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1.0. Hyrje
Me kërkesën

e investitorit përkatësisht z.Raif Gashi

Drejtorit të kompanisë “LAB OIL”

Sh.p.k.Prishtinë, ne Sopijë -Therand ne ngastren kadastrale P-72116043-00881-0 me siperfaqe
S=3101m2, ngastren kadastrale P-72116043-00880-0 me siperfaqe S=1210m2, dhe ngastren
kaasstrale P-72116043-00882-0 me siperfaqe S=3031m2 te cilat i takojn zones kadastrale Sopijë
komuna kadastrale Therandë (Suhareke) qe gjenden ne pjesen perendimore te qytetit te
Therandes , ne perendim te fshatit Shirok, ne kryqezimin e magjistrales Therand-Prizren me ,
rrugen e fshatit Sopijë, ku do te bëhet: Hartimi i Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
(VNM) për Piken e karburanteve të lëngëta

naftë dhe benzinë në

z.k.Sopijë, komuna e

Therandës.
Në kohen kur po hartohet ky raport investitori është duke e punuar projektin ideor te objektit
ndertimore, administraten dhe deponozitat e derivatet e naftes dhe benzines, pes depozitat per
derivatet e lartecekura .Pika e Karborantit te shpk”Lab-Oil” eshte duke funksionuar, mirpo tani
kerkohet te zhvendoset kjo pikë karboranti me arsyen e rregullimit te rreth rrotullimit ne pjesen e
magjistrales Therand-Prizren , ne kryqezimin e rruges se fshatit Sopij me kete magjistrale.
Zhvendosja e pikes karburantit behet sipas situacionit te projektit ideor (Fig.3 a dhe b).
Sperfaqeja totale ku do te vendosen depozitat ( rezervaret) e derivateve te lengeta te naftes dhe
benzines si dhe ndertimi i objektit te administrates sipas siuacionit , fig. 1. Eshte S=7342m2.
Keto ngastra i përkasin zonës kadastrale Sopijë, me shfrytëzues SHPK,,LAB” , kopja e planit e
leshuar ne Therand e datës 15.03.2021

me nr te taksesave 1353/2021, numri lëndës së

Çertifikatës 1353/2021 e leshuar me 15.03.2021, Komuna Therandes, e përshkruar ne emer të
biznesit ,,LAB-OIL” SHPK me nr. biznesi 70623331, selia ne Prishtinë, rruga Agim Ramadani
Prishtinë.
Ngastrat jane te njesisë P-72116043-00881-0 me siperfaqe S=3101m2, ngastren kadastrale P72116043-00880-0 me siperfaqe S=1210m2, dhe ngastren kaasstrale P-72116043-00882-0 me
siperfaqe S=3031m2, parcell, prone private vendi i quajtur livadhe me sipërfaqe totale S=7342
m2 , shfrytëzues aktual Are –Bujqesore e klasës së dytë .
Siperfaqeja totale ku investitori operon me rezervuaret e deponimit dhe furnizimit me derivate te
naftes dhe objektet percjellese eshte S= 7342m2, që shtrihet në pjesën jug perendimore te
Kosoves

mbi 2 km në perendim të Therandes, 500 m në në perëndim te fshatit Shirok në
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afërsi të magjistrales Therand –Prizren në veri të fshatit Sopije. Hartuesi është i obliguar që
nëpërmes këtij Raporti të VNM-së të përkufizohen në të gjitha ndikimet relevantë që mund të
paraqitën në relacionin e depozitet e rezervuareve te naftës gjegjësisht objekteve dhe oborrit
ku janë të parkuar makinat e transportimit të derivateve të naftës

në mjedisin jetësor dhe

anasjelltas, duke marrë parasysh ndikimin e gjerë të mjedisit. Vlerësimi i ndikimit në mjedis
është një mjet përkatësisht hap i nevojshëm sa i përket përcaktimit të ndikimit në mjedis të një
aktiviteti, procesi, furnizimit dhe shpërndarjes , deponimi. Për përgatitjen e një vlerësimi të
ndikimit në mjedis, si të dhëna të vlefshme mjedisore dhe rezultatet

e kërkimeve shkencore

janë të nevojshme dhe ka për qellim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm
me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe do të realizohen me
qellim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohen
e duhur.
Ky raport

behët

me qellim të identifikimit të burimeve

që rrezikojnë mjedisin jetësor,

vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe propozimi masave themelore dhe standarde për
minimizimin dhe zvogëlimin e përqendrimeve të ndotësve në mjedis. Në pajtim me përcaktimet
paraprake dhe bazuar në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky raport
është bërë para se gjithash me qellim të përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe përcaktimit
të masave të nevojshme

për mbrojtjen e mjedisit, zvogëlimin e ndotësve mbrojtjen e mjedisit

,në mënyrë që gjatë punës së rregullt po ashtu edhe në rast të aksidenteve të mundshme të
pengohen përhapja dhe pasojat negative në mjedis
Të gjitha konstatimet dhe rekomandimet që kanë të bëjnë për mbrojtjen e mjedisit që dalin nga
ky raport, duhet të respektohen, si dhe strikt të përmbahen gjatë procesit të punës së deponimit
dhe shpërndarjes se derivateve të naftës.
1.1. Qëllimi i hartimit të raportit të VNM-s
Hartimi i këtij raporti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
dokumentacion teknik

që mundëson me kohë

ka dy qëllime: Kompletimin si

të aplikohet në Ministrinë Mjedisit dhe

Planifikimit Hapësinor për marrjen e Pëlqimit Mjedisor si kusht për licencimin e kësaj depzite
te derivateve te langeta te naftes dhe benzines si dhe qëllimi i dytë që kompania sipas raportit të
VNM-së duhet të veprohet në monitorim, përkujdesje në ndotjen e mjedisit. Qëllimi tjetër është
për qellim ekonomiko financiar të kësaj ndërmerrje, sepse me anë të këtij projekti

do të
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realizohet së mbajtja e një numër i punëtorëve për të cilët kjo trevë ka nevojë, dhe së dyti janë
përfitimet ekonomio-financiare të kompanisë.

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 në mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) i cili përcakton të
gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për VNM (Nr. 03/L214) ka për qellim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të
ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe 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 të aplikuara për hartimin e raportit të VNM-së për projektin për
depozite e karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë janë si me poshtë:
•

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

•

Ligji për VNM Nr. 03/L-214

•

Ligji për transportin rrugor Nr. 04/L-179

•

Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

•

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

•

Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

•

Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26

•

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

•

Ligji për mbrojtjen e ajrit

•

Ligji për Mbeturina

•

Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197

•

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

•

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

•

Nr. 03/L- 160

Nr. 04/L-060

Udhëzimi administrativ nr. 13/2008, për vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohet
ne trup ujorë dhe ne rrjetin e kanalizimit publik
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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
deponin e karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë, gjithashtu janë shfrytëzuar edhe:
•

Projekti i ndërtimit të depos së karburanteve me objektet përcjellëse

•

Ҫertifikata e regjistrimit të biznesit

•

Ҫertifikata mbi të drejtat e pronës

•

Kopja e planit të ngastrave

•

Plani i situacionit

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 direktiva përkatëse si që është direktiva e
VNM-s (85/337/EEC)

2.1. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis

për deponin

e

karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë bëhet në disa faza edhe atë:
•

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 deponia e
karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë

•

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
•

Përqendrimi dhe lloji i ndotjes

•

karakteristikat dhe deponimi i materialit ndotës si dhe tretësirat dalëse nga ky proces
prodhimit të gëlqeres dhe objekteve përcjellëse .

•

gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar me aksent të posaçëm gjatë punës.

•

vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse
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c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit në
mjedis në lokacionin ku ekziston deponia e karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë. Pjesa më
e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe vlerësimit të gjendjes
ekzistuese si dhe dhënies së disa propozimeve konkretë lidhur me natyrën e disa ndotësve por që
kanë ndikim në Mjedis.
Nga parametrat themelorë e ndikimeve të mundshme në raport analizohen më hollësisht ato
ndikime për të cilat është vërtetuar se në kushtet konkretë hapësinore përcaktojnë
marrëdhëniet e aktiviteteve që kryhen në deponin e karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë
dhe objekteve përcjellëse. Në bazë të treguesve të përfituar, janë hulumtuar mundësit e
mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit dhe janë propozuar masat përkatëse paraprake dhe të
nduer-nduershme për zvogëlimin racional të ndikimeve negative në mjedis dhe anasjelltas si
dhe zvogëlimin sasior të vet ndotësve. Në bazë të treguesve të përfituar janë hulumtuar
mundësitë e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit dhe janë propozuar masat përkatëse për
zvogëlimin racional të ndikimeve negative në mjedis, dhe anasjelltas të mjedisit në aktiviteteve
që kryhen në deponin e karburanteve të lëngëta naftë dhe benzinë dhe objekteve përcjellëse,
Pavarësisht nga qëndrimet tani ma të përmendura lidhur me problematikën e mbrojtjes
mjedisit dhe karakteristikat e caktuara, metodologjike të zbatura për nevojat e këtij
hulumtimi studimor të thjeshtësuar, ekziston një sere faktesh të cilat kërkojnë që
metodologjia e zbatuar të definohet të analizohen dhe qe pronari ti ketë parasysh që në
fillim. Të merren në konsideratë të gjitha pikat e rrezikut dhe kontrollit të sistemit të cilat do të
kanë rol domethënës në sistemin e VNM dhe as gjë mos të jetë e rastësisë.

3.0 POZITA GJEOGRAFIKE E LOKACIONIT TË PIKES SE KARBURANTIT
3.1. Informat e përgjithshme
Pika e karburanteve të lëngëta

naftë dhe benzinë dhe objekteve përcjellëse e kompanisë

Shpk”Lab-Oil” ndodhet në pjesën jug-perendimore të Kosovës 2 km në perendim të Therandes
ne perendim te fshatit Shirok dhe ne veri te fshatit Sopije per gjate rruges magjistrale Therande
– Prizren në anën e majtë të magjstrales, ne perendim te fshatit Shirok, ne lindje te fshatit Leshan
e Topliqan.
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Fig.1.Pozita gjeografike e Shpk,,LAB –OIL” ,Sopije -Therand

Ndërmarrja ka selinë në objektin i cili shtrihet në ngastrat kadastrale , Sopije të Komunes
kadastrale Therand. Ngastrat jane te njesisë P-72116043-00881-0 me siperfaqe S=3101m2,
ngastren kadastrale P-72116043-00880-0 me siperfaqe S=1210m2, dhe ngastren kaasstrale P72116043-00882-0 me siperfaqe S=3031m2, parcell, prone private, vendi i quajtur livadhe me
sipërfaqe totale S=7342 m2.
Lokacioni ku është duke operuar kompania Shpk”Lab-Oil” është zonë me ndertime industriale ,
objektet me te aferta me këtë lokacion janë mbi 100m, gjithashtu edhe keto objekte janë
industriale, me infrastrukture te rregulluar, kanalizim dhe ujesjellesin.
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Fig.2. Imazhi Pika karborantit , ‘’ LAB-OIL” Sopije-Therande
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12

Fig.3 ( a dhe b) ,projekti ideor i vendosjes se depozitave , rezervareve dhe objekti
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3.2.PËRSHKRIMI I KUSHTËVE EKOLOGJIKE TË MJEDISIT
Gjendja ekzistuese e lokacionit gjendja kualitative dhe kuantitative e të gjithë ndotësve
Vendi ku shtrihet pika e karburantit dhe objektet përcjellëse, të kompanisë Sh.P.K “Lab-Oil” e
ne Therand, zonen kadastrale Sopije e cila eshte duke fuksionuar por ndermarrja do te beje disa
ndryshime te pozicionimit te objekteve e cila eshte duke i respektuar të gjitha normat dhe
standardet qe i përkasin kësaj lemie. Pika

e karburantit ne te cilen tani eshte duke bere

ndryshime qe gjendet në pjesën lindore te

magjistrales Therand-Prizren, ne zonen kadastrale

Sopije , nga aspekti mjedisor është mjedis relativisht i pastër dhe pa ndotës permanent, qe është
i ndikuar nga kjo kompani. Nuk është vërejtur ndonjë ndikim negative të ndonjë ndotësi apo
çfarëdo ndotje të liruar nga e kaluara. Toka është e klasit të katërt dyte ). Nuk përcillet me
ndonjë specieje të veçantë për të cilën duhet të kujdeset dhe të ruhen në mënyrë të veçantë.
Kushtet në teren krijon një qasje të akomoduar, funksionale dhe të lehtë për këtë veprimtari.
Lokacionin e nuk bën edhe aq joshës dhe me një komoditët të lartë për këtë veprimtari nga
aspekti ekologjik pozita dhe pjertësija si lartësia nën nivelin urbanistik. Kushtet ekologjike të
favorshme i bën edhe infrastruktura zgjedhur e kësaj pjese lokacionit e cila është e pajisur me
rrjet të kanalizimit, rrjeti elektrike,

rrjetin e ujësjellësit, trase rrugore si dhe klimë të

përshtatshme. Konfiguracioni i terrenit është i rafshtë me vij kufizuese në trasenë magjistrakes
Therand-Prizren dhe objektet përcjellëse, të kompanisë ShPK,,Labi-Oil” mos të ketë ndikim të
dëmshëm në ambientin rrethues, dhe anasjelltas. Për valorizimin të mundshme negative në
mjedis janë analizuar karakteristikat demografike të hapësirës si bazë për valorizimin e ndikimit
në njerëz, karakteristikat themelore të florës dhe faunës si bazë për valorizim të ndikimit

në

bimë dhe shtazë në mjedis, mjedis natyror dhe të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Në bazë të
gjitha analizave është sajuar mundësia për vlerësimin global të gjendjes ekzistuese në mjedisin
jetësor të sipërfaqes se Shpk,,Lab-Oil” dhe rezervuaret qe deponohet derivati naftës etj, si dhe
ndikimet e mundshme negative të shkaktuara me depot, mjetet transportuese, kamionet etj. Këto
vlerësime shërbejnë si bazë për kualifikimin e ndikimeve të mundshme dhe për përcaktimin e
masave të nevojshme mbrojtëse, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për një objekt specifik
ndikimet e të cilit gjatë periudhës së caktuar kohore mundë edhe të rritën përkatësisht të
ndryshojnë

kushtet mjedisore në varshmëri

nga parametrat e transportimit si dhe nga

ndryshimet e kushteve tjera globale të përgjithshme ambientalistë. Ambienti në të cilin gjendet
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rezervuaret e naftes

dhe objekti përcjellës nuk është vërejtur se ka ngjarë ndonjë ( katastrofë

nga zjarri, vërshim natyrore rrëshqitje të tokës, orteqe bore, dridhje toke e tjera).

3.3.Potëncialet ekzistuese
Njëri nga hapat kyç të hulumtimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit dhe hulumtimi i potencialit
ekzistues e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapsirore në zonën më të gjerë të
kësaj, deponie te derivateve te Naftes dhe objektet përcjellëse, dhe objektet e administrates të
kompanisë Shpk”Lab-Oil” në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut
ekologjik dhe që në bazë të tyre të rekomandohen veprimet për zvogëlimin, eliminimin dhe
mënjanimin total të tyre. Vetëm njohja e hollësishme e kësaj gjendje mundë të shërbej si bazë
mbi të cilën mundë të pasqyrohen realisht të gjitha mardhënjet, dhe të sillen përfundime lidhur
me hapat të cilët duhet të merren për mbrojtje të mjedisit. Karakteristikat e këtij potenciali
ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsijellta të faktorëve natyror si që janë:
toka, uji, ajri, relievi dhe bimësia, flora dhe fauna. Çdo njëri nga këto potenciale ekologjike të
krijuara në këtë mënyrë, posedon funksione të caktuara e që në esencë kanë rendësi të dorës së
pare për analizën e problematikës së tërësishme mjedisore.
FAKTORËT
NATYROR

POTENCIALET

TOKA

POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI
FLORA
FAUNA

POTENCIALET
E BIOTOPËS
POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

Fig.4. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

Një analizë e ndërsjellët është paraqit në figurën 4. Nga kjo figure shihet se me doemos duhen
të merren në shqyrtim këta faktor edhe gjatë hartimit të këtij raporti dhe në detale të analizohen
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dhe se pronarit si dhe përgjegjësit ti sugjerohet për ato pika më delikatë dhe të ndjeshme në
Vlerësimin e Ndotjes së Mjedisit.

3.4. Tokat kategoria e tokës, gjeologjia dhe gjeomorfologjia
Ndërtohet nga sedimentët e kuatërnare , aluvioneve, tarasave lumore , rërave, zhavorreve, të cilat
kapin trashesin disa dhjetëra metra dhe kanë shtrirje për gjatë rrafshit të Kosovës, Kanë një
morfologji të butë e cila nga aspekti gjeotektonik karakterizohet me një stabilitet jo edhe shume
të qëndrueshme.
Pjesa qendrore e terrenit është e përfaqësuar nga sedimentët e kuaternarit, argjilat rerat ,
zhavorret kurse pjesët të këtij rrafshi janë të formacionet paleozoike ,gjegfjesishte meëtamorfitet
e zhegovcit dhe metamorfitet e Shtimes ne perendim. Në aspektin pedologjik në ketë sektor
kemi të bëjmë me tokat e hirta e të kafëta, këto toka janë formuar

gjatë kuaternarit ,

toke e ceket me ngjyre kafe. Këto toka kanë profile të diferencuara me ngjyre të himtë
humusore , përbërja argjilore . Dhe zakonisht kanë reaksion acid .

Fig.5.Harta gjeologjike e zonës së shpk,,Lab-Oil”, Sopije
Përsa i përket elementëve ushqyese ose të asimiliushem nga bimët me azot dhe fosfor.
Nga ana gjeomorfologjike ky aktivitet kryhet në pjesën e anësore të lokacionit të trajtuar në
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metamorfit. Terreni ku është e ndërtuar objekti i pranimit dhe furnizimit me derivate naftë,
benzin, përfaqësohet nga argjila, rëra e me poshtë rëra e zhavorre të tarracave lumore,
trashësia e formacionit arrin deri 10 metra e deri ne dhjetra. Poshtë saj kemi bazamentin
paleozoik. Shtresa e shoqëruar me tokë argjillo- ranore dhe zhavorre. Shtresa që është me një
dendësi relativisht lartë (sedimentuese) në ngjyrë verdhë. Këto formacione krijojnë edhe
mundësinë qe puseve e shpuara të ujit

deri në thellësinë 10—15 m. Sipërfaqja ku

ndodhet,operon “Lab-Oil” dhe objekteve përcjellëse është e pjesërisht e humusore, dhe kemi
materiale aluviale dhe diluviale (17)të shkrifëta me rëra Fig.6.

Fig.6 Harta pedologjike e zones se Fushes se gjere
3.5. Tërmetet, tektonika dhe sizmika - Ndotja e dheut
Në aspektin tektonik , janë në zonën me seizmicitet shumë të lartë e cila është në rripin e
ndieshem Ferizaj -Therand - Prizren. Është thyerja tektonike. Ndërsa ndotja e dheut munde të
vije si rezultat i derdhjeve te derivateve, naftës dhe benzinës dhe gjatë stinës së dimrit n,ku janë
të evidentuar por janë të kontrollueshme.
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Mandej hedhja e pa kontrolluar e mbetjeve dhe materialeve të ngurta, shfrytëzimi i paligjshëm i
lëndëve të para për magazinime, si dhe transportime e tjera, mos mirëmbajtja e rrjedhave të
përrenjve, mungesa e zonës së gjelbër në mes të zonës industriale dhe pjesëve tjera të qytetit,
gjithashtu kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në ndotjen e përgjithshme të këtij rajoni,
sidomos kur nuk menaxhohet nga personeli sipas kërkesave të ligjit dhe standardit.
3.6.Stabiliteti i terrenit
Në pikëpamje të stabilitetit regjioni i hulumtuar bën pjesë në kategorinë e terreneve relativisht
stabile në kushte natyrore, kështu që në këtë pikëpamje nuk ka karakteristika që do të ishin të
çfarëdo interesi për analizë të ndikimit në mjedis .Gjithashtu edhe seizmiciteti paraqet një nder
parametrat me interes për analizën e ndikimit në mjedis Sipas hartave sizmike kjo hapsir e
hulumtuar i takon zonave me një seizmicitet të ndjeshëm në periudha kohore. Kosova gjendet
në një rajon me aktivitet të lartë sizmik, pra brenda zonës aktive në pikëpamje sizmike të brezit
orogjenik Alpinë. Regjistrimet nga e kaluara tregojnë se Kosova i është ekspozuar aktiviteteve
tektonike vertikale në strukturat e rendit të parë dhe të dytë dhe ka përjetuar afërsisht 82 tërmete
që kalojnë intensitetin prej 5 gradë të shkallës së Mercali-Cancani-Siebergut (MCS). Nga këto,
25 kanë qenë me intensitet 7 apo më shumë, 13 me intensitet 8 apo më shumë, 3 me intensitet 9
apo më shumë. Seizmika e këtij regjioni është e kontrolluar nga tërmetet që kanë origjinën nga
zona e Vardarit (Ferizaj – Kaçanik – Viti - Gjilan, Shkup/MK dhe Kumanovë/MK). Sipas
hartave sizmike të Kosovës, territori i Ferizajt gjendet në shkallën VII dhe VIII të MSK-së. Këto
të dhëna po i japim sepse veprimtaria kjo si e jona kërkon kujdes dhe qasje standard lidhur me
ngarkesat për sipërfaqe dhe sillet 324 kN/m2.
3.7. Ajri
Në afërsi të objekteve te Shpk,Lab-oil ‘’ në Sopij dhe objekteve përcjellëse dhe komponentët e
tyre , ndotje e ajrit ndodhë nga veprimtaritë transportimit të këtyre derivateve me rastin e lirimit
te gazrave keto mjete te cilat nuk mund te jen të monitorueshme
Lagështia e ajrit
Ndryshimi i lagështisë relative të ajrit gjatë vitit është i lidhur ngushtë me ecurinë e
temperaturës

se ajrit. Vlerat

me të

ftohtë të vitit dhe ato me të ulëta

larta të lagështirës paraqitën në periudhën me të
në periudhën e ngrohtë të vitit. Gjatë vitit vlera e
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lagështisë relative në këto zona luhatët nga 69% në 62%, kurse vlera mesatare vjetore
me 66%.
3.8. Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore
Në vendin ku ndodhet Rezervuaret e naftes ,benzinës, dhe objekteve përcjellëse me në afërsi
nuk ka ndo një rrjedhje sipërfaqësore të ujërave të zeza te pa kontrolluar, ndërsa një pjese e ujit
te pompuar nga Pusi eksploatues derdhet ne kanalin i cili hyn ne puset. Uji industrial i cili do te
shfrytëzohet për ftohje te rezervuareve gjithashtu rrjedh ne pjesë veri-perendimore e cila kalon
neper puseta dhe derdhet.Gjithashtu edhe ujrat atmosferike orientohen ne drejtim te pusetave.
Prandaj që me kohë pas ndërtimit të këtyre rezervuareve edhe pas analizave të bëra për ujë të
pishem si prodhim i domosdoshëm për mirëvajtjen e saj. Zona ku janë të vendosur rezervuaret
konsiderohet si zonë ujëmbajtëse dhe me ujërat në thellësi ka ketë litologji në (Tokë, rëra,
zhavorri dhe në pjesën lindore në deluvione ).
Ambienti dhe faktorët ndotjes se ambientit nuk

ka pasur veprim negativ

në ujërat

nëntokësore në rrethin dhe në ambient.
3.9. Kushtet klimatike
Të dhënat klimatike për këtë rejon i referohemi të dhënave të stacionit METËOROLOGJIK të
Prishtinës.
Temperatura e ajrit nga jashtë është llogaritur sipas DIN4701(normave Gjermanë mbi kualitetin.)
Temperatura mesatare vjetore e AMBIENTIT sillet rreth 9,90C .Të reshurat mesatare sipas të
dhënave nga

Akademia e Shkencave dhe e Artëve të Kosovës për vitin 1996 gjithashtu të

matura sipas vitëve të theksuara janë 704 mm. Për këso kushte merret si të reshura mesatare
vjetore. Të reshurat mesatare vjetore sipas të njëjtit stacion janë 669 mm dhe të njëjtat po i
japim nëpërmes kësaj tabele.
Reshja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Muaji

54

44

53

52

80

60

55

49

42

57

64

59

mesat

669

Tabela nr.1
Ndërsa të reshurat sipas stinëve temperature e të reshurave do të jetë:Tabela 2
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Stinët e vitit

temperatura

mm. të reshurat

Pranvera

O,2

62

Vera

9,7

55

Vjeshta

19,7

54

Dimri

10.7

52

Ndërsa më poshtë paraqesim vlerat mesatare vjetore:
•

Temperatura mesatare vjetore është 10,1

•

Muaji më i ftohët është Janari T=1,90C

Muajt më të ngrohet janë:
•

Muaji Korrik me 20,10C

•

Muaji Gushtë me 20,40C

•

Sasia mesatare e të reshura vjetore është 669 mm

•

Tëreshurat më të pakta janë:

•

Në muajin Shtator; 42 mm.

Të reshurat ma të mëdha janë ;
•

Në muajin Majë 80 mm.

Rrezatimi i përgjithshëm në bashkëveprim me sipërfaqen e shtrese pjesërisht përputhet
prej saj (rrezatimi i përthithur) dhe pjesërisht pasqyrohet (rrezatimi i pasqyruar). Raporti
nëpërmjet

rrezatimit

të pasqyruar

dhe atij të

përgjithshëm karakterizon

aftësinë

pasqyruese të sipërfaqes qe quhet albedo. Duke krahasuar të dhënat për temperaturat mesatare
mujore/vjetore për periudhe të ndryshme arrijmë në përfundim se kemi një ramje të vogël të
temperaturës mesatare vjetore. Temperatura e krahasuar në varshmëri me ditët gjatë vitit kemi
një maksimum në korrik dhe një minimum në janar. Kurse sa i përket rrezatimit kemi një
shmangie nga forma e rregullt vlerave maksimale i kemi në gushtë dhe vlerat minimale i kemi
në janar.
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3.10. Bimësia –Flora
Përbërja gjeologjike e tokës kushtet klimatike dhe relievi ndikojnë në zhvillimin e bimësisë. Në
këtë pjesë kryesisht dominonë bimësia e tipit kserofit karakteristike për tipin klimës kontinental
që është e përhapur në tërë Kosovën pra mbretëron bimësia gjetherënëse. Dominojnë kryesisht
bimët barishtore duke mos përjashtuar edhe ato drunore si dhe ato të ultë një vjeçare, duke mos i
lënë anash edhe kulturat bujqësore si, misrin, elbin, tërshëra, shume pak grurin etj. Karakteristike
për këtë zonë është fitocenoza e përzier, karakteristike për lokacionin në fjalë është me rëndësi
të përmendet fitocenoza e shelgut për gjatë tërë gjatësisë së lumit qe kanë rëndësi në hijezim
dhe në pastrimin e natyrës gjatë sezonës dimërore. Prej bimëve barishtore

me lule janë:

kamomila, tërfili i egër, ai kultivuar, dredhëza e arave, sinapi i arave, ndërsa nga ato pa lule janë:
tërshëra e egër, gruri i egër etj. Kryesisht bimësi i takojnë tipit kserofit që do të thotë bimë që
përshtatën kushteve klimatike me ndërrime stinore. Bimët drunore kanë trup mesatarisht të
zhvilluar,

ku paraqesin një peizazh të bukur. Në vendin ku është ngritur depozitat

e

rezervuareve te derivateve te naftes bimësia autoktonë paksa është shkatërruar, mirëpo duhet të
ndërmerren hapa për rregullimin e ambientit në pjesët e mundshme ku lejohet mundësia. Marrë
në përgjithësi kjo zonë

është mirë e gjelbëruar dhe i jep një pamje të mirë tërë vendit. Në

afërsi të zonës nuk ka bimësi të llojeve të rralla dhe të kërcënuara nga zhdukja ,ose bimë që
ruhen dhe janë të mbrojtura si specie të veçanta. Mirëpo nuk kemi has edhe në ndonjë lloj
endemik. Edhe pse vegjetacioni në afërsi dhe për rreth duhet të studiohet edhe më tepër dhe të
vërtetohet rreziku i shkatërrimit të bimësisë. Lokaliteti ku është ndërtuar deponimi i rezervuareve
te derivateve te naftes dhe i objekteve tjera përcjellëse shume pak lejohet mundësia e rritjes dhe
kultivimit të vegjetacionit. Kjo do të thotë të hulumtohet mirë biodiversitëti i biologjikë i cili
është pothuajse shumë pak i hulumtuar nga ekspertët Kosovarë, qoftë ai i botës shtazore.

3.11. Bota shtazore - fauna

Në vendin ku është i ndërtuar depozitat e derivateve te naftes , benzinës, pra pompa e karburanit
nuk ka botë shtazore e cila llogaritët se me aktivitetin punues mund të dëmtohen, pasi që ajo
pjesë është zhveshur nga bimësia dhe njiherit vetë zhvillimi i aktivitetit të punës në këtë hapësirë
do të ndikoj që ato të largohen. Po ashtu edhe vet natyra urbanë e ka bëre të vetën. Ndërsa në
zonën për rreth është zhvilluar fauna që është karakteristike për bimësinë e kësaj zonë. Në bazë
të studimit të terrenit dhe të dhënave kemi arritur të dimë se në këtë zonë dominonojnë
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pakurrizorë me ndërtim të ulët dhe kurrizorë me ndërtim të lartë. Prej tyre janë: urithi, shqarthi,
minjtë e fushës, ndërsa prej parruzuarëve më të shpeshtë janë gjarpijt, hardhucat, zhapit, etj. prej
shpezëve janë: bilbilat, vremqat, laraskat, qapka, qyqja etj. Prej insekteve hasen insektet
krihëfortë dhe krih luspor të shpeshta janë fluturat, milingonat, thneglat etj. Mirëpo duhet të
themi se për shkak të pranisë së vendbanimeve në afërsi mund të janë të pranishme edhe shtazët
shtëpiake për të cilat njeriu ka nevojë. Pra nga kjo kuptojmë se në këtë rreth bota shtazore është
mirë e zhvilluar dhe e llojllojshme që ka një rëndësi për tërë territorin dhe për biodiversitëtin e
Kosovës.
3.12. Hidrogjeologjia
Karakteristikat hidrogjeologjike të sedimenteve te Kuaternarit ku i ndërtojnë këto ngastra dhe
jashtë tyre janë të thjeshta . Sedimentet Kuaternare ndërtojnë shtresat Pliocenit argjila, rera ,
zhavore me ndërshtresa te depozitimeve qymyrore.
Keto shtresa ja ne shtresa ujmbajtese te cilat ushqehen nga te dy anet e pjesëve te rreshpeve
klorit sericitike si izolator .
Morfologjia , ndërtimi gjeologjik ,tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen e
ujërave sipërfaqësor dhe ato nën tokësor.
Për deri sa dyshemenë e sedimentve Kuaternare e ndertojn rreshpet kloritik -sericitike qe jane
ekran i ujrave nentokesor dhe gjithashtu mundesoijn qe ne pjeset e rrafsheta te ken nivelin
piozometrik edhe mbi siperfaqësor.
Pjes a ngastres ku jane te vendosura keto rezervuar te derivateve eshte mase humusore, argjilore
e Pliocenit e cila nuk ka ndikime anesore në ndotjen e ujërave sipërfaqësore si dhe nëntokësore
pasi që investitori duhej të ketë vendin e veçantë për precipitimin e vajrave të makinave
transportuese dhe mbetje te mundshme nga mjetet transportuese.
Ujrat e këtij regjionin jane , ujra artezian.
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Fig.4. Harta hidrogjeologjike
3.13. Efektet vizuale ( peizazhi)
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga elementët për
të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin deponimit dhe furnizimit te derivateve te
naftes. 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 drejt
konsiderohen si degradim i mjedisit.
Sipas projektit ekzekutues ky kompleks i rezervuareve te derivateve te naftës nuk ka ndonjë
ndikim negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse ekziston në zonën
industriale dhe në efektet vizuale nuk do të ketë ndikime negative se është mësuar shikuesi me
këtë gjendje të mjedisit.
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3.14. Infrastruktura ekzistuese
Në lokacionin ku janë të ndërtuar rezervuaret me objektet përcjellëse infrastruktura rrugore
është e rregulluar në afërsi kalon rruga magjistrale Therand -Prizren, e cila e lidhë lokacionin
ku janë ndërtuar rezrervuaret me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës dhe Shqiperisë.
3.15. Karakteristikat social_ekonomike standardi jetësor
Prishtina bënë pjesë në pjesën qendrore të Kosovës. Hapësira në të cilën është bërë ndërtimi i
depos se rezervuareve te derivateve te naftes dhe objekteve përcjellëse është pjesë e zonës qe
kemi zhvillime industriale, Si në jug nga kjo pikë e rezervuareve ashtu edhe nga ana e
përendimore, pompa e karburantit dhe objekteve përcjellëse është e lidhur me rrugët e
përmendura me çka edhe e lehton punën dhe veprimtarin ekonomike të këtij biznesi.
Vendbanimet dhe shtëpitë të cilat gjenden afër kësaj pike janë tipike Kosovare, me një ndërtim
të ulët, pa ndërtesa të larta banimi. Kjo pjesë e zones kadastrale Sopije cila gjendet ne pjesen
veriore te objekteve dhe pompes se karburantit te naftes, posedon infrastrukturën e nëvojshme.
Vlen të theksohet se shumë qytetarë për furnizim sa ma të mirë me ujë kanë bërë edhe shpuarje
të puseve. Po ashtu karakteristik social –ekonomike dikur ishte se gati tërësisht popullata ishte e
inkuadruar në ndërmarrjet publike tani ata po ju shtohet mundesia qe neper kompanit te cilat
gjenden ne zonen industriale te punësohen. Kështu kjo veprimtari duhet të ndihmohet sepse me
kapacitetet e saja inkuadruse

bukur ka zvogëluar papunësinë. Rëndësia e kësaj depoje te

derivateve te naftes është e dimensioneve jashtë komunale . Kjo firmë ka bërë plan investiv në
përsoshmerin e teknologjisë se furnizimit sa me te mire per kompanite e interesuara per furnizim
me derivate te naftes me nje cilësi sa me te mire duke i respektuar te gjitha standardet
nderkombtare.

3.16. Popullata dhe shëndeti
Në komunën e Therandes jetojnë mbi 85.311 banore, Sipërfaqja e kësaj komune është 361 km2
që mbulon 3.3 % të territorit të Kosovës. Nga sipërfaqja e komunës prej 36.099 ha, 15.074 ha ose
41.7 % janë të mbuluarame pyje, 19.373 ha ose 53.7 % janë tokë bujqësore dhe 1.652 ha ose 4.6%
sipërfaqe tjetër.

Pjesë e ngastrës kadastrale, ku investitori posedon Pompen e derivateve te naftes dhe objektet
nga vendbanimet më të afërta, në pikëpamje mjedisore, furnizimi me derivate te naftes nga
rezervuaret R1,R2,R3,R4,R5, dhe aktivitetet tjera nuk do të ketë ndonjë ndikim relevant në
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popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të punësohen për
shërbimet e dhe jes dhe pranimit te derivateve te naftes ne keto rezervuare, mirëmbajtje dhe
administrim. Banorët e fshatrave për rreth lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari dhe
blegtori.
Vendbanimet e sotme të komunës me emërtime të reja: 1. Arrishta (Vraniqi), 2. Bllaca, 3.
Budakova, 4. Bukoshi, 5. Bungaja (Dvorani), 6. Çadraku, 7. Dardha (Slapuzhani), 8. Dardhishta
(Krushica), 9. Duhla, 10. Dushkaja (Dubrava), 11. Gelanca, 12. Grykosi (Grejkoci), 13. Gurdielli
(Delloci), 14. Gurkuqi (Maçiteva), 15. Gurra (Studençani), 16. Gjinoci, 17. Gjyteti (Greçeci), 18.
Ilirioni (Dobërdolani), 19. Kastra (Kastërci), 20. Leshani, 21. Lumari (Reçani), 22. Lumbardhi
(Sallagraxhda), 23. Lushta (Luzhnica)y 24. Malasi (Mohlani), 25. Mushtishti, 26. Nepërbishti,
27. Nishori, 28.Papazi, 29. Peçani, 30. Pojani (Populani), 31. Qershiza (Stravuqina) 32.
Rreshtani, 33. Rrezja (Javori), 34. Semetishti, 35. Sopia, 36. Taraxha (Tërni), 37. Trolli
(Dragaçina), 38. Theranda (Suhareka), 39. Ujmiri (Savrova), 40. Vneshtari (Samadrexha) dhe 41.
Vrrioni (Vërsheci).
4. Përshkrimi i Pikes së Karburanteve
4.1. Përshkrimi i pajimeve dhe objekteve ndërtimore
Kompleksi i depos (rezervarve) te karburanteve, për lëndë djegëse naftë dhe benzin

të

kompanisë “Lab-Oil” ne z.k. Sopije-Therand , i cili në bazë të projektit të ndërtimit dhe
konsultimeve me menaxherin e kompanisë “Lab-Oil” është bërë përshkrimi i pajimeve dhe
objekteve të cilat si tërësi nevojitën për realizimin e veprimtarive në pompes se e karburantit për
lëndë djegëse të lëngta naftë dhe benzinë, si dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet e mundshme
negative që shkaktohen nga kjo pike e karburanteve dhe ate për lëndë djegëse naftë dhe benzinë.
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Fig.5.Pika karburantit, Shpk”LAB-OIL” z.k.Sopije-Therandë

Fig.5a ( Pika karburantit, z.k. Sopij-Therand)
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Në vijim po i shënojmë pajimet dhe objektet që përbëjnë kompleksin e deponisë së karburanteve
:
•

Objekti i cili përmban hapsirën për administrat,

hapsirën

për shitjen e vajrave dhe

lubrifikanteve, hapsirën për market, hapsirën për restorant.
•

Terrasa

•

Platoja e pompës

•

Hapsirat e parkingjeve

•

Rezervarët e naftës dhe benzinës

•

Aparatet për toçitje të naftës dhe benzinës

•

Streha

•

Hapsira për gjenerator

•

Seperatori për ndarjen e derivateve dhe vajrave nga ujërat e ndotura.

•

Gropa septike për ujërat e zeza.

•

Bunari filtrues.

•

Grumbulluesit e ujit.

•

Oazat gjelbëruese.

•

Rrethoja e lokacionit.

•

Shtyllat e reklamës.

4.2. Objekti i administratës
Objekti i administratës me hapësirat tjera ka
funksionale, posedon hapësirë

një arkitekture moderne, te thjeshte dhe

e cila përdoret për personelin dhe punëtorët që shërbejnë ne

pompen e karburantit, zyre për personelin, kuzhinën dhe nyjën sanitare. Dyshemeja e punuar
nga pllakat qeramike dhe ngjitës, mbi shtresën e e trishit me trashësi 4-5 cm. Ne objekt janë të
vendosura pikat e sanitarise dhe Hidranti. Pikat e sanitarise janë të punuara sipas rregulloreve
dhe standardeve te kohës.
4.3. Platoja e kompleksit
Platoja e kompleksit të pompes se karburantit për lëndë djegëse naftë dhe benzin të kompanisë
“Lab-Oil” është e rregulluar ne mënyrë që ka pjerrtësinë e përshtatshme për grumbullimin dhe
përcjelljen e ujërave sipërfaqësore, platoja ku bëhet shkarkimi i autocisternave, ngarkimi i auto-
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cisternave është e betonuar me beton të armuar, kurse hapësirat tjera manipuluese rrugët dhe
hapësirat për parkim duhet të jenë të asfaltuara .
Organizimi për funksionimin e pompes së karburanteve është i destinuar për hyrje në rrugën
automobilistike, hyrja dhe dalja e autocisternave në kompleksin e depozitave të karburanteve
bëhet pa pengesë sepse hapësira për hyrje në kompleksin e deponisë të karburanteve dhe dalje
është e mjaftueshme dhe dukshmëria është e mirë. Stacionet e pompimit të karburanteve janë
objekt përdhes ne të cilën janë të vendosur pompat dhe pajisjet e tyre, janë prej konstruksionit
metalik të rrethuara me panele termoizoluese. Kolektori për shkarkimin e karburanteve paraqet
një gyp metalik ne të cilin bëhen kyçjet me gypa fleksibil prej autocisterneve dhe vendosur ne
një kanal prej betoni të armuar të mbuluar prej pllakave lëvizëse të betonit.
4.4. Rezervarët e karburantit të naftës
Ne kompleksin e pikes së karburanteve dhe ate për deponimin e naftës dhe benzinës janë të
vendosur pesr rezervar te vendosur nën tokë gjithsejt, rezervar kapacitet si në vijim:
•

Një (1) rezervar R1 për naftë me kapacitet prej Q=30000 litra,

•

Një (1) rezervar R2 për naftë me kapacitet prej Q=30000 litra

•

Një (1) rezervar R3 për benzin me kapacitet prej Q=30000 litra

•

Një (1) rezervar R4 për benzin me kapacitet prej Q=30000litra

•

Një (1) rezervar R5 për naftë nëntoksor me kapacitet prej Q=60000 litra

Kapaciteti i përgjithshëm i rezervarëve për karburant të lëngët është Q=180000 litra
Rezervarët janë cilindrik të ndërtuar prej çelikut sipas standardeve të caktuara për rezervarët për
deponimin e naftës dhe benzinës dhe të vendosur kater rezervar nën tokë në pozitë horizontale ne
bazamentet te ndërtuar nga betoni, rezervaret nën tok janë të mbështetur në tri mbajtëset (shalat)
nga betoni dhe te shtrënguara me nga dy shirita metalik anti korroziv për secilën mbajtëse, me
qëllim të përforcimit për të mos lëviz nga presionet e ndryshme nëntokësore. Nje rezervar me
sasi Q=60000litra eshte gjithashtu i vendosur nen tok i perforcuar me mbajtese (shalat) nga
betoni dhe dhe mbeshtjellur me dy shirita metalik anti koreziv per secilen mbatjese Fig.6
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Fig.6. Pamja skematike rezervuareve te naftës dhe benzines dhe infrastrukturen percjellese

Fig.6 a Rezervaret e karborantit (R1,R2,R3,R4)
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Mbrojtja nga korrozioni do të bëhet për mes sistemit të katodës dhe me ngjyrë konform
standardeve.
Mbushja dhe zbrazja e rezervarëve do bëhet nëpër mes sistemit të gypave special të cilët janë të
vendosur në kanal prej betoni për mbrojtjen e tyre nga dëmtimet eventuale.
Secili rezervar përmban dhe do të përmban pajisjet përcjellëse për funksionimin e tij:
•

Shkallet e brendshme të drejta

•

Kyçjen për mbushje dhe zbrazje

•

Lëshuesin për dekantim ne formë konusi

•

Pajisjet për matje të nivelit

•

Pajisjet për ajrosje

•

Kapakun për kontrollim ne kulm

•

Kapakun për hyrje ne murin cilindrik

•

Sistemin gypor për ftohjen e rezervarëve

•

Gypin për zbrazje ne rast të tejngarkimit

•

Rrufepritësin

•

Aparatet per fikjen e zjarrit

Fig.6 a Rezervaret e karborantit (R5 dhe pusi filtrimit)
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4.5. Karakteristikat kryesore të procesit të aktiviteteve ne kompleksin e pikes së karburanteve
Procesi i aktiviteteve në kompleksin për piken e karburanteve përfshin këto operacione të
veprimit që janë të ndërlidhura në mes vedi.
•

sistemi për zbrazje

•

sistemi për deponimin e karburanteve

•

sistemi për shpërndarjen e karburanteve

Sistemi për zbrazje të karburanteve dhe ate për lëndë djegëse naftë dhe benzinë bëhet nga
autocisternat për bartjen e karburanteve me anë të pompave centrifugale përmes mekanizmit të
sistemit të gypave fleksibil të pajisur me instrumente matëse bëhet zbrazja në rezervuare. Sistemi
i gypave dhe instrumenteve matëse kontrollohen para zbrazjes, në mënyrë që të eliminohen
dukuritë e situatave aksidentale.
Matja e sasisë së deponuar në rezervuar matet drejtpërdrejt nga instrumentet matëse të vendosur
ne autocisternë ose përmes peshojës elektronike të vendosur ne platon e kompleksit të deponisë.
Sistemi për deponim të karburanteve dhe ate për lëndë djegëse naftë dhe benzinë përbëhet, prej 5
rezervarve nën tokë me kapacitet të përgjithshëm 180000 litra.
Sistemi për shpërndarjen e karburanteve bahet njëjtë sikurse ne sistemin për zbrazje të
karburanteve. Furnizime me derivate te naftes dhe benzines behet permes pompave (fig. 7).

Fig.7 Pompa furnizuese me derivate te naftes dhe
benzines ‘Lab-Oil” Shirok, z.k. Sopije
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4.6. Komponentët hyrëse në procesin e aktiviteteve ne kompleksin e deponis së karburanteve
Komponentët hyrëse në procesin e aktiviteteve që zhvillohen në kompleksin e deponisë të
karburanteve janë:
•

Karburantet dhe ate për lëndë djegëse naftë dhe benzinë

•

Energjia elektrike.

•

Uji

Karburantet dhe ate si lëndë djegëse nafta dhe benzina shërbenë për furnizimin e automjeteve,
për nevoja ne amvisni ne industri etj. Sasia e përgjithshme e karburanteve të lëngëta ne deponin
e karburanteve është 180000 litra
Energjia elektrike shërben për ndriçim dhe funksionim të pajisjeve si dhe për nxehje. Furnizimi
me energji elektrike bëhet nga rrjeti shpërndarës i energjisë elektrike, nëpër mes trafostacionit që
është pronë e kompanisë.
Uji shfrytëzohet për qëllime sanitare ,për larjen e platosë së deponis të karburanteve dhe për
furnizim të pajisjeve kundër zjarrit.
Nevojat e ujit për sanitari varet nga numri i punëtorëve p.sh për një punëtor nevojiten 25 lit.
ujë/ditë. Furnizimi me ujë në kompleksin e pikes se karburantit shfrytëzohet kryesisht për larje
të pllatosë si dhe ujitjen e sipërfaqeve të gjelbëruara, dhe për mbushjen e rezervarit për mbajtjen
e ujit rezervë , ne se posedon kompania , për furnizim të pajisjeve kundër zjarrit do të bëhet nga
pusi i cili duhet nxjerr me shpim të thellë.
4.7. Komponentët dalëse në procesin e aktiviteteve ne kompleksin e deponis së karburanteve
Komponentët dalëse nga procesi i aktiviteteve që zhvillohen në kompleksin për deponim të
karburanteve janë :
•

Karburantet dhe ate lëndë djegëse të lëngëta nafta dhe benzina

•

Ujërat e ndotura.

•

Avujt i hidrokarbureve dhe gazrat shkarkuese nga autocisternet.

•

Zhurma.

•

Mbeturinat e ngurta.

5. Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve të mundshme
të cilat janë si pasoj e proceseve ( veprimeve) që kryhen të pompa e karburantit dhe ate lëndë
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djegëse naftë dhe benzinë tregojnë se deri te kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një
analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe kavantifikimi i tyre
. Gjatë punës kontinuele të pompes së karburantit vie deri te rritja e emisionit të materieve
ndotëse nga qarkullimi i autocisterneve, derdhjet dhe avullimi i karburanteve, krijohet zhurmë
nga motorët e autocisterneve dhe funksionimi i automatëve për dhënie të karburanteve, në
mënyrë indirekte mund të vie deri te ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe sipërfaqeve të dheut afër
kompleksit të deponisë së karburanteve .
Entitetet e cenueshme që potencialisht rrezikohen janë të punësuarit në pompen e karburantit
dhe shfrytëzuesit e shërbimeve - shoferët e autocisterneve .

5.1. Ndotja e ajrit
Gjatë funksionimit kontinuel të pompes së karburantit nga qarkullimet e autocisterneve dhe
automjeteve vie deri te rritja e ndotjes së ajrit nga emisioni i gazrave nga autotocisternet dhe
nga avullimi i karburantit benzinë. Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të
komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në
ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO2 dhe Pb.
Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike –meteorologjike
dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin e kompleksit për deponim të
karburanteve, numri i autocisterneve që nevojitet për bartjen e karburantit naftë dhe benzinë gjer
te depozitat si dhe nga pompat furnizuese, krahasuar me automjetet që qarkullojn në rrugën
magjistrale Prizren – Therand-Ferizaj-Prishtine është i pa përfillshem.
Ndotje e mjedisit ndodh nga pluhuri i cili lirohet nga qarkulli i automjeteve.
Duke i marruar parasysh përqendrimet e ndotësve përgjatë rrugës dhe përqendrimet te cilat
emitohen ne vetë kompleksin për pompes së karburantit , mund të përfundohet se ndikimi i
kompleksit për depozitin e karburanteve në ndotjen e ajrit ne lokacionin e kompleksit të pompes
së karburanteve dhe rrethinës së tij është me përmasa relativisht nën përqendrimet e lejuara.
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5.2. Ndotja e ujit
Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore është nëse vie deri te
shpërthimet e rezervarëve me karburant naftë dhe benzinë të vendosur nen tok dhe pompave mbi
tokë. Mundësia e derdhjes së derivateve gjatë mbushjes së rezervarëve dhe gjatë shpërndarjes së
derivateve, nga sistemi i pompave dhe nga sipërfaqet ku është i vendosur gjeneratori.
Pastaj gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit për pompes së karburanteve në sipërfaqet
shërbyese për komunikacion vie deri te sedimentimi i materieve ndotëse që është si rezultat i
fundërrimit nga gazrat e liruar nga djegja e lëndëve djegse motorike, i fshirjes së gomave të
automjetit ,i rrjedhjes së

derivateve dhe vajrave nga cisternet vagon,

autocisternat dhe

automjetet , i fundrrimeve nga atmosfera etj.
Vlerat më të larta të ndotjes së ujërave nga sipërfaqet shërbyese të kompleksit për deponim të
karburantit naftë pritet të jenë gjatë zezonave të dimrit kur kemi hedhjen e kripës nëpër platon e
deponisë dhe rrugët rrethë deponisë.
Koncentracionet e ndotësve të sedimentuar në platon e kompleksit për deponim të karburantit
drejtpërdrejt varet nga zgjatja e periodave të thata dhe pa shi dhe nga dendësia e qarkullimit të
autocisterneve.

Koncentracioni i grimcave të suspenduara është proporcional me sasinë e

ujërave nga shpërlarja apo nga të reshurat atmosferike ku koncentracionet më të mëdha janë në
5- 10 min. e para të shpërlarjes së sipërfaqes së platosë nga personeli apo nga të reshurat
atmosferike .
5.3. Ndotja e tokës
Toka (dheu) si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjik i cili nga veprimet
e ndryshme mund të vie deri te degradimi i vlerave themelore karakteristike të saja. Në aspektin
e ndotjes së dheut dallojmë dy faza edhe atë periodën gjatë ndërtimit dhe periodën e shfrytëzimit,
veprimeve kontinuale ne kompleksin për deponim të karburantit naftë dhe benzinë.
Në fazën e shfrytëzimit të deponis të karburantit naftë dhe benzinë ndotja e dheut është si pasojë e
sedimentimit të ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja e platosë
së deponis të karburantit naftë dhe benzinë dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse

nga

ajri, kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë funksionimit kontinuel të deponisë të
karburanteve të naftës dhe benzinës pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të dheut e cila vie si
pasoj e avarive të mëdha apo të vogla të pajisjeve. Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me
largimin e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk rrezikojnë
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mjedisin. Nga këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës (dheut) afër deponis të karburanteve të naftës
dhe benzinës varet para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqja e platosë së
deponisë të karburanteve naftë dhe benzinë , konfiguracioni i terenit dhe nga sedimentimi i
ndotjeve prej ajrit në rrethin e pompes së karburanteve naftës dhe benzinës.
5.4. Zhurma
Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka
ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit , në sistemin nervor , në hipertension , në koncentrim
e njeriut në punë etj.
Lokacioni i depozitit të karburanteve të naftës

me objektet përcjellëse është i ekspozuar

zhurmës së autocisterneve dhe automjeteve që qarkullojnë nëpër rrugën magjistrale Prishtinë –
Therand-Prizren që është ne afërsi të lokacionit, zhurmës së autocisterneve, nga funksionimi i
pompave dhe kompresorëve për zbrazjen dhe shpërndarjen e karburanteve dhe në mungesë të
energjisë elektrike kyçja e shpeshtë e agregatit për energji elektrike.
Mundë të konstatojmë se në lokacionin ku është ndërtuar depoja (rezervarët) e karburanteve dhe
ate për lëndë djegëse të lëngta naftë dhe benzinë të kompanisë ,,Lab-Oilit”, nuk kemi ndonjë
zhurmë të përhershme përpos zhurmës së autocisterneve, dhe automjeteve, që do të ndikonte në
psiqikën dhe koncentrimin e njeriut në punë dhe rrethinë . Sipas gjendjes faktike të kompleksit
për pompes së karburantit në lokacionin e analizuar mundë të konstatojmë se niveli zhurmës i
shprehur në dB është nën vlerën e lejuar prej 60 dB .
5.5. Ndikimet në florë dhe faunë
Sipas analizave të bëra deri më tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë të vie
deri te ndikimet në florë dhe faunë. Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në
lokacionin e caktuar ku është i ndërtuar kompleksi Pompes së karburanteve naftë dhe benzinë
nuk do të kemi zhdukje të vegjetacionit pos nga sipërfaqet nën objekte dhe nën platonë e
kompleksit të depozites së karburanteve 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 që kompleksi për deponimin e
karburanteve të naftës dhe benzinës të ketë ndikime negative ne faunën.
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6. Vlerësimi i Rrezikimit të Mjedisit nga Aksidentet e Mundëshme
Me që kemi të bëjmë me kompleksin e depos ku kemi deponimin dhe distribuimin e
karburanteve dhe ate lëndë djegëse të lëngët naftë dhe benzinë nga edhe buron rrezikimi i
mjedisit gjatë rasteve aksidentale .
Në rastet e jashtëzakonshme, gjatë derdhjes jo të kontrolluara të karburanteve dhe ate lëndë
djegëse të lëngëta naftë dhe benzinë mundë të vie deri te aksidentet kimike, intensiteti aksidental
i të cilëve mundë të jetë i shkallëve të ndryshme.
Nga manipulimet e ndryshme vepruese me karburantet naftë dhe benzinë, në kompleksin për
deponimin e karburanteve dhe ate lëndë djegëse të lëngëta naftë dhe benzinë mundë të vie deri
te rrjedhja apo derdhja e sasive të karburanteve të naftës dhe benzinës

ku nga avullimi i tyre

sjell deri te ndotja e ajrit në hapësirën e deponis dhe hapësirën për rreth tij.
Në aspektin teorik

aksidentet e një shkalle më të lartë

në kompleksin për deponimin e

karburanteve të naftës dhe benzinës mundë ndodhin në rezervuarët me karburante të naftës dhe
benzinë të vendosur mbi tokë e sidomos gjatë mundësis së derdhjes (rrjedhjet) si dhe nga auto
cisternat.
Të gjitha situatat aksidentale gjatë deponimit dhe distribuimit me derivate dhe ate lëndë djegëse
të lëngëta naftë dhe benzinë mundë të i kategorizojmë në katër grupe :
•

Explodimi i avullit të karburanteve që janë në gjendje vlimi

•

Explodimi i gazrave të reve të pakufizuara

•

Explodimet e kufizuara

•

Zjarri

Aksidentin e parë duhet përjashtuar nga analiza sepse për të ardhur deri te ky aksident karburanti
në rezervuar duhet të jetë mbi temperaturën e vlimit.
Aksidenti i dytë mundë të shkaktohet gjatë manipulimit me naftë dhe benzinë në deponin e
karburanteve të naftës dhe benzinës ku mund të vie deri te përzierja e avullit të karburanteve me
ajrin dhe të krijojnë një përzierje potenciale e cila gjatë koncentracioneve të caktuara dhe
energjisë së mjaftuar për aktivizim mundë të shkaktojë detonacion explodues me pasoja të
mëdha.
Mundësia e një aksidenti të tillë është shumë e vogël kur kemi parasysh lokacionin e objektit,
llojin dhe sasinë e derivateve, dendësin e autocisterneve dhe cisternave vagon të cilat furnizojn
deponin me naftë dhe benzin , shpejtësinë e avullimit të karburanteve etj.
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Sa i përket zjarrit mundë të konstatojmë se realisht është e mundur por nuk do të bëjmë ndonjë
analizë detale mbi vlerësimin e rrezikut nga zjarri kur kemi parasysh faktin se ekziston projekti
kundra zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri si dhe të gjitha masat preventive që duhet të ndermirën
gjatë një aksidenti nga zjarri.
Në rastet e aksidentit nga zjarri në lokacionin dhe rrethinën e deponis të karburanteve të naftës
dhe benzinës mundë të rrezikohet jeta dhe shëndeti i njeriut si dhe mjedisi rrethues, kur kemi
parasysh toksitetin e produkteve të djegëjes (monoksidi i karbonit dhe formaldehidet), masën e
gaztë të produkteve të djegëjes ,shkallën e nxehtësisë , produktet jo plotësisht të djegura të
derivateve naftë dhe benzinë etj.
Në kuptim më të gjerë , rast aksidental në aspektin e mbrojtjes së mjedisit gjatë manipulimit me
derivate të naftës dhe benzinës në deponin e karburantit naftë dhe benzinë është derdhja e
karburantit naftë dhe benzinë deri në at sasi që rrezikon mjedisin, prandaj është e nevojshme që
të bëhet sanimi i ndotjes sipas metodave adekuate.
Nëse rregullorja e punës së një kompleksi të deponis për deponim të karburantit naftë dhe
benzinë përmban në detale të gjitha aktivitetet dhe veprimet për sanimin e aksidentit nga
derdhjet e derivateve, mund të konstatojmë se derdhjet e karburantit naftë dhe benzinë nuk
mundë të rrezikojnë mjedisin.
6.1. Vlerësimi i pasojave të mundshme
Pasojat e mundshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mjedisin parashtrohen ne bazë të
dhënave të përfituara me analizën e cenueshmërisë.
Me anë të analizës se cenueshmërisë evidentohen të gjitha entitetet dhe objektet e cenueshme ne
rrethinën e burimit potencial të aksidentit:
•

të punësuarit në kompleks

•

pjesëmarrësit në rrethinë

•

objektet afariste dhe të banimit

Rrezikshmëria nga karburantet dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë është evidente nëse gjatë
punës nuk i kushtohet kujdes dhe ato rrjedhin ne mjedis. Nëse merren të gjitha masat paraprake
për pengimin e rrjedhjeve të karburanteve dhe ate lëndëve djegëse naftë dhe benzinë duke
zbatuar normat e kualitetit gjatë ndërtimit si dhe montimin e instalimeve më kualitative dhe sipas
standardeve për ndërtimin e depos të karburantit dhe ate lëndë djegëse të lëngëta naftë dhe
benzinë gjasat për të ndodhur ndonjë ndotje eventuale janë të vogla.

37

7. Masat e Mbrojtjes së Mjedisit
Sipas analizës së bërë mbi ndikimin e kompleksit të deponis për deponimin e karburanteve dhe
ate lëndë djegëse të lëngët naftë dhe benzinë

në mjedis, si dhe në bazë të vlerësimit të

kompleksit së deponisë i cili është punuar sipas projektit të ndërtimit, kompleksi i deponisë për
deponimin e karburanteve dhe ate lëndë djegëse të lëngta naftë dhe benzinë të kompanisë ,,Lab Oil” me veprimtarinë kontinuale të sajë në lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin sepse
janë realizuar shumë nga parakushtet e nevojshme për mbrojtjen adekuate të mjedisit, por
megjithatë duhet të parashihet që në rast se vie deri te ndotja duhet të ndermirën masat për
parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit
jetësor .
Me qëllim të zvogëlimit të mëtejmë të ndikimeve potenciale negative në mjedis, rekomandohet
ndërmarrja e masave shtesë të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të rrezikut në
kompleksin për deponimin e karburanteve të naftës dhe benzinës

në rrethanat e

jashtëzakonshme dhe të rregullta.
7.1. Masat mbrojtëse të ujërave
Edhe pse kompleksi për deponimin e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë të
kompanisë ,, Lab - Oil” nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të
ujërave nëntokësore, por ndotja ndodhe si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme. Ne
kompleksin e deponisë për deponimin e karburanteve dhe ate lëndë djegëse të lëngta naftë dhe
benzinë do të rregullohet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura nga
sipërfaqet manipulative.
Pasi që në kompleksin e deponisë për deponimin e karburanteve sipas projektit të ndërtimit është
ndërtuar

separatori për vajra, dhe gropa septike.

Nëse separatori i ndërtuar nuk i plotson kushtet për trajtimin e ujrave të ndotura, duhet të
ndërtohet seperatori sipas standardeve dhe ne bazë të përmasave dhe përshkrimit që janë dhën
ne projektin kryesor të ndërtimit të deponis së karburanteve për ndërtimin e seperatorit të
vajrave.
Seperatori i vajrave për mes mureve ne disnivele e bën ndarjen (seperimin) e derivateve dhe
vajrave nga ujërat e ndotura dhe i deponon ne pusetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusetës
duhet të pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorve dhe gropave septike.
Seperatori duhet të përmbush kriteret teknike që janë te parapara me rregullore dhe normative ne
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fuqi. Seperatori duhet të rregullohet në at mënyrë që të mundë të kontrollohet rregullisht uji i cili
pastrohet (trajtohet) dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet. Ujërat e trajtuara ne seperator
dhe gropën septike dërgohen ne bunarin filtrues që duhet të ndërtohet ne bazë të përmasave që do
të shënohen ne projektin kryesor për ndërtimin e kompleksit të deponisë së derivateve.
Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim.
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale
Ujërat e zeza

Seperatori I
Vajërave

GROPA
SEPTIKE

Pusi
Kontrullues

Mostrimi

Recipienti

Ne shemën ne vijim është paraqitur gropa septike me puesetat kontrolluese dhe pusin filtrues.
Puseta kon trolluese
e kanalizimit

Prerja "1-1"

Pusi filtrues me
diamet er 2.0m

Dheu i hed hur

Folie pla stike
Zhavor d=3 c m

Prerja "2-2 "

Ujërat nga separatori dhe gropa septike nuk guxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në
natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë derivate të naftës mbi 1mg/l dhe materie të suspenduara mbi
30mg/l në ujë.
Pronari i kompanisë ,,Lab Oil” , duhet të e bëj matjen e cilësisë të ujit të shkarkuar nga seperatori
i vajrave , vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se
caktuara si pas Udhëzimit administrativ nr. 13/2008,
shkarkohet ne trup ujorë dhe ne rrjetin e kanalizimit publik.

vlerat e

për vlerat kufizuese të efluentit që
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7.2. Masat për mbrojtjen e tokës
Për pos masave të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të
mundshme të përshkruara ne pasuset e mësipërme investitori duhet të i ndërmerr edhe këto masa:
Për mbrojtjen e tokës nga ndikimet negative tëra hapësirat punuese ne të cilat bëhet manipulimi
me karburante duhet të mbulohen me beton dhe asfalt. Stacioni i pompave për zbrazjen dhe
mbushjen e rezervarve për deponimin e derivateve dhe autocisterneve tjera transportuese duhet të
jetë i vendosur në objekt të mbyllur, platoja e të cilit duhet të jet e betonuar dhe në te të
vendosur ujë mbëledhsi dhe ujë përcjellsi gjer në seperator.
Furnizimi me ujë të pijshëm dhe për nevoja të saniteris bëhet nga ujësjellësi, uji që shfrytëzohet
për larjen e platos manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, për mbushjen e rezervarit
për mbajtje të ujit rezervë bëhet nga pusi i thell që është hapur nga pronari i kompanisë ,,Lab Oil ”.
Duhet të vendosen kontejnerët adekuat të pajisur me kapak për deponimin e mbeturinave
komunale, dhe enët adekuate për deponimin e mbeturinave të lëngëta ne bazë te rregullave dhe
kushteve të përcaktuara me Ligj të Mbeturinave

Nr. 04/L-060, pas mbushjes së kontenjerve

përmes ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin e
qytetit. Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe asfaltuara me barë
dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit nga ndotjet me gazra, dhe për çështje vizuale.
7.3. Masat mbrojtëse në rezervar
Rezervarët për karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë janë të prodhuar

sipas

standardeve të caktuara dhe të vendosur po ashtu sipas standardeve.
Ne rezervarët e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë duhet të vendoset sistemi
për sjelljen e ujit për ftohje të rezervarëve ne kohna me temperatura të larta.
Rezervarët e e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë duhet të rrethohen me mur
statik prej betoni, largësia e murit nga rezervarët dhe lartësia e murit duhet ndërtuar ne mënyrë
që ta nzan ter sasinë e karburantit. Është obligim permanent i punëtorëve që të kontrollojë
sistemin e gypave

me mekanizëm për mbushje dhe zbrazje të karburanteve të naftës dhe

benzinës nga rezervarët.
Është

obligim që rezervarët

e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë të

kontrollohen brenda 5 viteve të para të punës për të përcjell dëmtimet e trashësisë së mureve nga
veprimi korroziv, pas 5 viteve kontrolli duhet bërë për çdo dy vite.
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7.4. Masat mbrojtëse në sistemin shpërndarës
Është e obligim që mekanizmi i sistemit shpërndarës të pajiset me elementin detektues të
derdhjes eventuale të karburantit . Sistemi i gypave shpërndarës me automatë për karburant të
lëngët naftë dhe benzinë do të jetë i siguruar që të pengohet derdhja eventuale e karburanteve
dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë.
Kompleksi për deponimin e e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë duhet të
pajiset me sistemin sekondar për mbledhjen e derdhjeve aksidentale.
Kompleksi për deponimin e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë duhet të pajiset
me sistemin për mbledhjen e avujve që lirohen gjatë toçitjes nga karburantet.
7.5. Rekomandimet tjera për evitimin e rrezikut
Të bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrje e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve.
Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të bëhet aftësimi i të
punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata aksidentale.
Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në Kompleksin e deposë për deponimin e
karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë.
E tërë sipërfaqja e kompleksit për deponimin e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe
benzinë duhet të rrethohet me mur statik.
Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe mjeteve tjera kimike.
Duhet të ndërtohet rezervari për mbajtjen e ujit rezervë për shuarje të zjarrit.
Duhet të sigurohen dhe të jen ne disponim pajisjet doracake kundër shkëndijave.
8. Përfundim
Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në objektet e kompleksit te pompes së
karburanteve dhe ate lëndë djegëse të lëngta naftë dhe benzinë, të cilat ndikojnë në mjedisin
jetësor dhe duke i zbatuar të gjitha masat e përmendura nga ky raport i VNM-s dhe duke pasur
parasysh kapacitetin e rezervarëve për depozitat e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe
benzinë dhe mjedisin rrethues të lokacionit mundë të konkludojmë se funksionimi kontinual i
kompleksit për pompen e karburanteve dhe ate lëndë djegëse naftë dhe benzinë në lokacionin e
lartëcekur në lokalitetin e fshatit Shirok, ne zonen kadastrale Sopije komuna e Therandes,

të

kompanisë ,,Lab- Oil ” Prishtinë, nuk shkakton ndikime negative në mjedis dhe nuk rrezikon
shëndetin e njeriut dhe në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit mendojmë se mundë të i lëshohet
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pëlqimi mjedisor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për Pompen e karborantit
me lëndë djegëse naftë dhe benzinë, sipas kërkesës të Raif Gashi , drejtor i kompanisë ,,Lab Oil ” Sh.p.k. Prishtinë.
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