, flora dhe fauna, ujrat sipërfaqsore dhe nëntokesore, klimën,
terrenin dhe ndërtimin e tij, dhe ndërveprimin e këtyre faktorëve me trashëgiminë
kulturore, sociale dhe mjedisore.
Kjo temë është bazuar në parimet e veprimeve të parandalimit, dhe si e tillë politika më e
mirë konsiston në mënjanimin e ndotjes dhe problemeve të tjera që janë ngritur, me të
drejtë dhe që në fillim, më mirë se sa të luftohen efektet e tyre në rrjedhim.
Parlamenti Europian dhe Këshilli i BE më 26 Maj 2003 ka miratuar Direktivën 2003/35/EC, e
cila mundëson për “Pjesëmarrjen Publike në procesin e planeve të tilla mjedisore dhe
programeve dhe modifikimit të Direktivave të Këshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC në
përputhje me pjesëmarrjen publike dhe aksesin ligjor”.
Qëllimi i Direktives 2003/35/EC mbetet që të kontribojë në zbatimin e detyrave që rrjedhin
nga konventa e Arhus:
a) që mundëson për pjesëmarrjen publike në procesin e planeve dhe programeve të tilla
mjedisore;
b) përmirëson pjesëmarrjen publike dhe mundëson rregullime për aksesin ligjor të
Direktivave të Këshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC.
Në këtë direktive njihemi me përcaktimin e termit “publik” dhe “palët e interesuara”, me
mundësinë e një lloji tjetër vlerësimi në rrethanat e veçanta për përjashtimin e projekteve
të veçanta nga procedura e VNM dhe nga informacion publik përkatës si dhe me detyra që
kanë të bëjnë me impaktet ndër-kufitare.
Gjithashtu Direktiva e Këshillit me nr. 97/11/EC mundëson klientin që të pajiset me
informacionin e pështatshëm në mënyrën e mëposhtme:
një përshkrim i karakteristikave fizike të gjithë projektit, me kërkesat e shfrytëzimit
të tokës gjatë gjithë periudhës së ndërtimit dhe ndërhyrjeve dhe karkteristikat
parësore të proceseve të prodhimit;
një vlerësim mbi llojin dhe sasinë e shkarkimeve të llogaritura në vend (ndotjen e
ujit, ajrit dhe tokës, zhurmës, lekundjet, ndriçimin dhe nxehtesinë, radiacioni etj.)
duke rezultuar nga veprimtaritë e projektit të propozuar;
përshkrim përmbledhës të alternativave kryesore të vlerësuara nga Klienti, me tregues të
arsyetimeve kryesore të zgjidhjeve, sipas profilit të impaktit mjedisor; - një përshkrim i
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përbërësve më të rëndësishme mjedisore që ka një ndikim tepër të rëndësishëm nga
projekti i propozuar, me referencë të veçantë për popullsinë, flora dhe fauna, ujrat
nëntokësore, ajri, faktorët klimaterikë, duke përfshirë trashegiminë kulturore dhe
arkeologjike, për terrenin dhe ndërhyrjen ndërmjet këtyre shumëllojshmërie faktorësh;
një përshkrim i efekteve mjedisore të mundshme në lidhje me projektin e propozuar, të
masave të parashikuara me qëllim që të mënjanohet, të ulet dhe nëse është e mundshme
të kompensohen të tilla efekte negative ambjentale të projektit;
një përmbledhje jo teknike të informacionit të transmetuar, të bazuar në pikat e
mëparshme;

1.2 Raporti i VNM-së
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), për fabrikën e prodhimit të langjeve në
proces në z.k. Shtime, në pjesën e ngastrës kadastrale P-72809093-02302-38 me siperfaqe
S= 10000m2 (shih koordinatat e zonës se shfrytëzimit), pjesa e tërësishme e sipërfaqes së
ngastrave të lartë cekura që investitori planifikon të e eksploatoj fabrikën për prodhimin e
langjeve dhe kërkon pëlqimin mjedisor është Pasuri Private e ‘’Besimi Commerce’’ SH.P.K
(Nënqirambajtje për 99 vite).
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) për fabrikën e prodhimit të langjeve në
proces, do të punohett në bazë të kërkesës së Besim Gashi pronar i kompanisë ‘’Besimi
Commerce” Sh.p.k. Shtime me nr. biznesi 810623456, për të aplikuar për Pëlqim Mjedisor,
për marrjen e lejes për ndërtimin e fabrikës së lengjeve, në lokalitetin e kësaj z.k. Shtimës
komuna e Shtimes.
Raporti paraprak i VNM-se ka pqer qeillim te siguroje nje nivel te larte te mbrojtjes se
mjedisit, nepermjet prandaliminit, minimizimit dhe kopensimi te demeve ne mjedis nga
projekte te propozuara perpara miratimit te tyre per zhvillim, ka per qellim garantimin e
nje procesi te hapur te vendimarrjes, gjate identifikimit, pershkrimit dhe vleresimin te
ndikimeve negative ne mjedis, ne menyren dhe kohen e duhur.
Objektivat e VNM-se jane:
1. sigurimi qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur racionale dhe me
eficense,
2, identifikimin e masave te duhura per zvoglimin e ndikimeve te mundshme potencila ete
projektit,
3. lehtesimin e informimin e vendimarresit,
4. sigurimin dhe mbrojtjej e shendetiti te njeriut,
5. parashikimin dhe perjashtimin e ndryshimeve te pakthyeshme dhe demtimeve serioze te
mjedisit, ;
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6. ruajtjen dhe mbrojejten e burimeve natreore , peisazhet e natyres dhe komponentetn
perberes te ekosistemeve,
7. permiresimin e aspekteve sociale dhe ekonomike te veprimtarise sipas projetit bazuar
ne vleresimin social mjedisor.
Objekt i raportit te VNM-se eshte percaktimi i kerkesave pergjegjesive rregullave dhe
procedurave per vleresimin e ndikimeve te rendesishme negative ne mjedisin e Republikes
se Kosoves
.
Në raport do të analizohen ndikimet në ndërtimin e fabrikës, duke i parashtruar dhe
ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokalitetin ku do te
ushtrohet kjo veprimtari dhe rreth tij.
Duke analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin për ndërtimin
e fabrikës së lengjeve, 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, bëhet hartimi i raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ku do të
përkufizohen të gjitha ndikimet relevante që mund të paraqiten në relacionin për
ndërtimin e fabrikës së lengjeve. Duke u nisur nga qëllimi paraprak.

2. Baza ligjore për hartimin e raportit
Raporti i VNM-s është filluar të kryhet me nxjerrjen Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 09
/2003). Tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025. Në lidhje me
vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) i cili
përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM. Ligji për
VNM (Nr. 03/L-214) ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi te
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 kohën e duhur.
Ligjet me të rëndësishme të aplikuara për hartimin e raportit të VNM-së për projektin për
ndërtimin e fabrikës së lengjeve:
Ligji për VNM Nr. 03/L-214
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
Ligji për Peshkatari dhe Akuakultur Nr. 02/L-85
Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060
Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
8
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Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160
Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233
Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197
Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012
Ligj Per parandalimin dhe kontrollin e integruar te ndotjes Nr 03/L-043
Strategjisë së Kosovës për Mjedisin 2013-2022
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis2021-2025 Komuna Shtime
Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat
kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në
trupin ujor.
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos vizitave që iu janë
bërë lokalitetit disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe ekspertët që e
udhëheqin procesin teknologjik për eksploatimin, e gelqeroreve me aktivitetet tjera
minerale, gjithashtu janë shfrytëzuar edhe:
Elaborati gjeologjik
Projekti i ndërtimit të fabrikës dhe relacioni teknik
Projekti i linjes teknologjike te prodhimit
Çertifikata e biznesit
Çertifikata mbi të drejtën e pronës së paluajtshme
Kopja e planit
Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s për rastin konkret janë shfrytëzuar edhe rregullativa tjera
ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke u nis nga fakti se një
pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e mjedisit nuk është përfshirë në
rregullativat ligjore të tanishme prandaj për nevoja të hartimit të këtij raporti të VNM-s
është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare, si dhe direktivat
përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC), gjithashtu janë
shfrytëzuar edhe raportet e vlerësimit të ndikimit në mjedis për ndërtimin e fabrikës së
lengjeve të ndërtimeve të ngjajsheme.

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 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
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prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat
morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.

ekzistuese

Harta nr 1
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Harta nr 2

Tabela nr 1
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3.1.Pozita gjeografike e lokacionit
Komuna e Shtimes gjendet në skajin perëndimor të Rrafshit të Kosovës dhe përfshin pjesën
ndërmjet rrafshit të Kosovës dhe hapësirës malore të Carralevës, që shtrihet deri në
Drenicë dhe bashkë me malet e Jezercit dhe të Nerodimes e ndajnë Rrafshin e Kosovës nga
Rrafshi i Dukagjinit.
Komuna e Shtimes ka një sipërfaqe prej 134 km2, gjegjësisht, 1,2 për qind të territorit të
gjithmbarshëm të Republikës së Kosovës dhe kufizohet në juglindje me Komunën e Ferizajt,
kurse në verilindje me Komunën e Lipjanit dhe në perëndim me Komunën e Suharekës.
Komuna ka 23 vendbanime duke përfshirë qytetin e Shtimes dhe 22 fshatra, prej të cilave
13 shtrihen në pjesën kodrinore-malore, ndërsa 9 prej tyre në pjesën rrafshinore.
Komuna e Shtimes ka pozitë të mirë gjeografike ngase ka lidhje të mira dhe funksionale me
qendrat përreth.
Qytetin e Shtimes e përshkon lumi më i rëndësishëm Shtimjanja, në të cilin, para hyrjes në
Shtime, derdhen lumi Carraleva, Topilla dhe Mollopolci. Pellgu i këtij lumi ka një sipërfaqe
prej 14 km2 dhe, prej burimeve të tij e deri te derdhja në lumin Sitnicë të Lipjanit, është i
gjatë rreth 15 kilometra. Qyteti i Shtimes është 31 km larg nga kryeqyteti i Kosovës
(Prishtina), 48 km nga Prizreni dhe 13 km nga Ferizaj. Gjithashtu largësia e Aeroportit
Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Sllatinë është 29 km. Pra, Komuna e Shtimes ka pozitë të
përshtatshme gjeografike, ngase gjendet pikërisht në kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme
dhe efektive në relacionin Prizren – Prishtinë dhe Prizren – Shkup. Po ashtu kjo pizitë e
volitshme gjeografike mundëson hyrje-dalje (në Duhël të Suharekës), në autostradën
“Ibrahim Rugova” (20 km), kurse në dalje të Lipjanit lidhet me autostradën “Arbën Xhaferi”
(16 km).
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Harta nr - Harta e Republikës së Kosovës dhe Komuna Shtime
Ndërtimi I fabrikës gjendet në ngastren kadastrale nr.02302-38 dhe ngastra i takojnë zonës
kadastrale së Shtime, qe gjendën në pjesën qendrore të Kosovës. Vendodhja e fabrikes
eshte te vendi i quajtur “Gështenja”, Zona Kadastrale Shtime, Komuna Shtime, në një
distancë prej rreth 5 km nga qendra e qytetit të Shtimes, në anën e djathtë të rrugës së
asfaltuar të gjegjësisht Shtime.
Fabrika për prodhimin e lengjeve do të eksploatohet në lokalitetin, në pjesët e ngastrës
kadastrale nr.02302-38 dhe Njesia kadastrale P-72809093-02302-38 pronë e kompanisë
‘’Besimi Commerce’’ SH.P.K (nenqirambajtje 99 vite), me sipërfaqe prej 10000m2, pjesë e
ngastres të lartë cekur sipas kordinatave të paraqitura në kopje plani zona kadastrave
15
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Shtime, numri i lendes Çertifikates 889/2021 e dates 11.06.2021 që investitori kërkon
pëlqimin mjedisor, Pasuri Private, të cilën kompania ‘’Besimi Commerce” Sh.p.k. dëshiron
të i marr në shfrytëzim nga Agjencia Pyjore në lokacionin ku investitori planifikon të e bëjë
ndërtimin e fabrikës së lengjeve, në kohën e kryerjes se raportit të VNM, e ka pasur të
rregulluar infrastrukturën rrugore dhe rrafshimin e terenit për fillimin e punimeve për
ndëfrtimin e fabrikës.
Sipërfaqja prej 10000m2, në të cilën planifikohet të bëhet ndërtimi I fabrikës gjendet e
përcaktuar brenda kufijve të vizatuar dhe pikave të koordinatave të shënuara ne kopjen e
planit, që do të i bashkëngjitet raportit të VNM-s dhe do të shënohen ne vijim.
Në këtë lokacion në afërsi të drejt për drejt nuk ekzistojnë objekte të banimit, objektet e
banimit më të afërta gjenden ne largësi prej metrav. Në bazë të plancionit dhe bazuar në
pozitën gjeografike të lokacionit që gjendet larg vendbanimeve, në këte lokalitet ekzistojnë
edhe plantacione tjera, lokacioni gjendet në pjesën përendimore dhe veri-perendimore të
‘’Besimi Commerce’’ SH.P.K. Sipërfaqja e tokës (ngastrave ku investitori do të bëjë
ndërtimin e fabrikës së lengjeve) dhe për rreth tyre është e mbuluar me një shtresë të pa
përfillshme të humusit dhe me vegjetacion të ndryshëm :
Harta

nr

3
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Harta nr Pamja e vendit (nga google)
Komuna Shtime ka miratuar kushtet e ndërtimit për objektin ''Fabrikë e Përpunimit të
Frutave'' me etazhitetet të lejuar B+P+O në Rrugën "Komandant Kumanova", Shtime.
Miratimi është kryer në bazë të prezantimit Të dokumentacionit kopje plani e fletë
poseduese të shikimit të planeve gjeodezike dhe Planit Zhvillimor Komunal mbi ndërtimet
me të reja në terren dhe shiikimit në vend. Kushtet për rregullimin e hapësires jipen
investitorit Besimi Commerce shpk me përfaqësues Z Hysen Gashi. (me poshtë kushtet e
ndërtimit).
Në bazë të ligjit për mbeturinat 04/L-60 neni 18 pika 3 dhe Ligji për Ndërtimin 04/L-110
neni 36 kompania ''Pastertia'' sha Ferizaj ka dhënë pelqimin për lidhjen me infrastrukturën
publike dhe shërbimet komunale''.
Komuna Shtime me shkresen nr 047/320/04/9904 data 12.05.2021 ka aprovuar kërkesën e
Besimi Commerce shpk me përfaqesues Hysen Gashi në të cilën lejohet ndrrimi i
destinacionit të tokës bujqësore në tokë jobujqësore, Zona Kadastrlae Shtime, Vendi i
quajtur Geshtenja, numri i parceles P-72809093-02302-8 me sipërfaqe 10000 m2, me
kultura bujqësore -pemishtë, klasa 3, sipërfaqja e shënderruar 5000 m2.
Lidhur me lidhjen me energjinë elektrike ndërtimi "Fabrika e përpunimit të frutave'' sipas
dokumentit ''Pëlqim për rregullimin e dokumentacionit teknik'', nr dok DMS 375196, date
27.05.2021 shoqeria KEDS sha ka përcaktuar kushet fillestate teknike për projektimin për
tension minimal të kuçjes 10Kv, frekuenca nominale e kycjes 50Hz, pika matese të këtë
qasje për kqyrje, dhe të jetë në përputhje me Kodine Matjes se OSSH, ndërsa lloji i matesit
do të caktohet me KTDK apo pelqimin elektromagnetik.
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Përshkrimi i objektit:

Objekti është projektuar në bazë të projektit ideor dhe nevojave për depo te fabribes për
përpunimin e frutave të pemëve si dhe zyre për pjesën e administratës.
Funksioni primar i objektit është për depo dhe hapësira të cilat do shërbejnë per
përpunimin e frutave te pemëve, funksion për zyre, si dhe pjesën ekonomike me kuzhinën,
tryezarinë si dhe gardërobat e personelit.
-I gjithë ojekti me te gjitha hapësirat e tij kane nje etazhitet P+0, hapësira këto të cila
shërbejnë per nevojat e fabrikës.
-Në Përdhesë të objektit me etazhitet P+0 gjendet hyrja për ne pjesën ekonomike e cila ka
kuzhinën dhe bllokun sanitar te nvojshme per punetoret e fabrikës. Poashtu hyrja te
vecante kemi edhe tek hyrja e punetoreve e cila shërben vetëm per stafin e punetoreve,
hapesire kjo ne te cilën kemi lokuar gardërobën dhe e cila do kete qasje direkte me
tryezarine.
Para se të fillojë organizimi i vendndërtimit, bëhet rrethimi dhe sinjalizimi i vendndërtimit
sipas standardeve të aplikueshme, me mundësi të qasjes rrugore sekondare, duke vazhduar
mëpastaj me punët e demolimit dhe bartjen e hedhurinave të gjeneruara në deponi të
autorizuar të hedhurinave, si dhe nxjerrjen/prerjen eventuale të drunjëve varësisht nga
qëllimi.
Vendndërtimi duhet të organizohet sipas skemave standarde të organizimit të
vendndërtimeve, në funksion të:
 mjeteve të cilat do të përdoren gjatë punëve ndërtimore,
 dinamikës së punëve ndërtimore,
 mbrojtjes së sigurisë dhe të shëndetit publik, sigurim të personelit të realizuesit.
Organizimi i vendndërtimit duhet të sigurojë:
 qasjen nga rrugët sekondare të automjeve/mjeteve që do të përdoren në
procesin e ndërtimit, përfshirë qasjen për zjarrëfikësit, në dy pika: në hyrje dhe
në dalje të vendëndërtimit,
 qasjen direkte në rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimit .
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3.2. Popullata dhe Vendbanimet
Komuna e Shtimes gjendet në pjesën qendrore të Kosovës, apo në koordinatat 00.00.
Sipas regjistrimit të bërë në vitin 2011 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, është
konstatuar se në komunën e Shtimes jetojnë 27 mijë e 324 banorë (13.850 meshkuj dhe
13.474 femra), me një dendësi të popullsisë 203.91 banorë/km² dhe moshë mesatare
27.62 vjeç. Nga këto shifra del se prej 34 komunave, në të cilat është bërë regjistrimi i
popullsisë, Shtimja është komuna e njëzet e katërt me radhë për ka numri i banorëve.
Territori i komunës së Shtimes ka një sipërfaqe prej 134 km2 (13,450.8 hektarë), gjegjësisht
1.2% të territorit të Kosovës. Afër 48.4 % e territorit të komunës është tokë bujqësore dhe
bujqësia është një nga prioritetet zhvillimore të kësaj komune.
Komuna e Shtimes ndodhet në qendër të Kosovës. Në jug, komuna kufizohet me komunën
e Ferizajt, në verilindje me komunën e Lipjanit dhe në perëndim me komunën e Suharekës.
Komuna ka gjithsej 23 fshatra dhe një sipërfaqe prej 134 km². Së bashku me komunat e
Ferizajt, Kaçanikut, Hanit të Elezit dhe Shtërpcës, formon rrethin e Ferizajit.
Komuna e Shtimes është hapësirë gjeografike, ku 96.79 për qind të popullsisë e përbëjnë
shqiptarë, 2.74 për qind ashkali dhe 0.46 për qind grupe tjera etnike (minoritare).
Qyteti i Shtimës është 31 km larg nga kryeqendra e Kosovës (Prishtina), 48 km nga Prizreni
dhe 13 km nga Ferizaj. Shtimja është udhëkryq i rrugëve regjionale.

3.3. Lidhjet e Komunikacionit
Komuna e Shtimes kufizohet me Komunën e Ferizajt, Lipjanit dhe Therandës (Suharekës)
dhe Kryqëzimi i akseve rrugore të rëndësishme në relacionet Prizren – Prishtinë dhe
Prizren-Ferizaj-Shkup janë segmente me rëndësi për zhvillimin e mëtutjeshëm të komunës.
Lokacioni ku do të bëhet ndërtimi I fabrikës për prodhim e lengjeve ka lidhje të mira me
rrugët rajonale, përmes rrugës locale me rrugën kryesore, qe lidhë lokacionin ku do të
bëhet ndërtimi fabrikës për prodhimin e lengjeveqë do të furnizojë me të gjithë rrjetin
rrugor të Kosovës. Nga kjo mund të përfundojmë se lokacioni ka lidhje të mira
komunikacioni, me të cilën rritet vlera nga aspekti ekonomik, me qëllim të plasmanit të
produkteve prodhuese nga të lengjeve.
Infrastruktura e komunës së Shtimes është zhvilluar në përputhje me planet urbanistike
dhe strategjitë e zhvillimit. Fshatrat e komunës janë të lidhura me rrugë të asfaltuara me
qytetin e Shtimes, duke krijuar, në këtë mënyrë, një avantazh për zhvillimet e mëtejshme
ekonomike, zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin social të komunës.
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3.4. Kushtet klimatike
Komuna e Shtimes ka klimë të mesme kontinentale, me dimra mesatarisht të butë dhe me
verë mesatarisht të nxehtë. Temperatura mesatare vjetore është 10.5 gradë Celsius. Muaji
mëi ftohtëështë janari me temperaturë mesatare -9. Gradë Celsius, ndërsa më i ngrohi
është korriku me 20.4 gradë Celsius. Mesatarja vjetore e reshjeve nëterritorin e komunës
është 633 mm. Sasia më e lartë e reshjeve është regjistruar në muajin maj 81.3 mm, ndërsa
ajo më e ulëta në muajin nëntor 41.7 mm.
Mesatarja vjetore relative e lagështisëështë 78.7%. Insolacioni vjetor është 2.153 orë.
Vranësirat mesatare vjetore janë 52%. Shpejtësia mesatare vjetore e erës është 1.3 m/s në
drejtim jug -perëndim dhe 2.8 m/s në drejtimin veri-perëndim.
Regjioni i shqyrtuar elaborat ne kete raport te VNM-se karakterizohet me klime
kontinentale e cila eshte karakteristike per te gjithe territorin e republikes se Kosoves.
Ndikimi i mikroklimes ne mjedis per asrsye te ndertimit te fabrikes mund te kete ndikim qe
mund te monitorohet dhe kontrollohet nga kompani te specializuara.

3.5. Relievi
Komuna e Shtimes shtrihet në skajin perëndimore të Rafshit të Kosovës. Kjo dhe rrethina e
saj zënë vend në pjesën jugore të Kosovës. Koordinatat gjeografike te kësaj komunë janë :
42° 26' V dhe 21° 02' L. Lartësia mbidetare e pjesës verilindore të komunës së Shtimes
është 500-600 m. Pjesa jugore, perëndimore dhe juglindore kap lartësinë mesatare
mbidetare prej 700 deri në 1350 m.
Pika më e ulët mbidetare në komunën e Shtimes është 545.7 m, ndërsa pika me e lartë
mbidetare është 1,290 m.Rreth 54 % e sipërfaqës së komunës i takon lartësisë mbiedetare
deri në deri700m, rreth 27% e sipërfaqes së përgjithshmë të komunës i takon lartësisë
mbidetare 700-900 m, ndërsa që pjesa tjetër e sipërfaqës (rreth 17%) që përfshinë
kryesisht zonat malore i takon lartësisë mbidetare mbi 900 m.

3.6. Hidrogjeologjia
Sipërfaqja e përgjithshme ujore e komunës se Shtimes përbëhet nga 96.6ha lumenj, 6.18
ha përrenj 6.18 ha dhe 2.61 ha kanale ujore. Sipërfaqja totale e tokave ujore është 105.39
ha ose 0.78% e territorit të përgjithshëm të komunës. Një sasi e vogël uji gjendet në
aluvionet e lumit Carraleva dhe në fshatin Pjetershtice, zona e burimit të lumit Drenica.
Sipas vlerësimeve të bëra bazuar në hartën hidro-gjeologjike, aluvionet dhe sedimentet ku
ndodhen ujërat nëntokësore mbulojnë një sipërfaqe prej 43 km2.
Nese i referohemi faktit se shfrytëzimi i pakontrolluar i resurseve ujore dhe dëmtimi i
shtretërve të lumenjve, ende mbetet një nga format e degradimit të resurseve ujore në
territorin e Komunës së Shtimes. Gjithashtu burim i ndotjes së së lumenjëve në komunën e
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Shtimes janë mbeturinat që hidhen në këta lumenjë dhe derdhja e ujërave të zeza direkt
në lumënj pa ndonjë trajtim paraprak.

3.7. Pedologjia
Në kuadër të përbërjes pedologjike të tokave të komunës janë pjesëmarrëse tipet më
përfaqësuese të tokave: Tokat kafeje, aluvialedeluviale, pseudogleje, smonica, livadhore
dhe rendzinë. Kurse në areale të caktuara na paraqiten edhe tokat gurore(Tabela 3). Tokat
kafeje, smonicat, litosolet dhe rendezinat i takojnë rendit të tokave automorfike, ndërkaq,
aluviumet dhe pseudoglejet dhe ato livadhore renditen si toka hidromorfike. Tipat dhe
nëntipat e tokave kafeje,i përkasin klasës së tokave kambike dhe eluvialoiluviale. Këto toka
për shkak të lagështisë më të madhe dhe ajrosjes optimale, krijojnë kushte të
përshtatshme hidro-termike, të cilat ndikojnë në rrjedhën dhe intensitetin e proceseve
pedogjenetike, posaçërisht, ato të alterimit kimik dhe biologjik, duke ndryshuar në tërësi
strukturën e shkëmbinjve.
Tabela 3: Tipet e tokave kryesore në komunën e Shtimes
Tipet kryesore të tokave
Sipërfaqja ha
Sipërfaqja %
Toka aluvliale
1249.69
9.24
Toka livadhore-argjilore
1090.29
8.06
Toka redezina
176.29
1.3
Toka smonice
872.07
6.45
Toka te kafta
8768.34
64.85
Toka pseudoglej
909.59
6.73
Toka gurore
454.89
3.36
Gjithsej
13422.16
100
Lidhur me sa i përket bonitetit dominojnë tokat me klasë të VI (62.58%), ndërsa që tipet të
tjera të bonitetit janë të përfaqësuara më pak si Klasa e bonitetit II (7.30%), Klasa e
bonitetit III (11.03), Klasa e bonitetit IV (11.45), dhe Klasa e bonitetit V (5.68 %).
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Bazuar në analizat e hartës gjeologjike të Kosovës, struktura gjeologjike e komunës së
Shtimes i takojnë formacioneve të Palezoikut, Triasikut, Jurasikut, Kreatenit të sipërm,
Neogjenit dhe sedimenteve të Kauternerit. Një përbërje më e detajuar e formacioneve
gjeologjike të komunës së Shtimes është prezantuara nëfigurën me poshte.
Harta nr xx Harta gjeologjike e komunës së Shtimes

3.8. Ndërtimi gjeologjik lokacionit
Lumi kryesor nëterritorin e Komunës së Shtimes është lumi Shtime. Ky lum grumbullon
edhe ujërat e lumit të Carralevës, Topillës dhe Mollopolcit.Sipërfaqja e pellgut të lumit
Shtime është 102 km², me një prurje vjetore prej 32.26 milion m³. Lumi Carraleva buron në
malin Carraleva. Ky lum së pari shfaqet pranë “Qafës së Dulës” dhe vazhdon rrjedhën
përgjatë luginës së ngushtë të Carralevës. Lugina zgjerohet në zonën nga fshati Belinc deri
në Shtime. Ky lumë konsiderohet si një lumë malor, me gjerësi të shtratit të lumit 3-5 m,
dhe deri në 7 m përgjatë rrjedhës së poshtme. Thellësia mesatare e këtij lumi është 50 cm
dhe në disa pjesë deri në 1 m. Gjatë stinëve të lagësht uji derdhet në shtratin e lumit dhe
përmbyt zonat përreth. Gjatë sezonit të verës përmban sasi shumë të vogël uji, rreth 40 l /
s.
Një lumë tjetërme rëndësi që përshkon territorin e komunës është lumi Toplica me gjatësi
14.5 km, nga të cilat 12.9 km ndodhet në territorin e komunës. Burimi i lumit ndodhet në
një lartësi mbidetare prej 1200 m.
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Harta nr xxx :Harta e lumenjëvetë komunës së Shtimes

3.9. Bimësia dhe vegjetacioni
Pjesët e ngastrave ku do të ndërtohet fabrika e prodhimit janë të mbuluara janë të mbjella
me pemë, që e përbëjnë kompleksin më të kompletuar dhe më profitabil në rajon, të
njohur si plantacioni i pemishteve.
E gjithë infrastruktura e plantacionit është e rregulluar sipas nevojave që kërkohen për
operimit sistemi i ujitjes rrugët anësore. Në afërsi të zonës ku do të ndërtohet fabrika kemi
hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta kumbulla, molla, lajthi. Këto
bimë u përshtaten kushteve të jetës së tyre në shkëmbinjtë dekorative. Lokacioni përbëhet
nga tereni kodrinor - fushor, me vegjetacion të ulët i zhveshur pothuajse tërësisht.
Ngastrat ku do të ndërtohet fabrika për prodhimin e lengjeve përmbajnë vlera ekonomike
në kuptimin e përdorimit si tokë bujqësore, por edhe si zonë me vlera kullosore.
Nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë terren 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 potencial të futet nën mbrojtje.
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Por kjo zonë për shkak të pozitës gjeografike dhe rezervave të plantacioneve është duke u
shëndrruar ne zonë industriale, për ndërtime të shumta industriale.
Duke marre parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund te konstatohet se ne
lokacdionin e ketij regjioni nuk ka potenciale te shprehura te vegjetacionit te cilat mund te
rrezikohen me funksionimin e veprimtarise dhe aktivitetit te lartcekur.

3.10. Bota shtazore – Flora dhe Fauna
Bazuar ne florën ekzistuese dhe kushtet klimatike si dhe ne bazë të dhënave nga vendasit
në këtë zonë përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake, jetojnë edhe gjitarët, zvarranikët,
brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, iriqi etj. Prej brejtësve jetojnë- mijtë ,
prej zvarranikëve- gjarpri i zakonshëm, bolla, breshkat e tokës zhapini i gjelbër, insektet
krahëfortë, krahëlusporë, mizat etj, ndërsa prej shpezëve janë karakteristike zogjtë, çafkat,
bilbilat, thëllënëza e fushës, sorrat, shqiponja, lakuriqi, etj. Ajo qe e dallon floren dhe
faunen e ketij regjioni jane ndryshimet si pasoje e veprimtarise se njeriut. Zona e ngushtë
mund të quhet si zonë jo e përshtatshme për zhvillimin e specieve të ndryshme të faunës
sepse është zona në aferësi të vendbanimeve.

3.11. Peizazhi
Peizazhi është i tipit te kombinuar më kodrina të ulëta të cilat shtrihen në të dy anët e
ngastrave. Gjerësia e kësaj kodrine është e ndryshme për gjatë prrockes. Peizazhi është i
dëmtuar më shfrytëzim pa kriter dhe në mënyrë jo profesionale të dekorativëve në disa
pjesë të këtij regjioni ëë përgjithësi peizazhi është i bukur dhe tërheqës.

3.12. Dukshmëria
Shikuar nga pozita e lokacionit ku do të ndërtohet fabrika, dukshmëria është mjaft e lartë
në të gjitha anët e horizontit. Në pjesën jug-perëndimore dhe ajo jug-lindore ka një
dukshmëri ma të madhe. Vendet që shtrihen ne këtë 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 mas më të vogël, sepse nuk ka
kurrfarë uzine e as diçka tjetër që e rritë ndotjen e ajrit dhe për rrjedhojë e zvogëlon
dukshmërinë.

3.13. Ajri
Ajri është një element mjaft i rëndësishëm për shëndetin e njeriut dhe në përgjithësi
mjedisit që na rrethon. Ajri është vazhdimisht nën ndikim të ndotjes nga shumë burime.
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Edhe pse ndotja e ajrit vjen kryesisht nga aktivitetet njerëzore, ai gjithashtu mund të
ndikohet edhe nga fenomenet natyrore.
Në komunën e Shtimes, nuk ka ndonjë stacion nacional apo lokal të monitorimit të cilësisë
së ajrit, prandaj nuk ka të dhëan të cilave mundë ti referohemi për të vlerësuar cilësinë e
ajrit në këtë komunë. Por nëse marrim për bazë të dhënat nga stacionet tjera dhe
ngjashmëritë që ka komuna e Shtimes me lokalitetet tjera ku behët monitorimi i ajrit,
vlerwsohet dhe pritet që problemi kryesor të jetë ndotja me grimcat PM10 dhe PM 2.5.
Komuna e Shtimes, nuk ka ndonjë industri të zhvilluar që do të ishte burim i ndotjes së
ajrit. Andaj burimet krysore të ndotjes së ajrit janë ekonomitë familjare, institucionet
publike që përdorin lëndë djegëse për ngrohje, transporti dhe operatorët e shfrytëzimit të
gurit. Në tabelën 14 janë prezantuar burimet kryesore të ndotjes në komunën e Shtimes.
Lageshtia relative e ajrit eshte ne raport me temperaturen e ajrit dhe reuzlton te jete
brenda parametrave normale me te ulet ne muajin prill dhe me te larte ne dhjetor.
Temperaturat mesatare vjetore rriten njetrajtesisht nga janari deri ne korrik e pastaj ulen,
muaji me i ftohte eshte janari me nje temperature mesatare me te ulet afer -15 grade
celcius kurse me i nxehti korriku me temperature me te larte mesatare rreth 37 grade
celcius. Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të plantacioneve 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.
Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të mire.

3.14. Uji
Në këtë pjesë të ngastrës kadastrale dhe ne rrethinën më të gjerë të ngastrës ku është
planifikuar ndërtimi i fabrikës për prodhimin e lengjeve nuk kemi ujëra sipërfaqësore,
ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike.
Në rrethinën më të gjerë të ngastrave kualiteti i ujit është i nivelit të mirë, gjithashtu në
fshatrat kemi puset e hapura të cilat kanë cilësi të mire dhe janë të pijshëm, të cilët
shfrytëzohen nga fshataret e këtyre lokaliteteve.
Komuna e Shtimes, ndodhet në zonën e shërbimit të KRU Prishtina. Sipas raporteve të
IKSHP, cilësia e ujit të pijes për zonën e KRU Prishtina, sa i përket parametrave
mikrobiologjik ka përputhshmëri me standardet 99.9%, ndërkaq përputhshmëria me
parametrat kimik është 96.6%1. Rezultate pak a shumë të ngjashme për cilësinë e ujit të
pijes në zonën e veprimit të KRU Prishtina, raportohen edhe sipas Raportit të përformacës
së KRU-ve për vitin 2018, ku sa i përket parametrave mikrobiologjik përputhshmëria është
100%, ndërkaq përputhshmëria me parametrat kimik është 98.9%.
1

Cilësia e ujit të pijshëm në Kosovë 2016, IKSHPK.
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Kompania e Ujesjellesit Rajonal sha ne Prishtine, ka shqyrtuar dokumentacionin per
kushtet ndertimore dhe ka rekomanduar monitorimin e Ujematesit qe duhet t eplotesoje
kushtet te siguroje sistemin ARM me mundesine e dhenies se impulseve, mbrojtja nga uji
IP68 monitorimi H dhe V sipas udhezimit nga prodhuesi, ujematesi mund te jene te terur,
lagur, volumetrik, ultrasonik apo elektromangetik, dhe viti i prodhimi te ujematesit te mos
jete me i vjeter se dy vite.
Testi i cilesise se ujit dhe te ndikimi te tyre ne m=jedis merret permes personave juridike
qe i kane aparaturat dhe laboratoret e akredituara qe jane njekohesisht te autorizuar per
kryerjen e testeve te tilla.

4. Përshkrimi i procesit të eksploatimit në mihjen sipërfaqësore
Teknologjia e përpunimit të frutave është një proces qe kryhet me metoda moderne të
linjave teknologjike të përpunimit me efikasitet dhe prodhimtari të caktuar. Metodat
moderne të përpunimit kanë për qellim optimizimin e gjithë faktoreve të cilesisë dhe sasisë
duke përdorur përpunim me kohë të shkurter i ndjekur nga pasterizimini dhe mbushja
aseptike. Lengu i frutave i përfituar përfaqëson fundin e një zinxhiri të proceseve
teknologjike që fillon me zgjedhjen e kultivimin e frutave të destinuar për prodhimi, vjeljen,
ndryshimet sezonale, maturimin, dhe magazinimin e përpunimin e tij.
Faktorët mjedisor dhe organik përgjatë gjithë sezonit të rritjes kanë një ndikim të madh në
cilësin e lengut të frutave të përfituar.
Procesi teknologjik i prodhimit të lengut zhvillohet duke ndjekur fazat: vjelja dhe
transportimi, larja dhe klasifikimni, nxjerrja e lengut, pasterizimi, mbushja, ftohja, etiketimi,
paketimi, ruajtja, magazinimi dhe shperndarja. Pasterizimi përdoret për produktet që kanë
një vlerë pH prej 4.5 ose më pak, aty ku kushtet acide parandalojnë në mënyrë efektive
rritjen e organizmave patogjene.

5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme ne mjedis
Në komunën e Shtimes rreth 32% e tokës shfrytëzohet si tokë bujqësore, rreth 46% është
pyjë, diku 07% është zonë ndërtimore ndërsa rreth 0.9% është rrugë.
Toka është komponent e rëndëishme e mjedisit në të cilën rritet dhe zhvillohet bota
bimore dhe shtazore, dhe ku zhvillohet prodhimtaria bujqësore. Shfrytëzimi i tokës bartë
me vete edhe mundësin e degradimit dhe ndotjes së saj në mënyrë direkte apo
indirekte.Sfida është që të parandalohet degradimi i tokave nëpërmes masave dhe
politikave specifike për mbrojtjen e tokave. Ndikimet e vazhdueshme nga aktivitetet
njerëzore sjellin deri te degradimi i sipërfaqeve tokësore duke shkaktuar edhe pasoja socioekonomike.
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Deri te ndotja e tokës vije kryesisht përmes shkarkimit të ujërave të ndotura, përdorimit të
plehrave minerale dhe pesticideve, nga deponitë ilegale të mbeturinave, apo edhe formave
tjera të shkarkimit të materieve të dëmshme në tokë.

5.1. Ndikimet në ajër
Në kuadër të masave tjera për mbrojtjen e ajrit nga ndotja mundë të përfshihen edhe
shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara, pastrimi dhe mirëmbajtja e rregulltëi rrugëve dhe
mbështetja e ekonmomive familjarë nëzbatimin e eficencës termikë në ndërtesa dhe
ndërrimin e sistemit të ngrohjes.

5.2. Ndikimet në tokë
Një ndër burimet kryesore të ndotjes së tokës janë edhe industritë kimike, përdorimi jo
racional i pesticideve dhe plehrave jo minerale, ndotja e tokës me materie radioaktive,
ndotja e tokës me metale toksike si dhe ndotja e tokës me mikro organizma patogjen.
Gjithashtu edhe humbja e shtresës cilësore të tokës nga procese natyrore të erozionit si
dhe nga aktivitetet e njeriut sikurse është prerja e pakontrolluar e pyjeve konsiderohet si
ndër faktorët kryesor të degradimit të tokave. Faktorët tjerë që dëmtojnë cilësinë e tokave
në Shtime janë edhe: ndërtimet e paplanifikuara, erozioni, dhe përdorimi i plehrave kimike
dhe pesticideve.

5.3. Ndikimet në ujë
Në territorin e Shtimes nuk janë të theksuara dëmet nga përmbytjet. Kjo arsyetohet me
faktin se nuk ka lumenj të mëdhenj, përkatësisht sipërfaqja e pellgjeve është e vogël.
Megjithëkëtë në qytetin e Shtimes ka pasur raste kur lumi ka dalë nga kanali i tij dhe ka
sjell dëme objekteve përreth. Kjo ka ndodhë për shkak të ngushtimit të kanalit dhe
mbeturinave të ndryshme. Me zgjerimit e kanalit të lumit është rritur profili i tij dheka
kapacitet më të madh. Edhe lumi i Carralevës ka kanal të cekët, prandaj, herë pas here del
nga shtrati dhe përmbyt rrafshin aluvial të tij.

5.4. Ndikimi në Peizazh
Lokacioni ku është plantacioni, gjithnjë do të merr pamjen e një vendi industrial.
Gjatë fazës së shfrytëzimit normalisht, peizazhi do të pësojnë një degradim i cili me masat
të cilat do të merren në mbarim të shfrytëzimit do ti kthehet pamja në harmoni me
gjendjen të përafërt me gjendjen e mjedisit me rrethinën.
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Këto masa do të arrihen me aplikimin e rikultivimit si masë për kompensimin të
shfrytëzimit të pasurive të plantacioneve.

5.5 Ndikimi në florë dhe faunë
Sipas ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës eshte bere inventarizimin e të gjithë
përbërësve të larmisë biologjike, gjeologjike e peizazheve - llojet, tipit të vendbanimeve,
gjeolokaliteteve dhe të peizazheve paraqitjen hartografike të llojeve të kërcënuara,
gjeolokaliteteve dhe tipat e vendbanimeve etj. bëhet nga ana e Instituti i Kosovës për
Mbrojtjen e Natyrës dhe ne Komunën e Shtimes bejne pjese Shpella e Pjetërshticës,
Shpella e Devetakut dhe Kompleksi i pishave të Shtimesqe paraqesin zonat me të
rëndësishme. Komuna ende nuk ka të zhvilluar ende programin për mbrojtjen e
biodiversitetit në territorin e saj. Po ashtu nuk ka as ndonjë plan për zhvillimin dhe
promovimin e turizmit malor dhe turizmit të shpellave.
Sipërfaqja e tërësishme e pyjeve në Komunën e Shtimes është 6377.8 ha ose 47.4% e
sipërfaqes së përgjithshme të komunës. 2926.8 ha ose 45.9 % e pyejeve janë pyje
publike, ndërsa 3451 ha ose 54.1% e pyjeve janë në pronësi private. Në shtrirjen e
pyjeve ndikim kryesor ka relievi, pasi qëi tërë regjioni afër 48% është kodrinoromalor.

5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Në kompleksin e punimeve nuk ka objekte banimi, do të kemi raste të zhvendosjes së
popullatës dhe pritet në të ardhmen të ketë për shkak të punimeve të objekteve turistike
dhe ndërtimeve rezidenciale.
Zhvillimi i veprimtarisë në këtë lokalitet ka një rëndësi të veçanet për popullatën e këtij
rejoni.
Pronari i Kompanisë ‘’Besimi Commerce” shpk për të zhvilluar veprimtarin e vet do të jetë i
obliguar të punësoj një numër të madh të punëtorëve, kryesisht nga popullata vendase,
nga kjo del se në aspektin social ndërtimi i fabrikës së lengjeve do të ketë ndikime pozitive.
Dekorativi i këtij vendi nuk përmban materieje të rrezikshme për shëndetin e njerëzve.

5.7. Zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e ndërtimit ka një karakter lokal dhe pa ndikim në
zonat e banuara, duke pasur parasysh largësinë e tyre nga lokacioni. Zhurma vjen si
rezultat i aktiviteteve ndërtimore kryesisht nga makinat gjatë procesit të prerjes, ngarkimit,
transportit etj.
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Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk
kalon nivelin e lartë të zhurmës, kurse gjatë natës nuk do të punohet, por edhe kur
punohet nuk do të jetë më e madhe.
Trafiku rrugor dhe aktivitetet
ekonomikekonsiderohen burimet kryesore të zhurmës në Komunën e Shtimes edhe pse
aktualisht nuk ka ndonjë matje të organizuar të nivelit të zhurmës në komunë. Në mënyrë
të veçantë këto burime të zhurmës intensifikohen gjatë zbatimit të aktiviteteve të
ndryshme sikurse janë aktivitetet e ndërtimit, transporti i mallrave, gurëthyesit, përdorimi i
pajisjeve industrialë e tjera.

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Ndikimi në trafikun dhe sigurinë rrugore gjatë ndërtimit të rrugës së propozuar nuk
parashikohet të jetë një problem. Gjatë ndërtimit, furnizimet me ujë dhe energji elektrike
për banorët, fermat dhe industritë e lokalizuara mund të ndikohen nga punimet e
ndërtimit të projektit. Zhurmat dhe pluhurat e krijuara nga transportimi më i madh
automjetesh, si zhavorri dhe rërë për qëllime ndërtimi, do të rrisin nivelin e zhurmës dhe
do të krijojnë grimca pluhuri gjatë, veçanërisht gjatë stinëve të thata. Rruga duhet të laget
shpesh nga rezervuarët e ujit, për të shmangur grimcat e pluhurit.
Për të parandaluar aksidentet, dëmtimet dhe sëmundjet që dalin, lidhen me ose ndodhin
gjatë punës me:
• Identifikimi dhe minimizimi, për aq sa është e arsyeshme, shkaqet e rreziqeve të
mundshme për punëtorët;
• sigurimin e masave parandaluese dhe mbrojtëse, duke përfshirë modifikimin,
zëvendësimin ose eliminimin e kushteve apo substancave të rrezikshme;
• sigurimin e pajisjeve të përshtatshme për të minimizuar rreziqet dhe duke kërkuar dhe
zbatuar përdorimin e tij;
• Trajnimi i punëtorëve dhe sigurimi i stimujve të përshtatshëm për ta për t'u përdorur dhe
në përputhje me procedurat e shëndetit dhe sigurisë dhe pajisjet mbrojtëse;
• dokumentimin dhe raportimin e aksidenteve, sëmundjeve dhe incidenteve në punë;
• parandalimi emergjent, përgatitja dhe rregullimet e reagimit.

6. Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
Masat e kontrollit te ndotjes do te vendosen ne vend gjate procesit te ndertimit. Kjo do te
perfshije pajisjen e skelave dhe gardhimet prej balte.
Rezervat e materialeve te ndertimit, si asfalti, vaji dhe kimikatet nuk do te vendosen afer
asnje siperfaqeje te vijave ujore, apo puse uji. Rezervat do te vendosen ne siperfaqe te
mbyllura, te mbuluara me shtresa (carcarfe) mbyllese ose me nje cati me te qendrueshme
ose e rrethuar nga nje porte per te parandaluar humbjeve. Rezervat do te mbrohen per te
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parandaluar vandalizmin dhe vjedhjen qe mund te coje ne humbje. Largimet nga
vendnodhjevet e shkaktuara nga aktivitetet e kantierit te ndertimit do te trajtohen ne
perputhje me llojin e tyre.

6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit
Gjate fazes se ndertimit emetimi I pluhurit eshte I lidhur me aktivitete te ndryshme si psh
largimi I pemeve dhe I shtreses se punueshme, germimi I materialit tokesor dhe vendosja e
te njejtit material ne argjinatura dhe ne ndertimin e strukturave. Emetimi I pluhurit varet
separi ne kushtet e motit dhe ne nivelin e aktivitetit dhe te lojit te veprimeve qe po kryhen.
Pluhuri ngrihet nga rrotat e automjeteve te renda te ndertimit ndersa ato kalojne pergjate
vendit te ndertimit gjate kushteve te motit te keq.
Rekomandohet qe vezhgimi i cilesise se ajrit ne zonat perreth vendeve ku eshte ndermarre
ndertimi gjate procesit te ndertimit ne menyre qe te shfaqet sa me heret te jete e mundur
cdo problem qe del nga emetimet si pasoje e procesit te ndertimit.
Masat qe rekomandohen me shpesh ne lidhje me punimet tokesore konsistojne ne:
─ Zbatimi i sistemeve te shuarjes se pluhurit: ujitja e anesoreve te rrugeve, perdorimi
imjeteve ruajtese per te kufizuar emetimet e pluhurit;
─ Kufizimi i shpejtesise se mjeteve ne rruge.

6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Materialet e germuara qe jane te menduara per rishfrytezim do te menaxhohen dhe
trafikohen deri ne minimum dhe do te depozitohen ne nje menyre qe te minimizohet
efekti i tyre Koha ndermjet germimit dhe rishfrytezimit gjate periudhave te thata do te
mbahet ne nje minimum. Gjate periudhave te zgjatura te thatesires kontraktori do te
ndaloje germimet dhe do vendose keto materiale per te parandaluar degradimin per shkak
te thatesires.

6.3. Masat e marura për mbrojtjen e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit sipërfaqësor nga ndotësit e ngurtë të cilët mund të ndodhin gjatë
bartjes së materialit duhet të bëhet përqark sipërfaqes së ngastres ku do bëhet ndërtimi I
objektit. Ky ndërtim nevojitet për prodhimin e lengjeve në hapësirat sipërfaqësore të
ngastres.
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6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
Zhurmat qe mund te shkaktohen ne kete fabrike dhe ndertimin e saj vijne si rezultat i
punimeve te ndertimatrise dhe proceseve teknologjike, por keto zhurma jane nen
perqendrim maksimal te lejuar.
Gjate aktivitetit te punes do te perdoren mekanizem qe nuk shkakton zhurme te madhe,
gjithashtu duhet te theksojme se edhe vendodhja e parceles eshte jo afer me qendrat e
banuara gje e cila nuk sjell ndikim.
Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtje nga
zhurma.
Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me
ligjet dhe nivelet e lejuara për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merën të
gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e të lejuarës 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.
Komuna e Shtimes duhet të ketë për bazë që zhurma është një nga ndotësit e mjedisit dhe
matja e nivelit të saj është e nevojshme për të vlerësuar nivelin e ekspozimit të popullatës
ndaj këtij ndotësi. Kjo është edhe kërkesë ligjore që del nga Ligjit për mbrojtje nga zhurma
Nr. 02/L-102. Sipas këtyre kërkesave komuna obligohet të hartoj të Planin e Veprimit dhe
Hartën e zhurmës, përmes së cilave do të identifikohen lokacionet që i ekspozohen
zhurmës, prezantimi i tyre në hartë dhe propozimin e masave për parandalimin dhe
zvogëlimin e ndotjes nga zhurma.

6.5. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore
Masat për mbrojtjen e botës bimorë kryesisht lidhen ngushtë me ruajtjen e tokave në
pjesët e ngastrave shfrytëzuese nga erozioni dhe masave mbi mbrojtjen e ajrit. Kompania
duhet të ketë kujdes që të mos deponoj pa kontroll mbeturina në vende të ndryshme por
ato duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar.
Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij. 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 zones.

7. Aktivitetet në raport me publikun
Meqë kompania ‘’Besimi Commerce” shpk nga komuniteti ka respekt, për arsye të zbutjes
së papunësisë në këtë lokalitet të varfër, duke pasur parasysh llojin e projektit, kapacitetin
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e prodhimtarisë dhe potencialit të ndikimeve në mjedis, nuk ka pasur dhe nuk planifikon që
të ketë ndonjë debat të ngushtë publik apo edhe të veçantë me publikun.

8. Programi i monitorimit
Ndikimet direkte nga aktiviteti i realizimit të proceseve ndërtimore, 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. Monitorimi
i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave
në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
sipas kërkesës së tyre.

9. 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 autoriteteve përkatëse, ne Ministri të Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor dhe komunitetit lokal brenda komunës.

10. Marja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktiviteteve
prodhuese
10.1. Objektivat e rikultivimit
Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit
të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet
veprimtari prodhuese.

10.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Struktura përfundimtare e sipërfaqes për rikultivim është e paraqitur në planin dhe
projektin e rikultivimit. Pas përfundimit të punimeve të fabrikës me rikultivimin teknik do
të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera.
Për të qen rikultivimi sa më i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të
rikultivimit: Rikultivimi teknik, Rikultivimi agroteknik dhe Rikultivimi biologjik.
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10.3. Rikultivimi teknik
Në bazë të ligjeve relevante të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve
ndërtimore, pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të karrierës, investitori është i
obliguar që tokës ti kthej pamjen e më parëshme. Gjatë rikultivimit teknik duhet të
përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet njëkohësisht gjatë punimeve në
gastrin e lartëcekur. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga sheshet punuese duhet të fillohet
me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terenit për ndërtim. Pas
përfundimit të aktiviteteve hapësira do të merr formën e degraduar e ndryshuar me
peizazhin ekzistues, e cila me rastin e rikultivimit zonës i jep një pamje natyrale. Pas
përfundimit të punimeve ndërtimore fillon rikultivimi teknik i sipërfaqeve tokësore të
degraduara.

10.4. Rikultivimi agroteknik
Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me
analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike. Në
bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në
këtë tokë të re. Ndërtimi i fabrikës së lengjeve ndihmon dukshëm regjioni dhe me gjerë.
Toka është njeri prej elementeve të këti mjedisi të cilës përveç që i ndërrohet destinimi
primar, pëson degradim të rënd, deri në zhdukjen fizike të profilit pedologjik të sajë. Kjo
paraqet formën më të rënd të dëmtimit të tokave. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një
masiv të fort e cila është e mbuluar me tokë të cektë.
Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të
kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend.
Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distance të jenë nga 2 m. Të gjitha këto bimë
duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidanëve. Fidanët duhet të
shoqërohen me ambullazh përkatëse ne momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të
gjitha pjesët e dëmtuara.
Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu ne
pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar
duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj.

10.5. Rikultivimi biologjik
Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e
shfrytëzuara dhe të dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha
elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin
bujqësore, blegtorale dhe në silvikulturë.
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Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit.
Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet e mihjes sipërfaqësore është
Pisha e zezë - Pinus nigra L. dhe Pisha e bardhë- Pinus silvestris L. Me kurorën e tyre pisha e
zezë dhe e bardhë , i japin pamje të bukur peizazhit, janë bimë që i përgjigjen lartësisë
mbidetare të cekura ne pasuset e më sipërme , si dhe janë bimë lehtë adaptuese dhe
rezistuese ndaj dëmtuesve biologjik. Edhe pse janë propozuar këto bimë , duhet të bëhet
konsultimi me ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe me autoritetin e
Ministrisë së bujqësisë dhe pylltarisë. Përgatitja dhe mbjellja e fidanëve shihet ne figurat e
më poshtme.

11. Monitorimi pas shfrytëzimit
Pas përfundimit të punimeve në ndërtimin e fabrikës së lengjeve, pushon edhe emërtimi i
pluhurit dhe i ndikimeve tjera në mjedis. Prandaj nuk paraqitet nevoja për vazhdimin e
monitorimit të këtyre ndikimeve. Por kompania ‘’Besimi Commerce” Shpk ka për detyrë
të bëj monitorimin e sipërfaqeve të rekultivuara, posaçërisht pjesës për ndërtimin e
fabrikës.

12. Konkluzion
Ndikimi I ndërtimit të fabrikës së lengjeve, është në nivelin e vlerave të rekomanduara nga
Ligji për Mbrojtjen në Mjedis, Ligji për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis dhe ligjet e aktet
tjera nënligjore relevante për mjedis. Ndikimet në tokë, ujë dhe në ajër rregullisht duhet të
kontrollohen. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohet në fund të çdo viti
kalendarik .
Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se ndërtimi I fabrikës së lengjeve në
lokacionin në fjalë nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu
ndikimet në tokë, ujë, ajë, peizazh dhe pamjen vizuale, pas identifikimit dhe zbatimit të të
gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, konstatojmë se ato mund të
minimizohen në nivel të lakmueshëm, ose edhe të eliminohen në fazën e rehabilitimit të
hapësirave të degraduara të formuara nga shfrytëzimi i ndërtimit të fabrikës. Gjithashtu
është paraparë që paralel me shfrytëzimin e pjesës së ndërtimit të fabrikës, të bëhet edhe
rikultivimi i sipërfaqeve të shfrytëzuara aty ku lejojnë mundësit e operacionit të
plantacionit. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor
sipas kërkesës së Besim Gashi pronar i kompanisë ‘’Besimi Commerce” Sh.p.k. Shtime.
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Kontratë për financim
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Kushtet e ndërtimit
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Ortofoto me vendndodhjen e pronës dhe Gjeoplani
Parcela 2302-38
Latitude: 42°24'56.03"N
Longitude: 21° 4'3.36"E
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