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I .O.Hyrje
Me kërkesen e ii-ivestitorit pérkatësisht” NDERIMI” Sh.p.k. e cila gjindet ne afër rrugës
Ferizaj

-

Kaçanik

pikërisht në anen e djathtë té rrugès né mesin e trekëndëshit të

fshatrave Nekodim Varosh dhe Fshati I Vjetèr: béhet Hartimi i Raportit të Vlersimit të
Ndotje Se Mjedisit.(VNM) ne përputhshmëri

me udhëzimin administrativ nr.9/2004

kapitulli I tretë (Ill) neni 4 mbështetje me nenin 25 kapitulli I IV. Investitori është duke
operuar ne objektin

e grumbullimit të automjeteve ka të rrethuar oborrin e depos

punuese per grumbullimin e mbeturinave

metalike e cila do të sherbej si depo e

materialeve të se njejtes natyrë por të kategorizuara si materiale cilOsore tO materialeve
hekuror per riciklim dhe tregeti.

it

Ortofoto e ci a regon o acionin e ngastrës ku do té behet deponia.

Nermarrja private pOrkatOsisht, “NDERIMI” Sh.p.k. me drejtor Shaban AIiu eshte
ndOrmarrje private qO gjendet nO rrugën Ferizaj
Ferizaj si veprimtari primare ka

-

Kaçanik. Kjo ndermarrje me sell nO

grumbullimin, sistemimin dhe përpunimin

e

mbeturinave nga metalet e ndryshme si dhe distribuimin e tyre nOpOr ndOrmarrje të
specializuar, materiale tO cilat shOrbejnO per pOrpunim dhe riciklim tO mOtutjeshëm. Kjo
5

ndërmarrje

ka selin në objektin

,P-72217062-00402-9

i ciii shtrihet

ne

njesin

kadastrale

me sipérfaqe S=4535m2 prone private në ernër té kompanisé

“NDERIMI” Sh.p.k. me pronar Shaban Aliu, vendbanimi SIIatine. kompania ka lejen e
shfrytezimit te kesaj parceile nga Komuna e Ferizajit per vendosjen e mbeturinave te
I VLAUA

KO1~nA

011uc1T

(I~<)~1OV4

~: UJi~(M;n IJ4~~IW~ Ii~ .i~1~non ~ rp~r~ruri~~
O~N~2C tr*flt.~u~I It~i33331IjII1U11t
n. .I~S4i1~P3IO ~ i1~V3 41C1 I;(LI~
AUS~SIeIA ILT333IFt~t&E

~OOOV~wK~TAfl3re;5i~AA1WNc:Mtoe33vN ~IX33VA Ci1W.3iRAi AOIC3
SOPJA C PLAI~IT

*~i

T~S5) ~~:oni. sulss~ ~ ~<(~3l

?tis~ ~U~i~sflsio I
NIl

1(CPJA PLAH4FCO$YPAN

r~ki<rt~

~S~7~iu,c~pcH

~

j~I~ir~1I

(3I~~Ø

.

~o~1rtn/vI13 F
:111151

*1211*141*1211112-9

IIs>’

P2n1215

.S•IlIlN

iII~g,

PnfcItI

149*4

J---~

_~z~

N,
/

/

/

/

St

OIl

lOsialosos

Ko*sof Vrornot

C1203.2022

rims:

sI

vIlrsSJSealoI 11333

NIraIl/Il1211rMaSo4-

150

riThrvcior

0912140

metaita.

Ndermarrja edhe me pare është marrur me

kete veprimtari dhe ka një bashkëpunim

afarist me kompani tjera si motra né Kosovë të cilat bëjnë grumbuNlimn selektimin dhe
sistemimin e këtyre mbeturinave nga të chat do të merren edhe një pjesë e lëridës se
pare gjysmë të gatshme në mënyrë

qe té afrohet dhe të behet një sistemim sa ma i

mire konform Ligjit mbi materialet

dhe mbeturinat e ngurta
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si dhe rregulloreve dhe

Standardeve Nderkombëtare per këso IIoj mbeturinash. Hartuesi ështe I obliguar që
nëpërmes keti Raporti të VNM-sO tO pOrkufizohen nO tO gjitha ndikimet relevante qO
mund të paraqiten

nO relacionin e punOtorisO sO automjeteve mjedis jetsor dhe

anasjelltas, duke marrur parasysh ndikimin e gjOrO tO mjedisit. Viersimet e ndikimit nO
mjedis OshtO njO mjet pOrkatOsisht hap i nevojshëm sa i pOrket pOrcaktimit të ndikimit ne
mjedis tO njO aktiviteti, procesi, impianti, apo tO njO prodhimi. POr pOrgaditjen e njO
viersimi tO ndikimit ne mjedis, si tO dhOna tO vlefshme mjedisore dhe rezultatet
kOrkimeve shkencore janO

e

to nevojshme dhe ka pOr qellim per te siguruar mundOsimin

e nje vleresimi te pergjithshOm me ndOrthurje te ndikimeve mjedisore te projekteve apo
veprimtarive qe do tO realizohen me qellim qO tO parandalojnO dhe tO zvogOlojnO apo
mOnjanojnO efektet negative nO mjedis në kohen e duhur. Ky raport bOhOt me qellim tO
identifikimit

te burimeve qO rrezikojnO mjedisin jetësor, vlerOsimin e ndikimit to tyre no

mjedis si dhe propozimi masave themelore dhe standarde pOr minimizimin
zvogOlimin e pOrqendrimeve tO ndotOsve

dhe

ne mjedis. NO pajtim me pOrcaktimet

paraprake dhe bazuar nO metodologjinO e hartimit tO viersimit tO ndikimit ne mjedis ,ky
raport OshtO bOrO pars se gjithash me qellim tO pOrkufizimit tO ndikimeve potenciale
dhe pOrcaktimit tO masave tO nevojshme

per mbrojtjen e mjedisit, zvogOlimin e

ndotOsve mbrojtjen e mjedisit ,nO mOnyrO qO gjatO punOs sO rreguilt p0 ashtu edhe nO

to mundOshme to pengohen perhapja dhe pasojat negative nO
mjedis. TO gjitha konstatimet dhe rekomandimet qO kanO to bOjnO per mbrojtjen e
raste tO aksidenteve

mjedisit qO dalin nga ky raport ,duhet tO respektohe,si dhe strikt tO pOrmbahen gjatO
procesit tO punOs sO deponisO në fjalO.
I .1.

QOllimi i hartimit tO kOti projekti

te Viersimit tO ndotjes sO Mjedisit ka dy qOllime: Kompletimin si
dokumentacion teknik dhe qO me kohO to aplikohet ne MinistrinO Mjedisit dhe
Hartimi i kOtij projekti

Planifikimit Hapsinor

lidhur me licencimin e kOsaj ndOrmarrje; dhe qOllimi i dytO qO

kompania sipas raportit tO VNM-se duhOt tO veprohet nO monitorim, pOrkujdesje nO

to aplikohet per leje pune pran KK. Ferizajit pOr
rregullimin e dokumentacionit tjetOr te nevojshOm per kOtO ndOrmarrje. Qeflimi tjetOr
ndotjen e mjedisit. NjikohOsishtO

OshtO pOr qellim ekonomiko financiar të kOsaj ndermerrje, sepse me anO tO kOti projekti
do tO realizohet sO punOsuari njO numOr I punOtorOve pOr tO cilOt kjo trevO ka nevojO
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,dhe sO dyti janO pOrfitimet ekonomia-financiare e qO me afarizmin e vet do
ndOrmarrje. Duke kryer veprimtarin e rregullimit te automjeteve dhe

te sjeli kjo

grumbuiluar

mbeturinat e ngurta si qO Jane mbeturinat metalik,etj nO vende tO caktuara to behte
seiektimi deponimi dhe mO vonO riciklimi I kOtyre mbeturinave duke i respektuar iigJin
mbi MbroJtjen e Mjedisit dhe Planifikimt 1-lapsinor Nr. 031L-025.

2. Baza Ligjore per hartimin e raportit
Legjislacioni nO iidhje me ruajtjen e mjedisit OshtO nO pOrputhje me normativat
evropiane tO mbrojtJes sO tij, ndonese cilOsia mjedisore OshtO ende ne parametra mjaft

to ulet. Ligji I pare pOr mbrojtjen e mJedisit daton ne vitin 2003, tani i hartuar Ligji I ri
per Mbrojtjen e MJedisit Nr. 03/L-025, nO të cilin

~05

tjerash potencohet se tO gjitha

veprimtaritO e personave fizik dhe iigjor, vendas apo tO huaj, qO ushtrojnO veprimtari tO
reja dhe kane ndikime tO theksuara negative në mJedis, do tO jenO temO e vierOsimit tO
ndikimit nO mjedis. Ne iidhje me vierOsimin e ndikimit nO mjedis

—

VNM OshtO aprovuar

dhe funksionon Ligji pOr VierOsimin e Ndikimit nO MJedis Nr. 03/L-214 i ciii pOrcakton te
gjitha procedurat per pOrgatitjen dhe paraqitjen pOr miratim tO VNM. Ligji per VierOsimin
e Ndikimit nO MJedis Nr. 03/L-214 ka per qOllim pOr tO siguruar mundesimin e njO
vleresimi

to

pOrgjithshOm me ndOrthurje tO ndikimeve mjedisore tO projekteve apo

veprimtarive qO do tO realizohen me qOflim tO parandalimit dhe

zvogOlimit apo

mOnjanimit tO efekteve negative neO mjedis në kohOn e duhur.
Ligjet me to rOndOsishme tO aplikuara pOr hartimin e VNM-sO per projektin pOr
grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre janO si
mO poshtO:
• Ligji per Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
• Ligji per VNM Nr 03/L-214
• LigJi pOr minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163
o

Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Nr. 03/L-160

• LigJi per ujerat e KosovOs Nr 04/L-147
• Ligji per Mbeturina

Nr. 04/L-060

• Ligji pOr mbrojtjen e natyrOs 031L-233
• Ligji pOr tokOn bujqOsore Nr. 02/L- 26
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• Ligji per mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
• Ligji per mbrojtjen nga zjarri Nr 02/L-41
GjatO hartimit tO raportit per vierOsimin e ndikimit nO mjedis pOrpos vizitOs qO iu OshtO
bOre lokalitetit, konsultimeve me pronarin dhe

ekspertOt që udhëheqin procesin e

grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre, janO
shfrytOzuar edhe:
• çertiflkata e regjistrimit tO biznesit
• cer-tifikata mbi tO drejtat e pronOs sO paluajtshme
• Plani I situacionit
• Kopja e planit tO ngastrOs
o

Harta e rajonit tO gjOrO

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura me lane pOr nevoja tO
hartimit tO raportit tO VNM-s jane shfrytOzuar edhe regullativa tjera Iigjore, duke
pOrfshirO Iigjet aplikative tO cHat tani janO nO fuqi. Duke marrO parasysh faktin se njO
pjesO e madhe e specifikave mjedisore nuk janO pOrfshirO ne kuadOr tO rregullativOs sO
sipOrshOnuar, per nevojat e hartimit tO kOtij raporti OshtO shfrytOzuar edhe rregullativa
relevante ndOrkombOtare si dhe direktivat pOrkatOse per mjedis si gO OshtO direktiva e
VNM-s (85/337/EEC).
2.1.Metodologjija e hulumtimit
2.1.1. Metodologjia e punOs
Metodologjia e punOs me tO cilat bOhet vierOsimi i ndikirnit ne mjedis pOr qendrOn e
grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre si dhe
mbeturinave metalike tO” NDERIMI” Sh.p.k. bOhet ne disa faza edhe atO:
• Informatat themelore qO nOnkupton identifikimet si qO janO
• burimet themelore tO ndikimeve nO mjedis
• popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.
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• karakteristikat e dheut topagrafia dhe peizazhi ne lokacionin ku është ndërtuar
qendra e grumbullimit dhe çmontimit té automjeteve mbeturinë dhe komponentët
e tyre
•

klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,

• kualiteti i ajrit dhe ujit né lokacionin me të gjerë,
• bota bimore dhe shtazore nb terrenin e analizuar
b) Vierésimi I ndikimeve sipas këtyre kuahfikimeve
• Perqendrimi dhe Iloji i ndotjes
• karakteristikat dhe deponimi I materialit ndotës si dhe tretësirat dalëse nga ky
procesé.
gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar me aksent të posaçëm gjatë punes.
• vlerësimi I shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse
c) Përcaktimi I masave mbrojtëse sipas rezultateve té arritura mbi vlerësimin e ndikimit
né mjedis në lokacionin e periferisë se qytetit të Ferizajit. Pjesa me e rëndësishme e
analizes se ketij raporti I kushtohet kvantifikimit dhe vlerësimit të gjendjes ekzistuese si
dhe dhënies se disa propozimeve konkrete lidhur me natyren e disa ndotësve par që
kan ndikim né Mjedis.
Nga parametrat themelorë e ndikimeve to mundshme nO elaborat analizohen me
hollsisht ato ndikime per t~ chat OshtO vërtetuar se nO kushtet konkrete hapsinore
percaktojnO marrdheniet e procesit punues mes shitjes se mbeturinave te ngurta pas
grumbullimit

dhe deponimi si dhe shtypja e shtepizave. NO bazO tO treguesve tO

pOrfituar, Jane hulumtuar mundOsit e mbroJtjes dhe avancimit tO mjedisit dhe JanO
propozuar masat pOrkatese paraprake dhe tO nduer-nduershme per zvoglimin racional
të

ndikimeve

negative nO mjedis dhe anasjelltaz si dhe zvoglimin sasior te vet

ndotesve. Ne bazO të treguesve të pOrfituar Jan hulumtuar mundësitO e mbrojtijes dhe
avancimit tO mjedisit dhe jan propozuar masat pOrkatOse pOr zvoglimin racional

te

ndikimeve negative në mjedis,dhe anasijelltaz tO mjedisit nO produktet te grumbufluara
,te selektuar dhe te deponuara Pavarësisht nga qOndrimet tani ma tO pOrmendura
lidhur

me problematikOn

e mbrojtjes mjedisit dhe karakteristikat e caktuara tO

metodologjike të zbatura per nevojat e kOtij hulumtimi studimor tO thjeshtOsuar
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ekziston një sere faktesh të chat kërkojnë që metodologjia e zbatuar té definohet

te analizohen

dhe qe pronari ti ket parasysh që né fiIIIim.Te merren ne konsiderat te

gjitha pikat e e rrezikut dhe kontrollit te sistemin te cHat do te kan rrol domethenes ne
sistemin e VNM dhe asgjë mos të jet e rastit.
2.2.Pozita gjeografike e

lokacionit te operatorit dhe deponise sematerialeve

hekurore
2.2.1. Informat e pergjithshme
NDERIMI” Sh.p.k., ndodhet në rrugën Ferizaj -Kaçanik né ngastrën me
zones kadastrale P-72217062-00402-9,

e ngastres me një

nr0402-9

sipérfaqe S=4535m2

shtrihet në zonén rurale të Ferizaj —Gjilan- Viti né anén e majtë të kryqezimit te rruges
me fshatin Mogillë. Toka ne të cilen shtrihet ështe e rrafshët me kulture bujqesore kiasa
e 2. Kompania është regjistruar si biznes me numër 70201458 si ndërmarrjen
NDERIMI” Sh.p.k.

Nga rruga magjistrale

Ferizaj -Kaçanik objekti i kompanise se

automjeteve është mbi lOOm Iarg nga rruga, edhe kufiri i vendosjes so automjeteve qe
jane te grummbulluara me rrugen e asfaltuar eshte lOOm.
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NDERIMI” Sh.p.k., per menaxhimin dhe udhëheqjen e këti sektori, Ilogaritet që të ketë
10 punëtorë

drejtor i ndermarrjes ështe Shaban Allu. Kompania ka të ndërtuara

(improvizuar) nje kontinier
materialeve hekurore

ndresa demontimet, kiasifikimit dhe sistemimit te

ne hapesiren e ngastres ku i ka te sistemuara materialet

hekurore dhe te tjera. Bazë per çfarOdo hulumtimi

te

mjedisit nO hapOsirOn e caktuar

duhet te Jete analiza e hollOsishme e gJendjes ekzistuese. Karakteristikat themelore të
gjendjes ekzistuese pOr nevojat e ketij raporti Jan definuar nO baze tO shikimit

te

gjendjes ekzistuase tO DeponisO per grumbullimin e mbeturinave tO ngurta tO cilat
12

kryesisht me prejardhje metalike. Ne bazë të hulumtimeve të bëra

si dhe ne bazë te

gjendjes ekzistuese ne teren, e cila kryesisht varet nga vet natyra e kësaj veprimtarie
si dhe nga mOnyra e menagjimit me kOto mbeturina. Per kete per menagjimim sa ma te
mire me kOto mbeturina (selektim deponim, riciklim) OshtO shumO e randOsishme edhe
trajnimi

edhe i vet stafit i ciii do te

manipulojnO me kOto lOndO. Hulumtimi dhe

vierOsimi i gjendjes ekzistuese është berO nO bazO tO respektimit

to hierarkisO so

mardhOnjeve themelore, duke u nisur nga anahza mO e gjOrO e potencialeve ekzistuese
ekologjike e den te treguesit e veçantO tO

diet

pasqyrojnO mardhOniet ekzistuese. Per

tu definuar gjendja ekzistuese nO mOnyrO to knaqOshme dhe per t~ krijuar bazO reale
per hulumtimin e ndikimeve

tO mundOshme nO mjedisO, nO kuadOr tO gjendjes

ekzistuese jan prezantuar edhe tO dhOnat relevante qO kan tO bOjnO me to dhOnat
ekzistue se morfologjike, gjeologjike, hidrogjeoiogjike, hidrografike dhe meteorologjike.
POr tO vierOsuar ndikimet e mundOshme nO mjedisO, janO anahzuar karakteristikat
demografike, tO hapësirOs si bazO per vlerOsimin e ndikimeve nO mjedis, ne njerOz,
karakteristikat e florOs, faunOs

,

ndikimt nO biodiverzitet trashOgimi kulturore dhe ma

gjOrO. NO bazO t~ to gjitha anahzave OshtO sajuar mundOsija pOr vlersimin global tO
gjendjes ekzistuese tO mjedisit jetOsor nO lokacion, si dhe to ndikimeve tO mundeshme
negative tO shkaktuara me veprimtanin e kOtij biznesi. KOto vierOsime shOrbejnO si
bazO pOr kuantifikimin pOrmbledhOs tO ndikimeve tO mundOshme dhe per percaktimin e
masave tO nevojshme mbrojtOse, duke marrO parasysh se bOhet fjalO pOr njO objekt dhe
veprimtari specifike, e qO ndikimet e tO cilit gjat periodave to caktuara kohore mundO tO
rriten nO varOsi nga kapacitetet grumbulluese, deponuese tO tijO.
3.O.PERSHKRIMI I KIJSHTEVE EKOLOGJIKE TE MJEDISIT
Gjendja ekzistuese e lokacionit gjendja kualitative dhe kuantitative e tO gjithO
ndatOsve
Lokacioni i grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinë dhe komponentet e
tyre, si dhe mbeturinave tjera ,,NDERIMI”Sh.p.k. e cila qO moti ka filluar tO punoj dhe
me sherbimet dhe kualitetin e produkteve pjeseve to automjeteve nO kOtO pjesO to
fshatit veq ka bOre emOr. Gjindet ne rrugen Ferizaj-Kaçanik, ne afersi te deporüsO nuk
ka vendbanime prandaj nga aspekti mjedisor OshtO mjedis i paster dhe pa ndohtOs
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permanent. Nuk OshtO vrejtur ndonjO ndikim negative tO ndonje ndotOsi apo çfardo
ndotje te liruar nga e kaiuara. NukO haset me ndonjO specije té veqant per to cilen
duhet tO kujdeset dhe to ruhen nO menyrO tO veqant. Kushtet nO teren krijon njO qasje
tO IehtO funksionale dhe to IehtO per kOtO veprimtari. Lokacionin e ben edhe mO joshes
dhe me nje komoditet te larte pOr kOt veprimtari nga aspekti ekologjik pozita dhe
pjertësija si IartOsija mbi nivelin urbanistik. Kushtet ekologjike tO favorshme i bOn
edhe infrastruktura zgjedhur e kOsaj pjese tO zonOs e cila OshtO e paisur me rrjet tO
kanalizimit, rrjeti elektrike, trase rrugore si dhe kiimO to pershtatshme. Konfiguracioni i
terenit i ciii OshtO relativisht i rafshtO me njO pjertOsi pianore te butO nga lindja nO
drejtim tO perendimit, me vijO kufizuese nO trasen rrugore e bOn qO kjo ka garazh me
sherbimet e veta si no shitje pa ashtu edhe nO sherbimet me pjesO rezerve
veprimtarin e vet dhe me produktet e veta

me

mos të ketO ndikim to damshOm nO

ambientin rrethues ,dhe anasjefltas. NO kOtO zonO po bOhen edhe ndOrtime tjera tO cilat
ndaras nga kjo veprimtari e qendrOs

grumbuiluese nëse nuke menaxhohen sipas

kOrkesave tO ligjit pOr mbeturina Nr.04/L- 060 do tO kanO veprim negative no ambient.
Per valorizimin tO mundOshme negative no mjedis

janO analizuar karakteristikat

demografike tO hapsirOs si bazO per vierOsimin e ndikimit no njerOz, karakteristikat
themelore tO florOs dhe faunes si baze per valorizim tO ndikimit nO bimO dhe shtazO nO
mjedis, mjedis natyror dhe tO trashigimisO natyrore dhe kulturore. NO bazO to to gjitha
analizave OshtO sajuar mundOsija per viersimin global tO gjendjes ekzistuese no
mjedisin jetosor lokacioni per deponimin e mbeturinave to ngurta si biznes Si dhe
ndikimet e mundshme negative tO shkaktuara me eksploatimin e ketyre resurseve qoft

to natyres qoft ato tO krijuara nga vet objekti punues. KOto viersime sherbejn si bazO
pOr kualifikimin e ndikimeve tO mundOshme dhe pOr pOrcaktimin e masave to
nevojshme mbrojtOse, duke merrO parasysh se bOhet fjaiO pOr njO objekt specific
ndikimet e tO chit gjatO periudhOs so caktuar kohore mundO edhe tO rriten perkatsisht to
ndryshojn kushtet mjedisore nO varshmOri nga parametrat e gruumbuilimit si dhe nga
ndryshimet e kushteve tjera globale te pergjithshme ambientaliste. Ambienti no to cilin
do Oshte e vendosur deponija dhe objekti percijellOs dhe pjesa ku kemi objektin e
deponimit nuk eshte vOrejtur se ka ngjarO ndonjo
tokes, orteqe bore, dridhje take e tjera).
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( katastrofO natyrore rreshqitje tO

3.1 .Potencialet ekzistuese
Njeri nga hapat kyq të hulumtimit té gjendjes ekzistuese të mjedisit dhe hulumtimi I
potencialit ekzistues e që konsiston né analizen e mirëfillët të tërsise hapsirore né
zonen me të gjërë të kësaj qendre grumbulluese me objektet e saja percijelise dhe to
shpOrndarjes pOrkatsisht montimit dhe çmontimit, servisimin te pjesve te automjeteve
dhe nO bazë tO pasojave tO njohura tO viersohen mundOsit e rrezikut ekologjik dhe qO nO
bazO to tyre tO rekomandohen veprimet per zvoglimin, eleminimin dhe menjanimin total
tO tyre. Vetem njohja e hollsishme e kësaj gjendje mundO to sherbej si bazO mbi to cilOn
mundO tO pasqyrohen realisht tO gjitha mardhOnjet ,dhe tO sillen perfundime lidhur me
hapat tO cilet duhet tO merren per mbrojtije tO mjedisit. Karakteristikat e kOtij potenciali
ekologjik pOrbOhen nga kombinimi I ndikimeve tO ndOrsjeNta tO faktoreve natyror si qO
janO :toka ,uji ,ajri, relievi dhe bimOsija, flora dhe fauna. cdo njOri nga kOto potenciale
ekologjike to krijuara nO kOtO mOnyrO, posedon funkcione tO caktuara e qO nO esencO
kanO rendOsi tO dorOs së pare pOr analizOn e problematikOs sO tOrOsishme mjedisore.
NjO analizO e ndersjellOt
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OshtO paraqit

nO figuren 2. Nga kjo figure shihet se me

ne detale të analizohen dhe se pronarit si dhe përgjegjësit ti sygjerohet per ato pika
me delikate dhe të ndieshme né Viersimin e Ndotjes se Mjedisit.

3.2. Tokat kategoria e tokes, gjeologjia dhe

Ndërtohët nga sedimentet e Kuaternarit

gjeomorfologjia

aluvione, deluvione dhe sedimentet liqenore

ndersa pjesa veriore eshte e perfaqesuar nga sedimentet e Miocenit

,

mergelet,

argjilave bentonite —alevrolitike dhe rerave si dhe sedimenteve te oligocenit te
perfaqesuara prej

rerave, zhavoreve, argjilave rerave argjilore kongliomerateve dhe
,

brekqieve sedimentet liqenore te chat Jane te shtrira per gjat tere fshatit te Varoshit ku
.

e kemi edhe objektin e kompanise qe operon me grumbullimin dhe çmontimin e
meterialeve hekurore dhe makinave

kapin trashesin disa dhjetra metra dhe kane

shtrirje per gjate rruges magjistrale Ferizaj —Kaçanik .Prurjet e lumit te Nerodimes (rreth
1 km distance nga lokacioni I deponise) në kohe, kane bere që tokat në këtë rrethine tu
mundäsojnë anasve qe tä merren me kultivimin e tê Iashtave bujqesore.
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3.3.Ndertim~ gjeologjik i lokacionit me te gjere
Regjioni I qendres grumbulluese dhe çmontuese eshtei perfaqesuar nga nje ndertim
Iitologjik i sedimenteve te Oligocenit, Miocenit dhe Kuaternarit (flg.3)
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ona e kerkuar per deponi
Harta gjeologjike e zones se ngushte
3.3.1.Oligoceni (01)
Seria sedimentare-vulkanogjene e oligocenit té mesëm(012) paraqitet në rrethinën e
fshatrave Semaje, Brod, Letnice, den ne Gaçke (fig.2).
Seria ndertohet nga gëlqeroret rifor, poroz dhe me fosile, pjesa me lindore rreth
fshatrave Varosh, Nekodim e den ne komogliavé në pjesën undone përbëhet nga
ranorët, mergelet, konglomeratet.
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3.3.2.Mioceni (M)
Sedimentet e miocenit të mesém (M2), jane të ndertuara nga argjilat e shtresuara
alevrolitiko-mergelore, me ngjyrë gri té gjelbër, rérat argjilore dhe argjilat tufore dhe
bentonitike, paraqiten no regjionin e fshatit KomogliavO dhe shtrohen ne mOnyrë
trangresive mbi sedimentet e oligocenit
3.3.3.Kuaternari (0)
Depozitimet e kuaternarit ndOrtojnO pjesOt veriore tO regjionit te Varoshit dhe shtreterit e
rrjedhjeve ujore të lumit të nerodimOs. POrfaqOsohen nga sedimente liqenore (j),

to

perbera nga argjilat ranore, rOrat dhe zhavorri, me trashesi 20-30 m, depozitimet
aluvialo-proluviale (dpr)

to pOrbOra nga materiali zhavorrit dhe rëra e te pOrziera me

argjile dhe depozitimet aluviale (al) tO shtrateve tO rrjedhjeve ujore (Lumi I NerodimOs
etj.) tO pOrbOra nga zhavorret, rOrat dhe argjilat (fig.2).
Ne aspektin pedalogjik ketO nO sektor kemi te bOjmO me tokat e hirta e te kafOta,
kOto toka jane

formuar

me ngjyre te himt
acid

.

Persa I

gjate pliocenit. KOto toka kane profile te diferencuara

humusore pOrbOrja
,

perket elementeve

argjilore

.

Dhe zakonishte kane reaksion

ushqyese ose te asimiliushem nga bimet me

azot dhe fosfor. Nga ana gjeomorfologjike ky aktivitet
Pozheran

kryhet nO pjesen e fshatit

kuota e ndodhjes se objekti krijon mundesi per veterrijedhje

te

ujrave te bardha dhe te reshjeve me nje rrijedhje nga jugu fshatin Pozheran. Nga
ana gjeologjike
ka tO beje

ne bazamentin

ku OshtO ndertuar dhe ku zhvillohet ky aktivitet

me formacionin kualitet tO tokOs e cila OshtO kiasOs sO Ilitrete. Ky terren

perfaqesohet nga argjila

,

rOra e me poshte rOra e zhavore tO tarracave lumore

ne anen jugore te objektit, trashOsia e formacionit arrin den
saj kemi

ne 40

-50 cm. Poshte

bazamentin tortonian. Shtresa e shoqruar me tokë argjillo- ranore.Shtresa

qO OshtO me njO dendOsi relativisht lartO (sedimentuese) kalon ne ngjyr verdhO. Keto
formacione

krijojne

thellesine 40—50 m

edhe

mundesine

den

ne

ne e cila njihet si shtresO ujëmbajtëse.Toka nO sipOrtaqe mjaft e

pileshme tipike e rrafshit

to Nekodimit, Varoshit etj. Parcela gjendet per gjat rruges se

asfaltuar nO msgjistralen Fenizaj-Kaçanik.
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qe puseve e shpuara te ujit

Kane nje morfologji te thyer te bute e cila nga aspekti gjeotektonik karakterizohet me nje
stabilitet Jo edhe shume te qendrueshme.

3.4. TOrmetet, tektonika dhe seizmika Ndotja e dheut
-

3.4.1 TOrmetet, tektonika dhe sizmika
Komuna e FerizaJit, Vitisë, Kaçanikut si edhe pJesa ma e madhe e KosovOs paraqet njO
rajon me aktivitet sizmik

to lane, i ciii OshtO goditur nO tO kaluarën dhe mund tO goditet

te ardhmen nga tOrmete autoktone shume te forte, tO cilOt I kanO vatrat tO

edhe nO
cekOta.

Sidomos territori i VitisO I ciii nuk OshtO large nO kuptimin gjeologjik nga kjo zone, ka
per karakteristik zonOn e burimeve Sizmike ose zona sizmogjene
51 vijon: Zona sizmogjene FenizaJ —Viti

—

(sic quhen ndryshe),

Gjilan me magnitude maksimale M=6.1 shkalia

Riter, ne krahasim me KosovOn që e karakterizojnO edhe zona sizmogjene Prizren

—

PejO si dhe Zona sizmogjene Kopaonik.
Keto zona të burimeve sizmike kane gjeneruar nO tO kaiuarOn dhe mund tO gjenerojnO
edhe në

te ardhmen termete tO forte.

NdOr tërmetet mO tO fuqishme qO kane goditur raJonin, kOtu p0 pOrmendim: se Rajoni
Ferizaj

—

Gjilan duke pOrishirO edhe Vitin OshtO prekur nga dy tOrmete shumO tO forta,

me 1755 dhe 1921. TOrmeti i vitit 1921, metO njOJtin intensitet me atOtO vitit 1755, çka
do tO thotO se OshtO pOrsOritur këtu pas 166 vjetOsh.
TOrmeti I vitit 1921 OshtO shoqeruar nga shumO pasgoditje tO forta 7 e 8 ballO shkafla
MCS,

qe kane zgJatur per njO vit, nga gushti 1921 den me shtator 1922. Karakteristike

eshtO se nO rajonin FerizaJ

—

GJiian Jane regjistruar tOrmetet me magnitude nOn 5.0

shkailO tO Riterit dhe intensitet epiqendrore rreth 6—7 bane, me sa vijon:
-Tërmeti i 5 marsit 1936 me magnitude 4.9 dhe intensitet epiqendror 6-7 baNe
-Termeti i 8 qershorit 1956 me magnitude 4.6 dhe me intensitet epiqendror 6 baKO.
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Kjo harté e cila trgon aktivitetin seizmik në periudha té ndryshme kohore shifet se edhe rajoni
Ferizaj-Kacanik është ne një zone jo stabile.
,

Nga kjo shihet se pas vitit 1956 nuk eshtë regjistruar ndonjë termet me intensitet
epiqendror 6 ose mbi 6 ballë.Dhe vetëm me 24 prill 2002 një termet me intensitet
epiqendror prej 7.5 belIe MSK-64 goditi rajoni e Gjilanit.
Nga kjo konkludojmë se ky termet është përsëritur këtu pas 46 vitesh nga tërmeti 6
ballësh i vitit 1956 dhe pas 66 vitesh nga tërmeti 6-7 ballësh I vitit 1936.
Nga kjo që u tha me sipér rrjedh edhe territori i komunës se Vitise si dhe pjesa ma e
madhe e territorit të Kosovës paraqet një vend nga pikepamja sizmike aktiv e me
rrezikshmëri sizmike të larté.
Sizmiciteti I Iartë dhe tërmeti i 24 prillit 2002, qé preku Rajonin GjiIan-Viti, mirëpo vien té
evidentohen edhe tërmetet e kohë pas kohshme

te

chat ndodhin né vazhdimësi sikur

edhe ato të dates: 06.03.2008 ku sipas Institutit Sizmik të Kosoves ishin tre tërmete
edhe pse me shkallë të vogel të intensitetit prej 3.6, 3.4 dhe 3.7 shkallë të Rihterit

3.4.2. Ndotja e dheut
Ekziston një rrezik i madh I shkaktuar nga grumbullimi I mbeturinave të ngurta dhe
mbetjet toksike kancerogjene nga prodhimet,si dhe dIkur kur funkciononte deponija e
qytetit e cila eshte ne afersi, té chat mund të shihen përgjatë brigjeve të lumit né gjithë
zonën. Hedhja e pa kontrolluar e mbetjeve

te ngurta,

shfrytëzimi I paligjshëm I Iëndëve

té pare per prodhime tjera, mos mirëmbajtja e rrjedhave

te përrenjve, mungesa e zones

së gjelbër né mes té zones industriale dhe pjesëve tjera të qytetit dhe per gjate pjeses
qendrore te fshatit sidomos ne pjesen e tregut te kafsheve, gjithashtu kontribuojnë në
mënyrë

te

konsiderueshme né ndotjen e përgjithshme të ketj rajoni, sidomos kur nuk

menaxhohet nga personeli sipas kerkesave te Iigjit dhe standardit.
3.6. Ajri
Nga konfiguracioni i terrenit kodrinoro-fushoré dhe prezenca e florës, mund të
konkludojmë se. pastërtia e ajrit në kete rajon është në nivel të Iakmueshëm. Poashtu
në këtë lokalitet nuk ndodhet ndonjë fabrikë apo repart prodhues që do të ndikonte në
21

ndotjen e ajrit. Ajri I kësaj pjese edhe me matje ka treguar pasteri të mjaftueshme,jo me
e Iarte se 0.005 mglm ~ si mbetje e thaté. Kjo nuk është ndonjë ndotje permanente.
Nuk ka ndonjë specie

te ellen ruhet pOr kushte to veçanta te ambientit .Reshjet qe kane

rOne den me tani nO kohe janO nO formO shiut dhe dimrit me bore. Dhe karakterizohen
me dimra te ftohet dhe me verO mO tO gjatO
ka njO ndikim gjatO dimnit tO temperaturave

to nxehte .Kjo pjesë depos grumbulluese

to ftohta subpolare. Me çka shoqOrohet me

kushte jo stabile klimatike gjatO tOre vitit sidomos gjatO verOs dhe vjeshtOs. Por ndOrtimi
dhe shfrytOzimi i kOsaj Depoje nuk shkakton ndOrrim nO hidroklimOn dhe ne tOrOsi nuk
do tO ketO kurfar ndikimi nO ambient

.

te vendbanimit nuk e pOrcjellin

KOtO pjesO

pOrqendrimi I ndotOsve nga ndotja urbane si NO2, SO2 CO tjerO. Si OshtO thOnO edhe
mO herOt prejardhja kryesore e kOtyre ndotOsve OshtO rendit te ulOt dhe nijedh nga
mjetet e komunikacionit.
3.7 Lageshtia e ajrit
Ndryshimi I IagOshtisO
ecurinO

e temperatures

relative tO ajrit

gjatO vitit

se ajrit. Vlerat

ne periudhOn me tO ftohte

tO vitit

me tO

dhe ato

OshtO I lidhur

ngushte me

larta tO lagOshtirOs paraqitOn
me te ulOta

ne periudhOn e

ngrohte te vitit. Gjate vitit vlera e lagOshtise relative nO kOto zona luhatet nga
69% ne 62%, kurse vlera mesatare vjetore me 66%.

3.8. Ujrat

NO kOtO lokalitet, respektivisht ngastrOn ku do tO behet grumbullimi dhe çmontimi I
automjeteve mbeturinO dhe komponentOve tO tyre, nuk ka burim tO ujOrave
sipOrfaqOsore. KOtu ujOrat paraqiten vetOm kur kemi tO reshura atmosferike.

to ujit kemi vetOm pOrshkak to trafikut pOrgjatO rrugOs Ferizaj-Kaqanik nga
shpOriarja e trasOs gjatO to reshurave atmosferike. Ne kete pjese egziston kanalizim I
Ndotje

ujrave te zeza

,

ndersa furnizimi me uje te pijes behet nga pusi qe e ka te hapura kjo

kompni i ciii eshte i domosdoshem per mirevajtjen e ketij servisi.
Zona ku OshtO e vendosur depoja konsiderohet si zone ujOmbajtOse dhe me ujrat nO
theilsi ka ketO Iitoiogji nO (TokO humusore, rOra, zhavori dhe pjesen e terraces lumore).
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3.9. Kushtet klimatike bimësija dhe vendbanimi
Kiima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, iartësisë mbidetare dhe sipas
huiumtimeve meteorologjike sic jane: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe
vjetore, është klimë kontinentale.
Sa I perket reshjeve dhe temperaturave, pranvera dhe vjeshta karakterizohen
pOrafOrsisht me klimO tO njOjtO. TO reshurat janO tO formOs riguese ose me karakter
Iokai. Temperatura mesatare siliet prej 10-lit e si mesatare e kOtyre merret
temperatura prej 10,5°C. Temperaturat me t~ larta janO nO muajin qershor 35,6°C,
ndersa nO korrik 32,4°C dhe në gusht 31,1°C. Temperaturat rnaksimale mesatare
vjetore jane 22,5°C, ndOrsa temperaturat mesatare minimale silien prej (-1 ,7)-(-3,4°C).
Regjimi i reshjeve nO komunen e Ferizajit ka karakterin e MimOs kontinentaie.. Shuma
e pergjithshme e reshjeve sillet nga 497 mm den ne 675 mm. Viera mesatare vjetore e
lagOshtisO relative OshtO 76.8%. Muaji mO i thatO OshtO gushti 66.2%, kurse me me
iagOshti Jane nOntori dhe dhjetori 84.2

%.

NO iokalitetin ku planifikohet tO bOhet grumbullimi dhe çmontimi I automjeteve mbeturinO
dhe komponentOt e tyre me së shumti Jane tO pOrfaqesuara erOrat veriore. Me intensitet
me t~ madh tO shpejtOsisO paraqiten erOrat veriore, yen perOndimore si dhe erOrat
perOndimore, kurse ato jugore Jane me intensitet me t~ vogel. NO komunOn e Ferizajit
erOrat me t~ shpeshta jane ato veriore me 26%~ dhe mO tO rrallat jane ato jug

—

perOndimore me 27%~, kurse shpejtOsia mesatare me e madhe e erOs Oshte 2.2 mlsek.
NO lokalitetin ku do tO vendoset baza e grumbuiiimit dhe çmontimit tO automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre, sipOrfacija eshte e zbuluar pjesOrisht ka ban i ciii ka
mbirO vet edhe ate nO nje masO tO vogel, me ca toka të punuara nO rrethine tO rrafla qO
Jane karakteristikO e kOtijO tereni. Kemi tO bOjmO me njO bimOsi e cila eshte e kultivuar
nga fermerOt
Me njO fjaiO ngastra ku duhet tO shfrytOzohet nuk paraqet nje lokacion me ndonje vierO
tO theksuar ekonomike pOr tu pOrdorur si toke bujqOsore. Poashtu nuk ka vlerO edhe si
kullosO per bagOtinO. NO komunOn e Ferizajit jetojnO rreth 58214 banore me rreth 40
fshatra. NO afërsi tO drejtpOrdrejte tO lokalitetit ku investitori mendon me vendosO bazOn
e grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre nuk ka
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shtOpi banimi. ShtOpitO e banimit (Varosh~gjenden ne distance mbi 1km nga lokaliteti
ku planifikohet tO deponohet

mbetjet metalike. kOshtu qO nO pikOpamje mJedisore

deponia nO kOtO lokalitet nuk do tO ketO ndikim tO papranushOm per operatorOt tjerO
ekonomik tO kOt~O lokaliteti.
Por shpresojme se deponimi grumbuiiimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe
komponentet e tyre, do tO jet i njO rOndOsije tO veçant sepse do tO ndikojO nO punOsimin
e njO numri

to

punOtorOve nga ky lokalitet kurse nO aspektin ekologjik do tO bOjO

pastrimin e regjionit nga mbeturinat e ngurta metalike.

3.10. Relievi dhe bimesija

Shiquar nO aspektin morfologjik, rajoni I gjOrO rreth bazOs pOr grumbullimin dhe
çmontimin e automJeteve mbeturinO dhe komponentOve tO tyre, OshtO pothuaJse I
rrafshOt me njO ngritje

to

butO relievit nga ana jugore me lartOsi mbidetare rreth 500 m.
,

GJatO kryerjes sO punOve ndOrtimore per vendosjen e grumbullimit dhe çmontimit të
automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre, ështO vërejtur se nO aspekti gjeologJik
kemi tO bejmë me njO tokO humusore tO zezO den nO thellOsinO 2 m ,pastaj qfaqet
shtresO toke me pOrbOrJe fosiiesh

njO

e cila shtrese nuk OshtO depOrtuar duke pasur

parasysh se edhe vOllimi I punOve nuk ka qenO aq I madh nO mOnyrO qO bOhet ndonjO
studim gjeologjik mO I holiOsishOm. VendbanimetjanO tO rralla dhe nO largOsi tO mOdha.
NO lokalitetin ku do tO vendoset baza e deponisO, sipOrfaqja Oshto e zbuluar pjesOrisht
ka ban i ciii ka mbirO vet edhe ate nO njO masO të vogOl, me ca toka tO punuara nO
rrethinO të rralla qO Jane karakteristikO e kOtijO tereni. Kemi tO bOjmO me njO bimOsi e cila
eshtO e kultivuar nga fermerOt
Lokakteti pOrbOhet nga njO terren I rrafshOt kurse sipOrfaqja brenda konturave tO
ngastrOs ka njO ramje tO butO den nO tO rrafshOt edhe vegjetacioni nuk ka.
Me njO flalë ngastra ku duhet tO shfrytOzohet nuk paraqet njO lokacion me ndonjO vierO
tO theksuar ekonomike pOr tu pOrdorur si tokO bujqOsore. Poashtu nuk ka vierO edhe si
kuliosO pOr bagëtinO.
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3.11.Flora dhe fauna
Problematika e gjendjes egzistuese té Ilojeve shtazore nuk është e studjuar né masë
mjaftueshme per te sjelie perfundime meritore në këtë domen.
Bazuar ne floren ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit të Varosh-Ferizajit, e duke
marrO pOr bazO edhe tO dhOnat nga vendasit, nO kOtO zone jetojnO gjitarOt, zvarranikOt,
brejtesit, insektet e ndryshme, lepuri I egOr, dhelpra iriqi etj. NdOrsa prej shpezOve janO
karakteristike: biibilat,thOllOnza e fushes, sorrat etj.
3.12. BimOsia —Flora
NO lokalitetin ku do tO vendoset baza e grumbullimit dhe çmontimit to automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre, sipOrfaqja OshtO e zbuluar pjesOrisht ka ban i ciii ka
mbirO vet edhe ate ne nje masO t~ vogel, me ca toka to punuara nO rrethinO të rraNa qO
janO karakteristikO e kOtijO tereni. Kemi tO bOjmO me njO bimOsi e cila OshtO e kuitivuar
ngafermerOt
Lokahteti pOrbOhet nga njO terren I rrafshOt kurse sipOrfaqja brenda konturave tO
ngastrOs ka njO ramje tO butO den nO to rrafshOt edhe vegjetacioni nuk ka sepse kjo
ngastOr kohO pas kohe OshtO pOrdorur nga I njOjti operator I ciii ka nO pronOsi to veten
edhe fshatin bashkekohore Panorama”, pOr to deponuar materjalet e nevoshme tO
kompanisO pOr interval tO shkurtOra kohore.
Me njO fjalO ngastra ku duhet to shfrytOzohet nuk paraqet njO lokacion me ndonjO vlerO
tO theksuar ekonomike pOr tu pOrdorur si tokO bujqOsore. Poashtu nuk ka vierO edhe si
kullosO per bagOtinO.
3.13.Bota shtazore

-

fauna

Problematika e gjendjes egzistuese tO ilojeve shtazore nuk OshtO e studjuar nO masO
mjaftueshme pOrtO sjellO pOrfundime meritore nO kOtO domen.
Bazuar ne florOn ekzistuese dhe kushtet klimatike tO rajonit tO Varosh-Ferizajit, e duke
marrO per baze edhe tO dhOnat nga vendasit, nO kOtO zonO jetojnO gjitarOt, zvarranikOt,
brejtOsit, insektet e ndryshme, lepuri I egOr, dhelpra iriqi etj. NdOrsa prej shpezOve janO
karakteristike: bilbilat,thOflOnza e fushOs, sorrat etj.
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3.14.Hidrologjija
Karakteristikat hidrogjeologjike jane të thjeshta
tektonika Jane faktorë dominant të

.

Morfologjia, ndërtimi gjeologjik dhe

diet deflnojnë Ievizjen e uJrave siperfaqësorë dhe

te bazës së grumbuilimit dhe çmontimit té automjeteve
mbeturinë dhe komponentét e tyre, nuk ekzistojne burime te ujit. Ujërat siperfaqësore
atyre nëntokësorë. Ne aférsi

paraqiten vetën në sezonén e reshjeve atmosferike të chat drenohen në kanalet
natyrale. Theiiësia e nivelit te ujrave nëntokësore është e rreth 12 m në sezonën e
verës kurse në dimër ai nivel ngritet në 3m nën sipërfaqe. Ky ndryshim I nivelitte ujrave
në është konstatuar nga shpuarja e një pusi me diameter el6omm ,theilësi 137m per
nevojat e kompanise.
3.15. Natyra- biodiverziteti dhe dukshmërija

te te dhënave zyrtare te institutit per mbrojtjen e natyrës, nuk ekzistojne te
dhëna se në ket terren kemi të bëJmë me ndonje hapësirë te mbrojtur me Iigj, né drejtim
Ne baze

té biodiversitetit dhe natyrés në përgjithësi, por as qe èshtë ndonjë zone apo teritor e që
është potencial té futet nën mbrojtje.
3.16.Karakteristikat dhe peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë se analizuar hapesinore paraqesin njërin nga
elementet per

te përceptuar marredheniet e tërësishme

në relacionin deponim i

mbetJeve metalike (skrap), grumbuilimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturinë dhe
komponentët e tyre —mjedisi.
Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se béhet fjale per nje kategori psikologjike
afektive e ciia manifestohet përmes veprimit të tërësishem
ku medoemos jane

te rrethines në shikuesin,

te pranishme implikimet kulturologjike, sociale dhe subjektive.

Efektet vizuale (peizazhet) jane kriteriume me rendesi në ruajtjen e mjedisit dhe nése
nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.

te vendoset baza e deponisë se grumbullimit dhe

Projekti

i Iart~ shenuar ku do

çmontimit

te automjeteve mbeturine dhe komponentet e tyre, nuk ka ndonje ndikim

negativ të theksuar në prishjen e peisazhit në lokalitetin e analizuar.
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Shikuar nga relievi ku kryhen punët e deponisë, dukshmëria është mjaftë e Iarte e
posaqerishtë kah ana përëndimore e cila mundë té mberrue gJer në 7 km, sidomos nga
Iartësia ku do të vendoset deponia.Ky rajon është i mbuluar pjesërisht nga mjegullat
vetëm në sezonën e pranverës dhe në vjeshte. Ne peizazh ndikoJnO morfologJia e
terrenit, vegjetacioni, sipOrfaqet ujore qielli i hapur nga kjo pozit ku Oshtë e vendosur
,

qendra e grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre;
tO chat Jane karakteristika fizike natyrore, kurse ato tO krijuara janO ndërtbmet e bOra
per rreth
3.17.Infrastruktura ekzistuese
Qendra per grumbuflimin dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e
tyre, ,,NDERIMI gjendet nO anOn e DjathtO te rrugOs se asfaltuar Ferizaj —Kaçanik
nO mes tO fshatrave Varosh, Nekodim dhe komogllavO, nO nj[ distancO mjaft tO madhe,
por Jo nO pjesen me banim to dendur. Ka kushte tO akomoduara qe kJo qendrOn e
grumbullimit dhe çmontimit tO automJeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre e cila
merret me

shitjen e pJesOve te automjeteve dhe vet automJeteve si dhe pjesOve

metalike tjera tO punoj pa ndonje penges. Lokacioni e ka afer rrjetin e kanalizimit tO
fshatit i ciii me pas do te kyqet nO kete rrJet e qO do te mundOsori qO pa asnjO
problem tO derdhen si ujrat e ndotura dhe ato sipOrfaqesore. Furnizimi I qendrOs so
grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre me ujO tO
pishOm dhe pOr nevoja sanitare bOhet nga rrjeti i ujOsjellsit tO fshatit.
3.1 8.Karakteristikat social-ekonomike, standardi jetOsor
Kilokoti bOnO pjesO nO pjesOn Jugore tO KosovOs. NO kOtO pjesO kryqOzohen rrugOt
Ferizaj -Kaçanik, Ferizaj- Viti—Gjilan. Hapsira no to cilOn OshtO bOrO ndOrtimi i kOsaj
qendren te grumbuilimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e
tyre OshtO pjesO e zones industriale tO qytetit tO Ferizajit, si ne Iindje nga kjo pikO
grumbulluese ashtu edhe nga ana e perendimi, qendra e grumbullimit dhe çmontimit tO
automjeteve mbeturino dhe komponentet e tyre OshtO e lidhur me rrugOt e permendura
me çka edhe e letson punOn dhe veprimtarin ekonomike tO kOti biznesi. Vendbanimet
dhe shtOpit tO cilat gjenden jo afOr kOsaj pike Jan tipike Kosovare, me njO ndertim tO
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ulët, pa ndOrtesa tO lana banimi .Kjo pjesO e fshatit posedon kanalizim dhe ujOsjeIlOs; si
dhe tOre infrastrukturOn e nevojshme.VIenO tO theksohet se shumica e kOtyre qytetarve
per furnizim sa ma tO miré me ujO kane bOre edhe shpuarje te puseve.
3.19. Popullata dhe shendeti
NO komunOn e Ferizajit jetojnO rreth 58214 banorO me rreth 40 fshatra. NO afOrsi to
drejtpOrdrejtO tO lokalitetit ku investitori mendon me e vendosur deponinO e grumbullimit
dhe çmontimit të automjeteve mbeturinO dhe komponentet e tyre nuk ka shtepi banimi.
ShtepitO e banimit (Varoshi) gjenden no distance mbi 1km. NO distance mbi se
500m nga baza

per grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinO dhe

komponentOt e tyre, ndodhet baza e betonit “BEGISHOLLI” e cila operon ne kete zone.
kOshtu qO nO pikOpamje mjedisore depoja e grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve
mbetuninO dhe komponentOt e tyre

nO kOtO lokalitet nuk do tO kete ndikim tO

papranushOm pOr operatorOt tjerO ekonomik tO kOtije lokaliteti.
Por shpresojmë se depoja e grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO dhe
komponentOt e tyre, do tO jet i njO rOndOsije tO veçant sepse do të ndikoje ne punOsimin
e njO numri tO punOtorOve nga ky Iokahtet.
Mbi 40 % to popullsisë sO pOrgjithshme nO Komune jane me moshO to re 0 den 19 vjeç.
NdOrsa, grup-moshat mbi 65 vjeç kanO pjesOmarrje tO vogOl, rreth 4.3% tO populisisO so
pOrgjithshme. NO pOrgjithOsi rreth 50% e popullatOs ne KomunOn e Ferizajit merren me
bujqOsi, duke mos harruar se Ferizaji ka njO ekonomi mjaft tO zhvilluar dhe mundO to
themi se OshtO ekonomija e dytO nO KosonO pas PrishtinOs, dhe një pjesO e madhe e
popullatOs jeton nO mOrgim ku edhe krijon to hyra tO mjaftueshme pOr disa familje.Tokat
pjellore shtrihen rreth lumenjve dhe kryesisht shfrytOzohen per bujqOsi, me njO trend tO
rritjes sO shndOrrimit tO tokave pjellore no ato ndortimore dhe sipOrfaqe tO pa mbjellura
(djerrina).NO kOtO aspekt mungojnO hulumtime pOrkatOse per kualitetin dhe shfrytOzimin
e tyre.
3.20. Lidhjet e komunikacionit
RrugOt nO komunOn e Ferizajit jane nga tO mirat. Rruga kryesore OshtO riparuar por
brenge kryesore e popullatOs so kOtushme mbetet qOshtja e rrugOve tO mbrendshme nO
qytet dhe shumica e rrugOve nOpOr fshatra.GjatO sezonOs sO tO reshurave nO disa
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fshatra është vështirë të kalohet per shkak të rrugëve té këqija. Ne tërë komunën e
Ferizajit sistemi i kanalizimit, ështO riparuar. Kja rrugO IidhO lokalitetin e bazOs sO
grumbullimit dhe çmontimit to automjeteve mbeturinë dhe komponentOt e tyre me rrjetin
rrugor no tore KosovOn
4.O.VLERESIMI I TERESISHEM I GJENDJES SE MJEDISIT
Analiza e gjendjes ekzistuese tO mjedisit nO rrethinOn e veprimtarisO, pa përfshirë
ndikimet tO shkaktuara nga vetO qendra e grumbullimit dhe çmontimit to automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre dhe funksionimi i tyre, tregon se nO kuadOr tO
hapOsirOs sO analizuar ndikimet mund tO vijnO pjesOrisht nga magjistrala e ella gjindet
ne perendim te qendrOs te grumbullimit dhe çmontimit to automjeteve mbeturinO dhe
komponentOt e tyre dhe ne perOndim nga rruga tijeter. NdonOse gjendja ekzistuese e
mjedisit ne rrethinën e qendrOn te grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve mbeturinO
dhe komponentOt e tyre ku behet shitja e pjeseve te automjeteve dhe e pjesve tjera
nuk Oshte e pOrkeqOsuar nga ndonjO burim relevant ndotOs, megjithatO OshtO I
nevojshOm kuantifikimi I ndikimeve tO pritura nga veprimtaria “punuese riO mOnyrO qO tO
mund tO nxjerret pOrfundimi per peshOn e tyre 51 dhe tO propozohen masat pOrkatOse tO
mbrojtjes. Asnje veprimtari prodhuese nuk shmanget nga nje ndotje qofte edhe ajo
simbolike par edhe edhe minimalja duhet analizu, vlersu per t~ marre

hapat e

mOtutjeshOm pOr mbrojtjen e mjedisit.
5.O.PEKSHKRIMI I QENDRES PER GRUMBULLIMIN DHE ~MONTIMIN E
AUTOMJETEVE MBETURINE,KOMPONENTET E TYRE DHE MBETURINAVE
METALIKE NE ZK. NEKODIM
5.1. POrshkrimi I pajisjeve teknike
Kryesisht e tOrO veprimtaria e qendrOs te grumbullimit dhe çmontimit tO automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre ka tO bOj me grumbullimin automjeteve mbeturinO
dhe komponentOt e tyre e mbeturinave metalike dhe materialeve tjera tO ngurta
sigurohen nga nga tregu Kosovar. Vien tO theksohet se kjo qendOr ka tipe tO ndryshme
grumbullimin e mbeturinave metalike dhe materialeve tjera tO ngurta .Pos shitjes sO
pjesOve automjeteve

dhe grumbullimit e cila OshtO

veprimtari kryesore në kOt

qendOrkllentet mundO tO sjellin pOr shitje edhe me pjesOt e tyre qoftO per ndOrrim qoftO
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per pjesë rezervë. I tërë sistemi është sistemuar per përcjelljen e të dhënave .Pra nga
hyrja e mbeturinave, kontrolli i gjendjes Se tyre funksionale, regjistrimet e tjera
seleksionimi dhe den te deponimi dhe destinimi. Pos këtij dokumentacioni nga pronari
me randësi qé ai të bej selektimin sipas natyrës dhe përshknimit sipas skemés
përbërëse të mbeturinave të ngurta. Posaçërisht kompania duhet të posedoj personel
të përgatitur teknikisht dhe se duhet te kene njohuri lidhur me mbrojtjen e mjedisit si dhe
të zbatojn parimin
pOrcillen

e mos qéndrimit me një vend të mbetjeve par sa ma shpejt tO

nO destinacionini

e caktuar. Gjate grumbullimit grumbujt nuk guxojne tO

ngniten me material lartO, tO ken pjertOsi tO madhe si grumbuj si dhe ngarkesa nO
peshO pOr m2. Kur ka tO reshura to shumta mos te ngarkohet platoja me mbipeshO
QO pjertOsija e automjeteve dhe e mbeturinave metalike mos te jetë mbi 1,5 shkallO.
NO kuader tO qendrOs pOr grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinO dhe
komponentOt e tyre Oshtë

jane te vendosura kontinier ndersa me pas kompania

deshiron te beje ndërtimin

objekteve me hapOsirat

pOr çmontimin e automjeteve

mbeturinO dhe riparimin e mjeteve, objekte pOrdhesO qe do te ndertohen me material
prej Ilamarine dhe te kombinuar prej materialit tO forte dhe ate bazamentit, kulmi nga
konstruksioni metalik, te mbuluar prej Ilamarine

.

Objekti eshtO prapar pOrdhes me

dimenzione njOri Sm x 9m =45m2.
Objekti pOr çmontimin e automjeteve mbeturine pOrpos hapOsirOs çmontuese, do te
posedon edhe hapOsirat tjera ndihmese si qO jane: Hapesiren per deponimin e pjesOve
rezervO qO nevojiten per nderrimin e pjesOve tO dOmtuara që duhet te ndOrrohen nO
automjetet tO pOrdorshme. HapOsirat pOrcjellOse nOnkupton hapOsirat tO cilat do tO
shtrytOzohen si: HapOsirat me zyret per personelin dhe dhomen per rojen dhe punOtorOt
ndihmes. HapOsirat per pranimin dhe shkarkimin e automjeteve mbeturinO nga
kamionet. Hapsirat (Autoservisin) per çmontimin e automjeteve mbeturine. HapOsirat
per vendosjen e pjesOve tO çmontuara tO automjeteve mbeturine si qO janO mbeturinat
metalike, akumulatore mbeturinO, alumin, inoks, baker, plastikO, elektrombeturina si dhe
vaj motorik mbeturine e fluide tjera mbeturine. Kontrolli dhe derdhja ne vaske e acidit
eventualisht te mbetur. Neutralizimi acidit sulfunik me sodO kaustike dhe deponimi nO
fuqi. Platone per vendosjen e automjeteve (shtOpizave tO automjeteve
sherbimin (kryerjen
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), hapOsiren pOr

) e njO racioni ushqimor pOrgjat orarit tetO orOsh per punOtorët,

hapësirën per zhveshtore per punëtorët dhe banjon.
Qendra e grumbullimit dhe çmontimit të automjeteve mbeturine dhe komporientët e tyre
per kryerjen e punëve dhe detyrave të punës posedon nje përgaditje teknike relativisht
të kompletuar per nje veprimtari

te

tillë. Posedon një vinq 3.5 t dhe nje 1 .5t qe I

sherben per ngritjen e automjeteve ne Iartesi. Rreth e perqark te kjo qender Jane
sistemuar deponimi i pjesëve të çmontuara.
1.5t

3.5t

ii
—

U
Ne kater skajet e deponise kemi shporta (kontinjer) plastike per hedhjen e pjesëve

te

cilat gjatë procesit të çmontimit demtohen ose Jane jashte perdorimit. Ne kete pjesë
eshte e domosdoshme furnizimi me ujö sanitar si dhe me sasi tO detergjenteve per

te chat Jane te zhytura ashtu edhe te duareve. Ne vend te caktuar
brenda depose me nje qoshe jane te vendosura vendosur dy Bure,

pastrim site pjesve
me baze betoni

njOra nga Ilamarina, kurse tjetra nga plastika që sherbejne per derdhjen e acidit dhe
tjetra per derdhjen e vaJrave dhe Iubrifikanteve tjerO. Kurse gjatë procesit tO punOs në
raste

te

caktuara IaJmOrohen sasi tO tretOsirOs kundOr ngricOs (antifrizit) perkatesisht e

etilenglikolOs e cila ka dhe frenues (inhibitor) e cila p0 ashtu duhet

to

ruhet me kujdes

sepse koha e dekompozimit tO tyre nose bien nO toke OshtO shumO e gJate.Kompania
ka per obligim qO
tokO.

te

pajiset me enO jo ujlOshuese pOr to parandaluar derdhjen e tyre në

Hapesira

e qendrës per grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturine dhe

komponeritët e tyre është me sipërfaqe
cilën nevojitet

te

te

rregullt katërkandshe brenda ngastrës në të

behet skicimi apo plani i situacionit ashtu qé të ndahet pjesa per

to automjeteve, tO përgatitOn sipOrfaqe tO betonuara dhe te ndara (nr. i ketyre
sipërfaqeve te ndara te jet sipas kapacitetit dhe kiasifikimit) ku nO çäø pjesO tO ndarO tO
manipulim

vendoset tabela me mbishkrim per Ilojin e pjesOve tO çmontuara dhe fuqive e
kontejnereve

te

ndryshOm. PjesOt e ndara mundO tO janO tO shumta por sipas

veprimtarisë qO zhvillohet duhet tO kemi pjesOt e ndara tO platosO, si dhe fuqi(bure) per
vendosjen e materialit mbeturine specifike qe mundO të gjenerohet gjatO procesit (Vajra,
filtra motorik, bateri të ndryshme etj) dhe ne pjesOn e jashtme

to

kOtyre objekteve apo

fuqive duhet të shOnohet se çfarë materiali mbahet. Tabelat me mbishkrim
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to

shOnuar

dhe të vendosur në siperfaqet e ndara mundë té ndërrohen sipas materialit mbeturinë të
kiasifikuar që vendosen pJesët e automjeteve si që Jane mbeturinat metalike dhe Ilojet
tjera si akumulator mbeturinë, alumin, inoks, baker, plastike, eiektrombeturina si dhe vaj
motorik mbeturinO e fluide tJera mbeturinO. Tabelat me mbishkrim tO shOnuar dhe të
vendosur ne siperfaqet e ndara mundO tO ndërrohen sipas materialit mbeturinO tO
klasifikuar qO vendoset.
Gjithashtu kompania ka plan qO ta vendosO nJO rezervar pOr vendosJen e vajit motorik tO
vjetOr ( tO pOrdorur) i ciii do tO jetO me kapacitet proj 2.000 litrave.
Kompania posedon makinOn

-

presOn hidraulike per presim (ballim

metalike tO mbetura nga automjetet e çmontuara si dhe

) tO mbeturinave

makinOn per prerJen e

metaleve (gOrshOrë) e ella do tO vendoset nO piaton e qendrOs. Kompania duhet to bejO
marrveshje me kompanitO e hcencuara per ricikkmin e vajrave dhe nO mOnyrO periodike
tua dorOzoJ vajin dhe IybrifikantOt tjerO tO grumbulluar gjatO punës nO deponi.
5.2. Proceset qO kryhen nO qendrOn grumbulluese dhe çmontuese
Nga masa e pOrgjithshme e automjeteve ,80 % e sajO mund tO ricikiohet. Procesi i
ricikhmit tO automjeteve kryhet per shkak so automjetet Jane tO pOrbOra proj numrit tO
madh tO materialeve to ndryshme qO hynO nO pOrbOrjen e automjeteve, kjo mundO tO
paraqitet pOrmes te dhenave te me poshtmne.
a) metaie

75 %

b) tOtjera

3%

c) qelq

3%

d) iOngje

6%

e) piastikO

8%

f) gomO

5%

Automjetet nO pOrgjithOsi pOrbOhen nga metaiet qO bOjnO pjesO mbi 75% tO pOrbOrjes sO
automjeteve si qO janO Fe, Ai, Cu, celiku e metalet tJera konsiderohen si mbeturina me
vierO tO veçantO dhe bejnO pjesO nO resurse natyrore tO pa ripOrtritshme, prandaj
kiasifikimi dhe akumuhmi i metaleve pos ruaJtjes së resurseve natyrore dhe pOrfitimeve
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ekonomike mundëson edhe kursimin e energjisë. Qeiqi i ciii permban 3% nga masa e
automjetit per momentin nuk shtrytëzohet (ricikiohet) né repartet per prodhimin e qelqit
tO automjeteve, por mund

to shfrytOzohet nO ndOrtimOtari si shtOse per beton.

LOngjet nO automjete (derivatet e naftOs, ilojet e ndryshme tO vajrave dhe IOngjet pOr
ftohje, etj) pOrbOjnO 6% tO masOs sO automjetit. LOngjet e automjeteve nO procesin e
çmontimit tO automjeteve paraqesin njO problem kompleks pOr shkak tO pOrbOrjes
kimike dhe toksike kur dihet se njO pike vaji i pOrdorur I automjeteve ndotO 1 m3 ujO, per
çka duhet patur kujdes nO deponimin e tyre ashtu qO tO mos derdhen ne tokO por tO
deponohen nO rezervuare tO caktuar nga pastaj duhet trajtuar sipas standardeve.
Goma e cila përmOban 5% tO masOs sO automjetit, duhet tO deponohet e pastaj tO
trajtohet (ricikiohet) dhe nO asnjO mënyrO nuk guxon tO per[undojO ne deponit e egra
sepse konsiderohet si ndotje e rOndO pOr mjedisin por goma konsiderohet si lOndO e
parO sekondare që mundO tO shfrytezohet nO prodhimtari (riciklim) pOr prodhimin e disa
liojeve tO gomave, granuiatit, bazave tO asfaltit, bazave pOr terene sportive, pastaj edhe
si iOndO djegOse nO furra tO iarta etj.
PjesOt e automjeteve qO paraqesin rrezik tO madh pOr mjedisin jetësor janO
akumuiatorOt dhe fiitrat e vajrave. Me kOto pjesO tO automjeteve duhet patur kujdes dhe

to kenO nje tretman te veçantO.
POr administrimin dhe menaxhimin sa mO t~ mire nO kOtO kompleks tO qendrOs
grumbuNuese dhe çmontuese do tO kryhen kOto veprime: grumbulhmi, çmontimi,
kiasifikimi, magazinimi, prerja, bailimi (shtypja) etj si nO vijim.
GrumbuNimi bOhet duke i transportuar automjetet mbeturinO gjerO te platoja per
vendosjen e automjeteve, pasandaj automjetet dergohen nO vendin ku kryhet largimi
nga automjeti I derivateve, gomave dhe akumuiatorOve, Derivatet deponohen në
rezervaret

—

fuqit e posaçOm

,

akumuiatorOt dhe gomat magazinohen nO hapOsirat e

pOrshtatshme gjer nO trajtim tO mOtutjeshOm.
Pastaj automjeti dOrgohet nO hapOsirOn pOr nxjerrjen e vajit dhe fiuideve tjerO,

to ciiOt

me kujdes tO veçanOt deponohen nO enO adekuate dhe dOrgohen pOr tretman tO
mOtutjeshOm. Pasi tO zhvendoset fiitri i vajit nga automjeti duhet tO sigurohet qO vaji tO
kuNohet prej tyre dhe

te vendoset nO enO to pOrshtatshme

EnOt e pOrdorura pOr

deponimin e vajrave duhet tO jenë tO mbyilura nO çdo kohë, filtri pasi tO kuilohet duhet
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to

vendoset si mbeturinë e rrezikshme në kontinier té posaçëm përfiltra. Vaji vendosetnë
ené adekuaté që duhet té shënohet në etiketë me shenimet e nevojshme per vajrat.
Pasta] automjeti dërgohet në platformën /hapesiren ku bëhet çmontimi i pjesëve

te

përdorshme (pJesbt që pérdoren si pjesO rezerve), dhe tO cilat magazinohen tO
kiasitikuara nO hapOsirOn që ështO e dedikuar per magazinimin e pjesOve tO çmontuara
qO pOrdoren si pjesO rezerve, per montim nO automjetet e pOrdorshme.
Pjesa tjetOr e mbetur e automjetit dOrgohet në platformOn nO tO cilOn duhet tO kryhet
çmontimi I pJesOve Jo metalike (plastika, qeiqi, lOkura, tekstili, druri
NO vijim pa e paraqesim shemOn e trajtimit

të automJeteve

).

te

demoluara dhe

mbeturinave tO tyre. Pas kryerjes sO kOtyre veprimeve mbetja e automjetit Oshtë
krejtOsisht me pOrbOrje metali, dhe atO si mbeturinO metalike e oils duhet prerO, Prerja e
materialit nO kompleksin e kesaj qendre bOhet me sharrO dare, me flake dhe me metoda
mekanike. Prerja me dorO nOnkupton prerjen me sharrO

,

me gershOrO dhe me prerJe

elektrike. Prerja me flake nënkupton prerjen përmes djegOjes me oksigjen, acitilen apo
propan-butan, me tutje mbeturina metalike kalon nO presim (ballim) per
zvoglimin e vilimit

to

to

bOre

mbeturinOs metalike pOr hogan ekonomike dhe to transportimit mW

tO IehtO gjer te pajimet pOr pOrpunim tO mOtutjeshOm. Presimi do tO behet në presOn
hidraulike e cila OshtO e pershtatshme per perdonim-manipulim dhe transport brenda
kompleksit

to

qendrOs. Akumulatorët, bateritO paraqesin burime kimike

njOkahore elektrike dhe pOrdoren pOr ngasje (startim)
dhe no industri pOr qOllime

to

to

automjeteve

to

to

rrymOs

ndryshme, si

ndryshme. AkumulatorOt nuk paraqesin vetOm interes

ekonomik par janO me reridOsi tO veçantë per mbrojtjen e mjedisit kur kemi parasysh
pOrbOrjen e tyre. AkumulatorOt kryesisht Jane “akumulator plumbi” qO bëjnO pjesO nO
grupin e baterive sekondare (rimbushOse).
POrbOrja baze e akumulatorit OshtO kjo:
-

pjesOt metalike me pOrbOje tO ndryshme tO Sb.
masa aktive pOr mbushjen e pilakave

(

qO përbohet nga PbSO4 dhe Pb02 no

raport 1:1)
-

-

pliakat izoluese dhe shtOpiza nga plastika
H2S04 me koncentrim

te caktuar

Kjo pOrbOrje e akumulatorit munde tO paraqitet pOrmes pjesmarrjes ne % no.

3S

a) masa aktive 38 %
b) metal

35 %

c) thartina

22 %

d) plastika’

5%

Nga kjo paraqitje vërehet se akumulatori përmban pjesë toksike per mjedisin prandaj
gjatë deponimit dhe çmontimit në qendrén grumbulluese dhe çmontuese duhet patur
kujdes nO manipulimin me akumulatorO dhe duhet tO vendosen riO pjesOn e mbuluar tO
platosO me bazO betoni e cila duhet tO jetO e izoluar me material antiacidik.
PjesOt metalike tO akumulatorOve qOndrojne nO kompleksin e qendrOs den atOhere kur
miren nga kompanitO e licencuara pOr nicikllmin e tyre.
Akumulatorët tO dIet pranohen praktikisht nuk do tO pOrmbajnO acid dhe pastO, pasi qO
ate hiqen nga furnizuesi.
AkumulatorOt e plumbit mund të ndahen nO dy fraksionO:
• Fraksioni i rOndO (Pb metalik, Pb-Sb si legurO, sulfatOt dhe oksidet);
• Fraksioni I lehtO (plastika, eboniti, polietileni, polipropileni).
Kontrolli dhe derdhja e aciditsulfurik eventualisht tO mbetur.
Para sepanimit tO plastikOs behOt kontrolli I acidit sulfunik eventualisht

to mbetur nO

celulat e akumulatorOve, i cili derdhet me kujdes nO vaskOn speciale. Kur niveli nO
vaskO rritet den nO nivelin e caktuar, bOhet neutralizimi i acidit me sodO kaustike dhe
deponohet nO fuqinO pOrkatOse.
Ndarja e materieve plastike
Ndarja e materieve plastike nga pjesOt metalike tO akumulatorOve bOhet nO mOnyrO
mekanike, me sharO rrotulluese.
SO pan bOhet kiasifikim i akumulatorOve sipas tipit, pasi qO nga tipi I akumulatorOve
varet pOrcaktimi I pikOs sO prerjes.
Kjo bOhet me qOllim tO ndarjes efikase tO materieve plastike nga pjesOt metalike. NO
mOnyrO qO

to evitohet ndotja e padOshiruar e ajrit me produkte to djegies sO materieve

të ndryshme plastike gjatO niciklimit tO mO tutjeshOm
realizohet 100%, pa pjese
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,

OshtO me rOndOsi qO ndarja tO

to imOta to materieve plastike. Plastika e ndarO

te mëtejmë. Eshtë e
detyrueshme që ne fazen e ndarjes efikase tO materieve plastike nga pjesOt metalike to
eliminohet tOrOsisht pjesOmarrja eventuale e pjesOve ose grimcave te materieve
ambalazhohet cihe deponohet në hapésirat e posaçme per shitje

plastike. PunOtoret duhet tO kenO kujdes vetOm pOr pOrdorim adekuat tO shares. GjatO
fazes se ndarjes behet edhe kiasifikimi dhe grumbullimi i pjesëve metalike.
Rekomandohet qO nO fazOn ndarjes sO metaleve nga plastika tO pOrsOritet me kujdes tO
veçantO kontrolli I pjesOve ose grimcave të plastikOs qO eventualisht kanO mbetur ende
me pjesOt metalike. Per kete qOllim duhet to instalohet transportuesi linikor, ose tavolina
me sipOrfaqe

to madhe, hi mund tO bOhet kontrolli i kujdesshOm. Pas ndarjes sO

pjesOve metalike nga

pjOset plastike tO akumulatorOve, atOhere ata ndaras

ambalazhohen dhe vendosen no hapOsirat adekuatO gjersa

te transportohen nga

bleresi i licencuar.
Filtrat e vajrave

•

konsiderohen si material i rrezikshemO pOr mjedisin, duhet

to

vendosen nO kontinjer tO caktuar nga pastaj duhet tO trajtohen sipas standardeve per
trajtimin e tyre.

Skema teknologjike e grumbullimit të mbeturinave Metalike, komponentet e tyre
në ,,NDERIMI” Sh.p.k. Ferizaj
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Skema e trajtimit të automjeteve të demoluara dhe mbeturinave to tyre nO
,,NDERIMI” Sh.p.k. Ferizaj
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6. VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS
Vlerësimet e ndikimit në mjedis të qendrés per grumbullimin dhe çmontimin e
automjeteve mbeturinë dhe komponentët e tyre duhet të bëhen gjatë:
• fazes se ndërtimit të qendrës
• fazes së funksionimit dhe të
• përfundimëlt té projektit
Me që qendra per grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe
komponentét e tyre është ndërtuar, ndikimi në mjedis gjatë ndertimit nuk do
analizohet, vleresimi do

te

te

bëhet per fazen e funksionimit kontinual dhe fazën e

pérfundimit të projektit.
Analiza e vieresimit
mundshme

te

te

gjendjes ekzistuese te mjedisit si dhe vlerësimi I ndikimeve

te

cHat Jane si pasoj e proceseve (veprimeve) që kryhen né qendrén per

grumbullimin dhe çmontimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre tregojnë
se den te kvantifikimi i të dhenave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Te gjitha ndikimet e mundshme nuk Jane

te

vierave të njeJta qe të behet edhe

kavantifikimi I tyre
GJatë punës kontinuele të qendres per grumbullimin dhe çmontimin e automJeteve
mbetuninë dhe komponentet e tyre vije den te rritJa e emisionit te materieve ndotëse nga
puna e çmontimit
dhe fluideve tjera
vajra

te

te
te

pjeseve

te automjeteve, derdhjet e

karburantëve, derdhjet e acidit

rrezikshme, nga magazimi i mbeturinave metalike të ndotura me

ndryshme, kriJohet zhurmë nga motorët e automJeteve dhe demolimi i tyre, në

mënyrë indirekte mund të vije den te ndotja e ujerave siperfaqesore dhe sipërfaqeve
dheut afër qendres.
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te

6.1 Ndotja e ajrit

GjatO funksionimit kontinuel të kompleksit të qendrës per grumbullimin dhe çmontimin e
automJeteve mbeturinë dhe komponentOt e tyre mund to theksojmë se aktiviteti I këtij
kompleksi nuk shoqOrohet me ndotje tO theksuar tO ajrit, e vetmja ndotje mund tO ndodh
nga automjetet transportuese që transportojnO automjetet mbeturinO dhe komponentOt
e tyre nO kOtO deponi, nga automjetet transportuese qO trarisportoJne pjesë të
çmontuara tO automjeteve mbeturinO si qO janO mbeturinat metalike, akumulator
mbeturinO, alumin, inoks, baker, plastikO, elektrombeturina si dhe vaj motorik mbeturinO
e fluide tJera mbeturinë, si dhe nga automjetet tjera që qarkullojnO nO kOtO lokalitet.
Gazrat nga djegejet motorike pOrmbajne një numOr tO madh tO komponenteve ndotOse
me koncentracione to ndryshme por me t~ shprehur dhe me me ndikim nO ndotje tO ajrit
janO CC, NOx, HxCy, S02 dhe Pb.
Ndikimi i tyre nO shkallOn e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike
meteorologjike dhe dendOsisO so qarkullimit tO komunikacionit nO lokacionin nO fjaTO.
6.2. Ndotja e tokOs
Toka (dheu) si element themelor natyror OshtO njO sistem i pOrberO ekologjik i cili nga
veprimet e ndryshme mund tO vie den te degradimi I vlerave themelore e karaktOristike

to saja. GjatO funksionimit kontinual tO kompleksit to qendrOs grumbulluese dhe
çmontuese te automjeteve mbeturinO dhe komponentet e tyre, ndotja e dheut OshtO si
pasojO e pjesOve tO çmontuara nga automjetet mbeturinO tO chat Jane: gomat,
akumulatorOt, pjesOt metalike, pjesOtjo metalike (qeiqi, plastika

), pJesOt elektronike

etj. AkumulatorOt perbehen nga : pJeset metalike me pOrbOrje tO ndryshme tO Pb
metalik, Pb-Sb si legure, sulfatOt dhe oksidet, masa aktive per mbushjen e pliakave ( qO
pOrbOhet nga PbSO4 dhe Pb02 nO raport 1: 1), nga plastika, H2S04 me koncentrim tO
caktuar, disa prej pjesOve tO çmontuara janO metalet e rOnda sic janO plumbi, kadmiumi,
bakri, zinku, hekuri dhe nikeli. NdotJa ndodhO edhe nga sedimentimi

ndotjeve qO

sjellen pOrmes uJOrave sipOrfaqesore qO vijne nga sipOrfaqet operacionale te kompleksit

to qendrOs grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve dhe objektet tJera qO nevoJiten
per funksionimin e kompleksit dhe nga fundOrrimet e komponentOve ndotese nga ajri,
kJo ndotje nJihet si ndotje sistematike e dheut gJatO funksionimit kontinuel tO kompleksit
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té qendrës grumbulluese dhe çmontuese, pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të
dheut e cila vie si pasojé e derdhjeve të pa kontrolluara të derivateve dhe fluideve tjera
që konsiderohen materle të rrezikshme që gjenden ne automjetet e vjetra të deponuara,
këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin e dheut

te kontaminuar dhe

transportimin e tij në vendet e caktuara deponi adekuatë aty ku nuk rrezikojne mjedisin.
Nga kéto të dhena verehet se ndotja e takes (dheut) afër kompleksit të qendrës
grumbuTluese dhe çmontuese té automjeteve mbeturinë dhe komponentët e tyre varet
para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga siperfaqet manipuluese té
kompleksit

te qendres grumbulluese dhe çmontuese te automjeteve mbeturinë dhe

komponentët e tyre, konfiguracioni i terenit ne rrethin e kompleksit të qendrës
grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre.
6.3 Ndotja e ujit
Rreziku me potencial per ndotjen e ujërave sipërfaqösore dhe nëntokësore gjatë
funksionimit kontinuel té qendrës grumbulluese dhe çmontuese

te automjeteve

mbeturine dhe komponentët e tyre mund të ndodh: nga ujérat e té reshurave
atmosferike në sipërfaqet e pa mbuluara ku jane të vendosur automjetet e deponuara,
pjesët e çmontuara të automjeteve si dhe nga zhvendosja, grumbullimi dhe magazinimi
i karburanteve, vajit të motorit, vajit të kutisé se shpejtësisë, vajit të transmisionit, vajit
hidraulik, Iengjeve ftohëse, fluideve të frenimit, acidet e akumulatorëve, fluidet e sistemit
per aklimatizim të ajrit dhe fluidet tjera që gjenden në automjetet e vjetra të deponuara,
dhe nga rezervaret

—

fuqit ku jane té deponuara kto fluide, nga ujérat gjatë Tarjes së

hapésirave ku jane té vendosur akumulatorët, pjesët e çmontuara të akumulatoréve,
mbeturinat metalike etj..
Kéto ujéra jane mjaftë

te turbulita dhe të yndyrshme, me ndotës varësisht nga perberja

e akumulatoreve mbeturine dhe mbeturinave metalike të cekura ne pasuset e mëparme
dhe prandaj ndikojne në ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, ndotja nga
ujërat e kuzhinës, tualetet etj.
6.4. Zhurma
Ne domenin e mbrojtjes se mjedisit zhurma paraqet nje faktor me rëndesi hapesinore e
cila ka ndikim të madh né dëmtimin e té degjuarit, né sistemin nërvor, në hipertension,
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nO koncentrim e njeriut ne pune etj.
Lokacioni i kompleksit tO qendrOs grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre OshtO i ekspozuar zhurmës se krUuar nga çmontimi i
pjesOve tO automjeteve, nga qarkullimi I automjeteve transportuese tO automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre.
Sipas gjendjes faktike tO kompleksit tO qendrOs grumbulluese dhe çmontuese tO
automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre nO lokacionin e anaiizuar mund tO
konstatojmO se niveli zhurmOs do tO jetO nOn nivelin e vierave

to lejuara.

6.5. Ndikimet nOflorO dhe faunO
Sipas analizave tO bOra den tani no lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe takes munde tO vie
den te ndikimet nO florO dhe faunO.
MirOpo sipas gjendJes faktike nO teren respektivisht nO lokacionin e caktuar nuk kemi
zhdukJe tO vegjetacionit pOrpos nga sipOrfaqet operacionale tO kompleksit tO qendrOs
grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre, kjo do
tO thotO se kemi tO beJme me koncentracion të vogel të polutantOve

.

E njejta do tO

viente edhe per faunOn qO do tO thotO se nuk pritet tO ketO ndikime negative, nga kryerja
e aktiviteteve no qencirOn grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbetuninO dhe
komponentOt e tyre.
6.6 Ndikimi në mjedis nO rastet aksidentaie
NO

kate kompleks tO qendrOs grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve mbeturinO

dhe komponentOt e tyre mundO tO ndodhin kOto aksidente:
• Nga zJarni
• RrJedhja nga enO (fuqit, rezervare) me vajra dhe fluidet specifike

(to rrezikshme).

Zjarr do tO thotO çdo djegOje e pa kontrolluar qO zhviilohet jashtO interesit shoqOror.
PjesOt e çmontuara dhe tO magazinuara nO kompleksin e qendrOs grumbulluese dhe
çmontuese tO automjeteve mbetuninO dhe komponentOt e tyre mundO

to ndahen nO dy

grupe, nO metale dhe Jo metale, qO do tO thotO se metalet nuk digjen kurse jometalet
(plastika, goma, vaji etj.) janO mateniale qO digjen. Den tO zjarri mundO tO vie qOilimisht
apo nga moskuJdesi i punOtorOve gjatO prerjes so metaleve me fiakO tO hapur apo me
aparat saildimi afOr mateniait mbetuninO i ciii mund tO digjet.
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Rrezik per mjedisin mundë të paraqesë nése vie den të rrjedhja e vajrave, fluideve si
mbeturinë specifike (material i rrezikshOm) tO vendosur nO fuqi apo kontejner, si dhe
nga rrjedhjet e vajrave mbeturin nga rezervoari.
7.0 MASAT E MBROJTJES TE MJEDISIT
Sipas analizOs so bOre mbi ndikimin e kompleksit tO qendrOs grumbulluese dhe
çmontuese tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre nO mjedis, si dhe nO bazO

to vierOsimit i ciii Oshte punuar sipas projektit, kompleksi i qendrOs grumbulluese dhe
çmontuese te automjeteve mbetuririO dhe komponentët e tyre me veprimtarinë
kontinuele tO sajë nO lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin nose respektohen
rekomandimet dhe ndOrmirOn tO gjitha masat adekuate tO pOrshkruara ne kOte raport tO
VNM-s pOr parandalimin apo sO paku zvogOlimin e ndikimeve negative qO shpijnO den
te rrezikimi i mjedisit jetOsor, gjer ne vierat kufitare tO lejuara.
Me qOllim tO zvogOlimit tO ndikimeve potenciale negative nO mjedis, rekomandohet
ndOrmarrja masave tO ciiat bOjnO pjesO nO domenin e menaxhimit tO rrezikut nO
kompleksin e

qendres grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve mbeturinO dhe

komponentOt e tyre, nO rrethanat e rregullta dhe tO jashtO zakonshme.
7.1. Masat e marrura pOr mbrojtjen e ajrit
Per tO parandaluar dhe zvogëluar sasinO e ndikimeve negative në ajOr gjatë fazOs

te

zhviilimit tO aktiviteteve tO qendrOs grumbuiiuese dhe çmontuese tO automjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre, duhet tO bOhet kontrolhmi i rregullt teknik I makinave
ngarkuese (pirunOve) dhe transportuese që konsumojnO lOndO tO lOngeta djegOse me
qOilim qO hrimi i gazrave nga automjetOt e punOs tO jetO sa mO kualitativ.
Me qOilim tO zvogOlimit tO ndotjes sO ajrit e ciia ndodhO si produkt i djegies sO lëndOve
djegOse OshtO e nevojshme tO sigurohen kushtet per djegie sa mO kualitative.
NO objektin, autosenvisin (hapOsirat) e qendrOs grumbuliuese dhe çmontuese tO

to eliminimit tO erOrave to
ndryshme duhet bOrO vendosja e ventilatorOve, me qOllim qO to bOhet ventilimi i
automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre me qOihm

hapOsirave punuese, prandaj nO njOrOn anO tO murit do tO vendosen ventilatorOt me
biofiltOr per pastrimin e ajrit, kurse nO anOn tjetOr

to murit do tO vendosen hapjet per

hyrjen e sasisO së ajrit tO pastOr aq sa OshtO nxjerrur me anO tO ventilatorOve, gjithashtu
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aroma e pakOndshme do tO zvogOlohet pOrmes ajrimit artificial pOrmes dritareve tO
vendosura nO objekt.
Duhet tO bOhet kontrollimi I rregullt I pajisjeve pOr trajtimin e erOrave dhe sistemit tO
ventilimit, pjesOt e demOtuara tO ndOrrohen.
7.2. Masat e marrura per mbrojtjen e tokOs
POr tO parandaluar e zvogOluar sasinO e ndikimeve negative në tokO duhet marre kOto
masa mbrojtOse:

to mbrojtjes sO tokOs platoja ku jane të vendosura automjetet mbeturinO, qO tO
mos u ekspozohen rrjedhjeve tO ndryshme tO fluideve dhe derivateve to betonohet dhe
izolohet. çmontimi I pjeseve te automjeteve duhet te bOhet në hapësirO tO mbyllur. TO
gjitha aktivitet çmontuese qO mund tO rezultojnO me rrjedhje eventuale to bOhen no
Me qOllim

kanal i ciii duhet tO jetO I izoluar per mos depOrtimin e tyre në tokO dhe tO ketO sistem tO
instaluar tO gypave gjer nO seperatorO tO vajrave.
Vaji, derivatetdhe fluidettjera qO I posedojnO automjetet duhettO nxirren nga automjetet
nO hapOsirOn qO duhet ndOrtuar, qO posedon kanalin i ciii duhet tO jetO i izoluar pOr
mosdepOrtimin e tyre nO tokO dhe

to ketO sistem tO Instaluar tO gypave gjer nO

seperatorin e vajrave. cmontimi dhe seieksionimi i pjesOve tO akumulatorOve duhet tO
bOhet nO hapOsirO tO mbyllur. Acidet qO i posedojnO eventualisht akumuiatorOt duhet tO
nxirren nga akumulatorOt no hapesirOn adekuate e cila duhet tO jetO e betonuar dhe
izoluar me material anti acidic per mos depertimin e tyre nO tokO, acidet duhet tO
deponohen nO fuqitO adekuate. Magazina

pOr mbajtjen e akumulatorOve duhet

to

to jetO e mbuiuar, platoja duhet tO jetO me bazO betoni e cila
duhet tO jetO e izoluar me material anti acidik, ose te sigurohen kontejner pOr deponim
to akumulatorOve që janO rezistent ndaj fluideve acidike. AkumulatorOt qOndrojnO nO
ndOrtohet nO atO mOnyrO qO

magazin den atOherO kur u dergohen kompanive tO hcencuara pOr nicikkmin e tyre. TO
bOhet ndOrtimi i objektit qO nevojitet pOr magazinimin e pjesOve tO çmontuara nga

te posedoj rafte apo hapOsira tO posacme pOr vendosjen e çdo
iloji dhe sasie to nevojshme tO pjesOve to automjeteve gjer nO trajtim to metutjeshOm,
hapOsira duhet to jetO e mbuluar dhe me plato tO betonuar. NO kOto rafte apo kontejner
to posaçOm duhet to vendosen tO ndara pjesOt metalike qO pOrmbajnO bakOr, alumin
automjetet, e cWi duhet
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cihe magnez, pastaj pjesët elektronike, sistemit të mikroprocesorëve, sistemit per
aklimatizim

te ajrit dhe katalizatoreve te grumbulluara dhe kiasifikuara sipas Ilojit, dhe

pjesët tjera Jo metalike si plastika, qeiqi, etj. Duhet të sigurohen kontejnerët e
përshtatshOm pOr deponimin e filtrave dhe bifenileve tO polikioruara dhe trefenileve tO
polikioruara që gjenden ne kondensatorO, 51 dhe tO nciOrtohen objektet e neutralizimit tO
acideve, nOse acidet janO nxjerrur nga akumulatorOt, kontejnerOt tO vendosen nO
objektin qO nevojitet pOr magazinimin e pjesOve

te çmontuara. Duhet tO sigurohen enOt

ape rezervaret e pOrshtatshOm per deponim ndaras tO fluideve tO automjeteve tO
hedhura, si: karburantO, vaj motori, vaj I kutisë sO shpejtOsisO, vaj i transmisionit, vaj
hidraulik, IOngje ftohOse, fluidet e frenimit, acidet e baterive, fluidet e sistemit tO
aklimatizimit tO ajrit dhe fluide tO tjera, qO gjenden nO automjetet qO duhet

to

çmontohen. EnOt ape rezervaret duhet tO vendosen nO hapOsirOn e ella OshtO e
betonuar dhe izoluar. Te bOhet vendosja e gomave nO anekse (hapesira) tO veçanta pOr
parandalimin e rrezikut nga zjarri. TO gjitha mbeturinat e ngurta qO nuk trajtohen me
tutje si dhe mbeturinat e ngurta komunale

to grumbullohen dhe vendosen nO kontejner

tO posaçOm tO pajisur me kapak per mbulim, me transport vetanak ape nOpOrmjet
ndOrmarrjeve per menaxhimin e mbeturinave, kOto mbeturina tO dergohOn nO deponinO
e qytetit.
7.3. Masat e marrura pOr mbrojtjen e ujit
Per tO parandaluar dhe zvogOluar sasinO e ndikimeve negative nO ujO pOrpos masave tO
përshkruar në pasusin per mbrojtjen e tokOs duhet marrO edhe kOto masa mbrojtëse:
Duhet bOre kolektorOt pOr grumbullimin dhe sistemin gypor pOr bartjen e ujOrave tO
ndotura nga tOrO sipOrfaqet operacionale tO qendrOs grumbulluese dhe çmontuese tO
automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre, nga sipOrfaqet operacionale tO
hapësirave që nëvojiten pOr çmontimin e pjesOve rezervO

to automjeteve dhe kanalit nO

tO cilin nxjerren vajrat, derivatet dhe fluidet tjera qO i posedojnO automjetet, nga
sipOrfaqet e qendrOs grumbulluese dhe çmontuese qO nOvojitet pOr magazlnimin e
pjesëve

te çmontuara nga automjetet, nga sipOrfaqet e depos- magazines t~ vendosura

enOt apo rezervaret per deponim ndaras tO fluideve tO automjeteve tO hedhura, si:
karburantO, vaj motori, vaj I kutisO sO shpejtOsisë, vaj i transmisionit, vaj hidraulik, IOngje
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ftohOse, fluidet e frenimit, acidet e akumulatorOve, fluidet e sistemit tO aklimatizimit tO
ajrit dhe fluide tO tjera, qO gjenden no automjetet qO duhet tO çmontohen, tO chat duhet

to dOrgohen pOr trajtim ne seperatorin per pastrimin e ujerave te ndotur nga derivatet
dhe mbeturinat tjera tO lOngOta qO lirohen

gjat aktiviteteve qO kryhen nO qendrOn

grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre,
pasandaj ujOrat e trajtuara nO seperator tO Ieshohen nO recipient. Sipas pOrpiluesit to
raportit duhet tO bOhet grumbullimi dhe sedimentimi i ujOrave slpOrfaqOsorO qO rrjedhin
nga platoja nO sipOrfaqet jashtO deponisO -magazinOs dhe tO dOrgohen nO seperator pOr
ndarjen e derivateve dhe vajrave nga ujOrat e ndotura.
Seperatori i vajërave pOrmOs mureve nO disnivele e ben ndarjen (seperimin) e
derivateve dhe vajrave nga ujOrat e ndotura dhe i deponon nO pusetOn e posaçme, ku
pas mbushjes sO pusetOs duhet tO pastrohet nga ndOrmarrjet e licencuara pOr pastrimin
e seperatorOve dhe gropave septike.
Seperatori duhet tO pOrmbush kriteret teknike që janO tO parapara me rregullore dhe
normative nO fuqi. UjOrat e trajtuara nO seperator dOrgohen no gropOn septike e pastaj
nO bunarin filtrues apo recipient.
ShemOn teknologjike tO trajtimit tO ujOrave tO ndotura e paraqesim nO vijim
Shema teknologjike e trejtimit te uejrave
ITJJerat e të reshurave atmostenke te

Vaska

ndotura ne siperfaqet operacionate
Ujerat e ndotura nga sfperfaqet a depos Se
automjeteve, hapsirave ku behet demontimi /
pjesve, hapsirave ku deponohen pjeset a
demontuara, enet me vajra dhe fluide etj

I

per

neutrallzhnin e

~ Ujëratezeza

£

UjOrat nga separatori nuk quxojnO tO lOshohen nO recipient apo to derdhen nO natyrO pa
u trajtuar nëse pOrmbajnO derivatO te naftOs mbi 1 mg/I dhe materie tO suspenduara mbi
30mg/I nO ujO. UjOrat e zeza duhet sO pan tO trajtohen nO gropOn septike e cila duhet to
ndOrtohet nO varshmOri me numrin e punOtorOve e pastaj tO lirohen nO recipient to
pastërta. Seperatori i vajrave dhe gropa septike duhet rregullisht tO pastrohet nga
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pronari apo kompanitO e licencuara.
Per mbrojtjen e ujOrave nga ndikimet negative tO acideve tO mbetur nO akumulator do tO
ndOrtoj vaskOn pOr neutralizimin e acideve me kapacitet prej 10 m3, neutralizimi behet
me sode kaustike, acidi I neutralizuar deponohet no fuqinO pOrkatOse. GjatO funksionimit

te automjeteve mbeturinO dhe kornponentOt e
tyre pronari I kompanisO duhet to e bOj matjen e cilOsisO sO ujOrave to shkarkuara, vierat
e fituara do tO krahasohen dhe nuk guxojnO to jenO mO tO larta se vierat e caktuara
tO qendrOs grumbulluese dhe çmontuese

sipas Udhezimit administrativ pOr vierat kufizuese tO efluentit qO shkarkohet nO trup
ujorO dhe no rrjetin e kanalizimit publik

( 13/2008) dhe normave tO caktuara nga

Iegjislacioni i BE. Rezultatet e fituara duhet tO dorOzohen nO Ministrin e Mjedisit dhe
Planifikimit HapOsinor, intervali I matjeve do to kryhet nO bazO

to pOrcaktimit me aktet

ligjore dhe nO bazO tO marrOveshjes me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit HapOsinor.
POrpos masave tO pOrshkruara mO lartO pOr mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative

to mundshme tO pOrshkruara në pasuset e mOsiperme investitori I ka ndermarr dhe
duhet tO i ndOrmerr edhe kOto masa:
7.4. Masat qO duhet tO merren nO rastO aksidenti
Per shuarjen e zjarrit

to pOrdoren aparatet mobile zjarrfikOse qO duhet tO vendosen no

vendet ku do tO jenO me efikas psh nO hapOsirat ku bOhet prerja me flakO tO hapur,
aparat salidimi etj. Zakonisht vendosen dy aparate mobile zjarrfikOse
njO ark me rOrO. NO rastet kur kemi rrjedhje

to tipit (8, 9) dhe

to vajrave dhe fluideve si mbeturina

specifike qO mundO tO ndodhin gjatO procesit, atOherO lOngu i derdhur duhet tO
pastrohet me absorbues kimik apo me ashkla tO imta druri
dhe futOn nO fuqi ku mbahen no magazin den sa

to chat me lopata mblidhen

to meren nga kompanitO e licencuara

per trajtimin e tyre.
7.5. Rekomandimet tjera pOr evitimin e ndikimeve negative
TO bOhet mbikOqyrje e rregullt dhe menaxhim sa me~~•i mirO gjato grumbullimit dhe
çmontimit tO automjeteve

to paperdorura si dhe deponimin dhe ruajtjen e pjesOve tO

çmontuara dhe e pjesOve tO seleksionuara.
POr prerjen e metaleve me flakO

to hapur lejohet pOrdorimi i njO garniture e cila pOrbOhet

nga njO bombolO standarde pOr oksigjen dhe njO me GLN
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kjo garniturO kur nuk

përdoret, vendoset ne depon -magazinën e veglave dhe mjeteve të punës,
Ndalohet deponimi I pjesëve të çmontuara në mënyrë té pakontrolluar në hapésirat e
kompleksit té qendrës. Ndalohet dhezja e mbeturinave të Iengta dhe

te

ngurta ne

lokacionin brenda kompieksit. Ndalohet çmontimi i elementeve të automjeteve qe në
vetë permëbajnë materie të Iëngeta që konsiderohen materie
të hapura dhe jo

te

betonuara. Ndalohet deponimi

—

te rrezikshme né hapësira
magazinimi i fluideve te

automjeteve té hedhura, në mënyrë të pakontroiiuar ne hapësirat e qendrës
grumbuiluese që nuk jane të dedikuar per deponimin e tyre. Rezervarët (nëse ekzistojn)
e fluideve të automjeteve të hedhura duhet të rrethohen me mur statik prej betoni,
Targësia e murit nga rezervarët dhe Iartësia e murit duhet ndërtuar ne mënyrë që ta
mbuion pamjen e tërë sasisë se fluideve dhe automjeteve të hedhura me qëllim të
zvogëlimit të rrezikshmërisë në rastë aksidenti. Eshtë obligim që rezervaret e fluideve té
automjeteve të hedhura të kontrollohen brenda 5 viteve të para té punës per té përcjeiië
demtimet e trashësisë sè mureve nga veprimi korroziv, pas 5 viteve kontrolli duhet bere
per çdo dy vite. Punëtorët nuk guxojnë të përdorin materialin në punë gjatë prerjes me
flake, saildim etj të atyre mbeturinave (gypave, enëve, radiatoreve, aparateve etj) den
sa nuk konstatohet apo nuk pastrohen nga prania e materieve ndezëse apo
eksploduese.
Pronani eshtë i detyruar
grumbuiluara dhe

te

te

mbanë evidencën dhe ruan shënimet per automjetet e

çmontuara si dhe emnin dhe mbiernrin e personit nga i ciii i ka

marrë, etiketimin e komponenteve të chat zhvendosen nga automjetet e vjetruara
përmes çmontimit, me qellim

te

riperdonimit ose nicikiimit të tyre, të mbaj shenimet per

sasinë e komponentevetë chat jane shitur si dhe emrin e mbiemnin kujt ha kane shitur, té

te grumbulluara dhe per dergimin e tyre
akumulatorëve te çmontuar dhe per dergimin e

mbaj shenimet per sasinë e vajrave mbeturine
ne qendrat e hcencuara, per sasiné e
tyre në qendrat e nicikiimit.

Evidenca dhe shenimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve qé jepen në Ligjin per
Mbeturina Nr. 04/L-060,Udhëzimit administrativ per menaxhimin e automjeteve
mbetuninë dhe komponentet e tyre Nr.19/2012.Udhëzimi administrativ per mbeturinat
nga bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar (80/07).Udhezimi administrativ per
menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinat me vajra Nr.15/2012.Udhezimi
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administrativ Nr 23/2Ol2për menaxhimin e gomave jashtë përdorimit dhe mbeturinat e
games dhe Udhezimeve administrative per mbeturina tjera relevante të hartuara sipas
rekamandimeve nga Ligji per Mbeturina Nr. 041L-060.
TO hartahet rregullarja ku do tO definahen pracedurat per rastet aksidentale, tO bOhet
aftësimi i to punOsuarve dhe të caktahen obligimet e tyre nO situata aksidentale.
Duhet to bOhet mbjellja e sipOrfaqeve dhe oazave tO pa betonuara dhe asfaltuara me
bare dhe drunj dekorativ me qOllimO to pastrimit të ajrit nga ndotjet me erOra
kundOrmuese dhe pOr ceshtje vizuale. Duhet I tOrO oborri I qendrOs te thuret me rrethoj
fizike nO Iartesi minimale 2.5 metra, pOrmes se cites nuk mund tO shihet nga jashtO, si
dhe brenda rrethojes fizike to krijahet muri prej drunjeve dekorativ.
Rrethaja fizike e qendres grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve mbeturinO dhe
komponentOt e tyre, nga aspekti vizuel nuk duhet tO kete pamje tO vrazhdO nga jashte,
par duhet tO jetO e intOgruar me mjedisin peisazhin e rrethinOs.
-

Ne menyre permamanOntO tO mirOmbahet ambienti nO kompleksin e qendrOs
grumbulluese dhe çmontuese tO autamjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre.
8. PROGRAMI I MONITORIMIT
Ndikimet direkt nga aktivitOti ~ tO qendres grumbulluese dhe çmantuese tO autamjeteve
mbeturinO dhe komponentOt e tyre, bazuar nO vieresimet e ndikimit nO mjedis janO
ndikimet në take, ajer dhe uje. Keto ndikime jane relativisht minimale nO mjedis pas
marrjes se masave per zvagelimin e ketyre ndikimeve, dhe si tO tilla mOund to
monitorohen. Per ketO arsye parashihet nje program manitarues nga kompania
,,NDERIMI” per tO gjitha shkarkimet.
Monitarimi I ajrit, takes dhe ujit duhet tO behet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e
analizave nO institute adekuate dhe tO rapartohen ne Ministri to Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor sipas kOrkesOs sO tyre.
9. RAPORTIMI
Da to kryhet nga udheheqia, gjegjesisht nga ekspertOt e kompanisO ,,NDERIMI”Sh.p.k
se paku no fund tO çdo viti kalendarik, ku do ti paraqitOn tO dhenat relevanto nga to
gjitha manitorimet e bera brenda vitit, tO chat do tO rapartohen autoriteteve perkatOse
sipas kerkeses se tyre, kamunitOtit lokal brenda kamunOs dhe nO Ministri to Mjedist dhe
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Pianifikimit Hapësinor.
10. MASAT REHABILITUESE MS PERFUNDIMEIT TE PROJEKTIT
Pas perfundimëit të jetë gjatësisë së qendres grumbulluese dhe çmontuese të
automjeteve mbeturinë dhe komponentét e tyre, kjo varet nga pronari I kompanisë
,,NDER1MI” se sa do

te vazhdoj me ketë projekt.

Objektet ekzistuese té largohen nga

lokacioni, bazamentet si dhe platot nga betoni duhet té shkatërrohen, imtësohen dhe të
dergohen ne deponi të mbeturinave.
Të gjitha mbetjet e mbeturinave nga automjetët mbeturinë, akumulatoret mbeturin dhe
mbeturinave metalike, mbetjet e mbeturinave te ngurta dhe ato të inerteve qe ekzistojrië
ne siperfaqet e lokacionit, si shtresa e dheut të kontaminuar pa tjetër duhet té largohen
dhe të behet zavendësimi, me një shtrese të humusit prej O,Sm trashesi të analizuar
nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të behet ngjeshja e kesaj shtrese të humusit (dheut)
me qeilimé qe

te jetë shtresa ma kompaktë, ashtu qe te krijohet nje substrat produktiv I

pershtatshemë per rikultivim. Rikultivimi i kétyre sipérfaqeve té dëmtuara përfshiri
rivitalizimin në tërësi té hapesirave të demtuara nga realizimi I projektit. Zgjedhja e
modelit të rikuitivimit varet nga: QëIiimi i rekultivimit i ciii nénkupton sipërfaqet e

te

degraduara, prape të kthehen ne funksion të tyre primar (prodhimi i biomases),
kthehet në gjendje té përafert me ambientin rrethues, dhe
periodike

te

te

mbjellen të iashtat

cilat kultivohen ne rrethinën e lokalitetit, dhe kështu zvogëlohet ndikimi

negativ i këtij projekti në ekosistem.

11. KONKLUZION

Ndikimi kësaj veprimtarie në Mjedis, eshtë në nivelin e vierave të rekomanduara nga
Ligjin per Mbrojtjen né Mjedis, Ligji per VNM dhe Ligjet tjera relevante per mjedis
Ndikimet ne ambientin tokesor, ajër dhe ujë Jane prezent dhe si të

tffle

duhet

te

kontroNohen Ky ndikim do të monitorohet dhe do té raportohet ne fund të çdo viti
kaiendarik, sipas kërkesës së Ministrise. Per ta punuar két raport per Viersimin e
Ndikimit

në Mjedis jame bazuar né përvojen paraprake, në prevoje

e mire

pérendimore, në përpunimin dhe në teknoiogjin e materjaieve kimike, sidomos per
50

trajtimin e gazrave dhe ujrave dhe materjaleve të rrezikshme, duke u bazuar në
literaturen e konsultuar, né një numer té madhë té punimeve shkencore nga kjo Iëmi,
nga standardet dhe normat evropijane dhe nderkombëtare, me konsulten me kshilltaret
e jashtëm të ministriesë së ambientit nxijerrim këtë përfundim se:Se në këtë qendër
grumbulluese dhe çmontuese té automjeteve mbeturinë dhe komponentët e tyre s’do të
thot se nuk do të krijohen mbeturina të Ilojeve të ndryshme, por Jo no ate pOrqendrim
sa tO rrezikojn ndonjO mjedis

,hapsir apo ambient pune tO chat jane spjegu dhe

regjenerimin e tyre per parandalimin e ndikimeve tO damshme nO mjedis dhe shendet tO
njeriut dhe botes sO gjaIIO. Nga aspekti mjedisor qendra grumbulluese dhe çmontuese
tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre me natyren e tyre punuese, nuk e
paraqesin asnje rezik pOr ambientin pasi gjatO procesit tO shitjes, montim çmontim,
servisim te pJesve te automjeteve, ndertimit e tij çdo her ju OshtO kushtu kujdesi mO I
madhO mbrojtjes se ambientit dhe kushteve tO punOs. Ndikimet nO ajr-ujO —tokO gjatë
kOtij aktiviteti pOr ambientin OshtO i pa pOrfillshOm. Nese ndodhO rastOsisht ndonjO
ndotje ajo nuk OshtO e pOrmasave qO rritO rrezikun per ambientin.
Vien tO theksohet se projekti nuk kishte dhe nuk do te ket ndikim në shpernguljen e
banorve pOrshkak to ndonjO lirimi to ndonjO ndotOsi apo diqka te ngjajshem tO kOsaJ
natyre. Grumbullimi deponimi dhe çmontimi shitja e autopjesve dhe automobilave, dhe
tOrO personeli pOrgjegjOs duhet tO ken kujdes dhe mobolizim sidomos no momentin e
sigurimit tO objektit makinerive dhe infrastrukturOs ekzistuese sepse edhe kjo do to
Iagrgoi ndikimet relevante nO ndotje tO mjedisit. Preferohet posaqerisht që sipOrfaqija e
gjelbruar tO jet 1/3 e sipOrfaqes so tOrsishme e cila duhet to mbillen drunjO,IuIe dhe ban.
Pas punimit tO kOtij raporti tO VNM-s, mund tO konkludohet se Pronari i firmOs
,,NDERIMI”Sh.p.k-Ferizaj, me veprimtarin e vet ne ketO lokacion nuk ka potencial tO
rrezikimit tO shOndetit te njerOzve, gjithashtu ndikimet nO tokO ujO, ajOr dhe pejzash,
,

pas identifikimit dhe zbatimit tO tO gjitha masave mbrojtOse tO rekomanduara nO kOtO
raport, mund tO minimizohen nO nivel te IakmueshOm, edhe to eliminohen ne tOrOsi nO
fazOn e rehabilitimit të hapOsirave te degraduara gjatO punOs rutinore tO qendres
grumbulluese dhe çmontuese tO automjeteve mbeturinO dhe komponentOt e tyre.

51

Mendojmë se këto të dhëna Jane të mjaftueshme dhe I mundësoJnë MMPH dhënien e
mendimit per Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës se kompanise ,,NDERIMI”Sh.p.k
sell në Ferizaj dhe se kjo kompani ka kapacitete shume
që të ndotO edhe nO pOrqindje bile tO vogOl per mjedisO.
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te vogla

me

punuese në mënyrë
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Republika e Kosoves
Republika Kosova Republic of Kosovo
-

Qeverj~j — Viada Mimstria e Trcgtisc dhe Indusirise - Minstaistvo Trgovznc I Industi
Ministry of Trade and Industry

H
c

AR~K:
~
KOsGflK~ AOl MTh naerM4uE

cERTIF7p~wItr~’~t,1sTRIMIT
CERTIFIKAT 0 REGISTRACLJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

LIoji biznesit;
Poslovni tip;

Shoqëri me pèrgjegjêsl té kufizuara
Dru~tva sa ogranleenom odgovorno~u
limited Liabilities Companies

Business type:

—

In

1 5/0412019
Data

~m

Prislitine

AGIENSIONI I R~GJISTRIMITT~ DIZNEVE Ni KOSOVi
KOSOVSKA AGENCLJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Numri Unik Identifilcues

/ Jedinstveni Matiëni Broj / Unique Identification Number
810661125
Aplikacloni

I Application I Aplikacija

Subjekti I regjistrlmlt:
Registration subject;
Subjekt reglstraclje:
Data e plotesimit:
FillIng date:
Datum:
Data e pranimit:
Reception date:
Datum primijenje:
Numrl i protokollit:
Protocol number:
Broj protokola;

125009424

Biznesi
Tipi I bizneslt
Business Type
Tip biznisa

I Business! Biznis

Shoqeri me pergjegjesi te kufizuara
Limited Liabilities Companies
Dru~tvo sa ograni~enom odgovorno3áu

Emrl I blznesit:
Business name:

Nderimi SH.P.K.

Naziv blznisa:
EmrI tregtar:
Trgova~ko ime:
Commercial name:
Adresa
Address
Adresa

Data e themellmit:
Date of establishment:
Datum osnlvanja:

f/f
..

Magjistrale FerIzaJ
Ferizaj

-

Prishtine

29/10/2004

Kapitali I pergJlthshem:

Total Capital:
Totaini kapital:
Numri I punëtorëve:
Number of employees:
Broj radnika:

€2,895,584.00

66

Br. “Muharrem Fejza’ p.n, lagjja e Spitalit, Prishtine
Data/Date! Datum: 14/07/2020 13:22

Tell: 03820036562
Te12: 03820036573

Faqe inga 8

AGJENSIONI I REGJISTRIMITT~ BIZNEVE N~KO5OVE
KOSOVSKA AISENCUAZA REOISTRACUE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY
informata mbi biznesin
Information about business

Informacija o biznisu

______

Numri Unik Identifikues

I Jedinstveni Mati~ni Broj / Unique Identification Number
810661125

Shénim me rëndesi

/ Important Note! Vazan podatak

Numri mëparshëm I biznesit
numCr NLJI: 810661125

èshte NRB:

702014S8, me abatimin e Iigjit per numrin unik te identifikues te biznesit ka ketë

Informata piotesuese I Additional Information Note I Dodatna informacija

1k. Muharren, Fejza p.o. La~jja e Spitalit, Pri,htinC
Data / Date / Datum: 14/07/2020 13:22

Tell: 03820036562
Te12: 038 200 36573

Faqe 2 nga 8

Af5JENSIONI I REGJISTRIMITT~ BIZNEVE N~ KOS0V~

KOSOVSKA AGENCUA ZA REGISTRACUE BIZNISA
KOSOVA DUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Numri ijnik Identifikues I iedlnstvenl Mati~ni Broj
810661125

/ Unique

Identification Number

Veprimtarltë I Activities / Delatnostl
4613

Aktiviteti
kryesor i
biznesit

Aktivitetet e nd&mjetësiniit per shitjen e lëndCs sC drurit dhe materialeve té ndërtimit
Agents involved in the sale of timber and building materials
Posredovanje u trgovini drvom I graclevinskim materiJalom

4719

Aktiviteti
sekondar

Tregti tjetër me pakicé në dyqane Jo të specializuara
Other retail sale in non-specialised stores
Ostala trgovina na nialo u nespeciJaliziranim prodavnicama

4399

Aktivitetet
tjera

Aktivitetet e tJera te specializuara ndërtimi p.k.t.
Other specialised construction activities n.e.c.
Ostale speciJalizirane gradevinske delatnosti, d. n.

4321

Aktivitetet
tjera

Instalime elektrike
Electrical installation
Elektroinstalacijski radovi

4331

Aktivitetet
tJera

Punime suvatimi
Plastering
Fasadni I ~tukaturski radovi, malterisanJe

4333

Aktivitetet
tjera

Punime per veshJen e dyshemeve dhe mureve
Floor and wall covering
PostavijanJe podnih zidnih obloga

4120

Aktivitetet
tJera

Ndertjmi i objekteve banesore dhe Jobanesore
Construction of residential and non-residential buildings
lzgradnJa stambenih i nestambenih zgrada

4339

Aktivitetet
tjera

Përfundimi dhe finalizimi i punéve te tjera té ndërtesave
Other building completion and finishing
Ostali zavr~ni gradevinski radovi

4329

Aktivitetet
tjera

Instalime té tJera ndertimore
Other construction installation
Ostali gradevinskj instalaclJski radovi

4312

Aktivitetet
tjera

PergatitJa e vendpunishtes
Site preparation
Pripremni radovi na gradiliftu

4334

Aktivitetet
tjera

Lyerja dhe vendosja e xhamave
Painting and glazing
Soboslikarski i staklarski radovi

4322

Aktivitetet
tjera

Punime hidraulike~ instalime té ngrohjes dhe kondicionimit t~ ajrit
Plumbing, heat and air-conditioning installation
UvoderiJe instalaciJa vodovoda, kanalizaciJe i plina i instalacija za greanje I klimatizaciju

4391

Aktivitetet
tjera

Punimet e kulmit (catise)
Roofing activities
Krovni radovi

.

.

.

.

Ar. MiIharrem Fejza p.n, lagija e Spitalit, Prishrine
Data / Date / Datum: 14/07/2020 13:22

Tell: 03820036562
TeI2: 03820036573

Faqe 3 nga S

AGJENSIONI I REGJISTRIM1T1t BIZNEVE N~ K0SOV~
KO5OVSKA AGENCUA ZA REGISTRACIJE BiZNiSA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
4332

Akt,vitetet
tjera

Punime montimi nga druri dhe materiale
Joinery installation
Ugradnja stolarije

4211

Aktivitetet
jera

Ndertimi I rrugëve dhe autostradave
Construction of roads and motorways
izgradnja puteve autoputeva

4313

Aktivitetet
tjera

Test! i shpuarjes dhe shpuarja
Test drilling and boring
Probno bu~enje ,ispitivanje sondiranje terena za gradnju

9529

Aktivitetet
tjera

Riparimi I artikujve personal dhe shtepiake p.k.t.
Repair of other personal and household goods
Popravka ostalih predmeta za liënu upotrebu I domatianstvo

•
Aktivitetet
tera

Transport! rrugor I mallrave
Freight transport by road
Drumski prevoz robe

7830

•
Aktivitetet
jera

Sigurimi I burimeve njerèzore dhe menaxhimi i funksioneve té burimeve njerëzore
Other human resources provision
Ostalo ustupanje ljudskih resursa

8424

Aktivitetet
tjera

Aktivitetet e rendit dhe të sigurisë publike
Public order and safety activities
Poslovijavnog reda i sigurnosti

8010

•
Aktivitetet
tjera

Akt!vitetet e sigurisë private
Private security activities
Delatnosti privatne za~tite

3811

•
Aktivitetet
tjera

Grumbullimi I mbeturinave 10 të rrezikshme
Collection of non-hazardous waste
Skupljanje neopasnog otpada

3900

•
Aktivitetet
tjera

Aktivitetet e riparimit dhe sherbimet e tjera tê menaxhimit të mbeturinave
Remediation activities and other waste management services
Delatnosti sanacije okoline te ostale delatnosti rekultivacije otpaclom

3831

•
Aktivitetet
tjera

cmontImi i mbeturinave metalike
Dismantling of wrecks
Rastavljanje olupina

4622

Aktivitetet
~
jera

Tregtia me shumice e luleve dhe bimëve
Wholesale of flowers and plants
Trgovina na veliko cv&em i sadnicama

2511

•
Pkt~tetet
tjera

Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre
Manufacture of metal structures and parts of structures
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

4511

Aktivitetet
tjera

Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogel
Sale of cars and light motor vehicles
Trgovina automobilima I motornim vozilima lake kategorije

4941

•

•

•

•

-

të

tjera

-

•

•

•.

Rr. ~Muharrem Fejza’ p.n, Lagjja e spitalit, Prishtine
Data! Date / Datum: 14/07/2020 13:22

•

Tell: 03820036562
Tel2: 03820036573

Faqe

4 oga 8

AGJENSIONI I REGJI5TRIMrTT~ BIZNEVE N~ KO5OvE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISIRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

4519

4690

Aktivitetet
tjera
Ak

ttete
tjera

Tregtia e automJéteve të tjera

Sale of other motor vehicles
Trgovina ostalim motornim vozilima
Tregtia me shumice Joe specializuar
Non-specialiseci wholesale trade
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Tregtia me shumice e lëndeve djegese të ngurta, të lëngeta ose té gazta dhe produkteve të

4671

Aktivitetet
tjera

lidhur me to
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Trgovina na veliko krutim, teku~im I plinovitirn gorivima i srodnim proizvodima
Tregtia me shumice e drithérave, duhanit të papërpunuar, farérave dhe ushqimit të

4621

Aktivitetet
tjera

kafsheve
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
Trgovina na veliko ~itaricama, sirovim duvanom, semenjem I sto~norn hranom

Filialet I Branches! Jedlnce
Emri:
Name:
Imt

Njësia Caglavic

Kodi:
Code;
Kod:

4673

Aktivlteti kryesor:
MaIn activity;
Glavna delatnost:

Tregtia me shumice e drurit, materialeve të ndertimit dhe pajisjeve hldrosanitare
Wholesale of wood, constructIon materials and sanitary equipment
Trgovina na veliko drvom, gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Adresa:

Magjistralja Prishtine - Shkup

Address:
Adresa:

QAKLLAVIC~

Graçanicë

Data regjistrirnit:
Registration date:
Datum registracije:

03/02/2014

Emrl:
Name:
Ime:

Njësia Fshati Nekodim

Kodi:
Code,
Kod:

3832

Aktiviteti kryesor;
Main activity;
Glavna delatnost:

Rikuperimi I materialeve të klasifikuara
Recovery of sorted materials
:Ponovna upotreba izdvojenih (rastavljenih) materijala

Adresa:
Address:
Adresa:.

Rruga evjetere Shkupit
Nekodim
Ferizaj

Data regjlstrimlt:
Registration date:
Datum registracije:

03/02/2014

Rr. “Muharren, Fejza” p.n, Lagjja e SpItalIt, Prlshtlne
Data / Date / Datum: 14/07/2020 13:22

Tell: 03820036562

Te12: 03820035573

Faqe S nga 8

AGJENSIONI I RtGJISTRIMIT ft BIZNEVE N~ K0SOV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE DIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Emri:
Name:

Njësia Preoc

ime:

Kodi:
Code:

3832

Kod:

Aktiviteti kryesor:

Rikuperimi i materialeve të kiasifikuara

Main activity:
3lavna delatnost:

Recovery of sorted materials
Ponovna upotreba izdvojenih (rastavljenih) materijala

Adresa:
Address:
Adresa:

Pn
Preoc
Graçanice

Data regjistrlmlt:
Registration date:
Datum registracije:

03/02/2014

Emri:
Name:
Ime:

INjesia Fshati I VJetEr

Kodi:
Code:
Kod:

3832

Aktlviteti kryesor:
Main activity:
Glavna delatnost:

Rikuperimi i materialeve té klasifikuara
Recovery of sorted materials
:Ponovna upotreba izdvojenih (rastavijenib) materijala

Adresa:
Address:

Magjistrale Prishtine - Shkup
Fshati Vjetër

Adresa:
F Data regjistrimit:
Registration date:
Datum registraclje:

Ferizaj

Bordi drejtoreve

29/01/2014

/ Board of Directors / tipravni odbor

Br. Muharrem Fejza p.n, Lagjja e Spitailt, Prlshtlni~
Data / Dote / Datum: 14/07/2020 13:22

Tell: 03820036 562
TclZ: 03820036573

Faqe 6nga 8

AGJENSIONI I REG4I5TRIMITT~ DIZNtVE N~ KOSOW
KOSOVSKA AGENCUA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENa
Informata
Information

mbi biznesin
about business

Informacija o biznisu
Pronarët

/ Owners! Viasnici

Person fizik
Emrl:
Name:
I me:

Hysni Ramadani

ID Personale:
Personal ID;
LlcniID:

1004558029

Adresa:
Address:
Adresa:

Pn
Komogliave
Ferizaj, Kosova

Përgjegjesia:
Liability:
Odgovornost:
Pjesanëpronë:
Owned part:
Dea o vlasnistvu:
Data undies:
Rlrthdate:
Datum rodenja:

1,447,792.00€

:02/03/1958

Person fizik
Emri:
Name:
Ime:

Shaban AIiu

ID Personale:
Personal ID:
Lien I ID:

1006066085

Adresa:
Address:
Adresa:

Pn
Sllatinë e Epërme
Viti, Kosova

Pergjegjesia:
Liability:
Odgovornost:
Pjesanëprone:
Owned part:
Dea a vlasnistvu:

1,447,792.00€

Data Ilndjes:
Birthdate:
Datum rodenja:

04/05/1973

Rr. ‘Mukarrem Fcjza” p.n Lagjja a Spitelit, Prishtinë
Data / Date / Datum: 14)07/2020 13:22

Volt: 03820036 562
TeI2: 03820036573

F~iqe

7 nga S

0

AGJENSIONI I REGJISTRIMITT~ BIZNEVE Nif KOSOV~
KosoVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA DUSINES5 REGISTRATION AGENCY
Informata

mbi biznesin

Information about business
Informacija o biznisu

Personat e autorlzuar / AuthorIzed partIcipants I

Oviascene lice

Emri:
Name:
Im e:

Shaban AIiu

ID Personale;
Personal ID:
hail ID:

[1005066085

Pozita e punës:
Job position:
Radno mesto:

Drejtor, Menagjer dhe Agjent i Regjistruar

Adresa:
Address:
Adresa:

Magjistrale Ferizaj - Prishtine
Ferizaj, Kosova

Autorizimet:
Authorizations:
Autorizacije:

Br. Muharrem Fejza p.n, La~jJa e Spitailt, Prishilne
Data / Date / Datum: 14/07/2020 13:22

Tell: 03820036562
Te12: 038 200 36573

Faqe S nga B

51006066035<4
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REPIJBLIKA E KOSOVES C REPUBLIKA KOSOVA REPUBliC OF KOSOVO
KOMUNA E FERIZAJI o OP~TINA URO~EVAC MUNICIPALItY OF FERIZAJ
-____________

—-—http: /~1±~s-govnet / feñza&—~

—

Tel / Fax 0290/320-150
Adreso “Deshmoret e KombiC
e- mail: info.ferizaj~rks-qov.net

DREJTORJA pIER URBANIZEM DHE MJED?S
UPRA VA L4 URBANIL4M I SREDINU
DEPARTMENT OF URBANISM AND ENVIRONMENT

DATA/DATUM/DATE:
NR1BR.:
PERJZAITO:
P~RMES/PREKO/RTHROUGH:
NGAJOD/FROM:

15.03.2022
04-016/01-0025410/22
Hysni Ramadani
Arbër Bytyqi, Drejtor per Urbanizern
Skender Baftiu, Njesia e Planifikimit.

LENDA1PREDIvffiT/SUBJECT: Informate
Ne baze te nenit 22 të LPH Nr.04/L-174 dhe në baze te kerkeses nr. 04-016/01-0025410/22 t~ dates 11.03.2022
te parashtruar nga pala Hysni Ramadani, me te cilen kerkon te inforrnohet per perfshirjen dhe destinimin e
shfrytezimit (sipas planeve urbanistike) te ngastres kadastrale 402-9; ZK Nekodim. Drejtoria per Urbanizem dhe
Mjedis sipas dokumentacionit administrativ dhe atij urban leshon këte
Th~FORMATh
Ju informojme se ngastra kadastrale 402-9; ZK Nekodim eshte e perfshire me Planin Zhvillimor Komunal
20 17-2025 dhe eshte e destinuar per: Afarizem/Tregti-Industri dhe nji pjesë Banirn Individual.

Ekstrakt nga Pla i Zhvillimor Komunal 2017-20Z5

Legjenda
Parcelat
Nekodim

)

Rruget_komunale
I—

1~

Jo
z
.2

C

C
(U
0.

402-9

2
N

Shfrytezimi_i_Planifikuar_LTOkëS
Afarizem/Tregti-Industri
Banim Individual
Banim Kolektiv
Tregëti dhe Afarizém

Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosova
Qeveria -Vlada-Government
Ministria a Mjedisir cIba Plan ifikinni Jiapilsinor /Minjstarsjvo Sredine i Prostornog Planiranja/Ministry of Environ mew and Spatial Planning
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES/KATASTARSKA ACEdiA KOSOVN KOSOVA CADASTRAL AGENCY

Zyra kadastrale komunale / Op≤tinska katastarska kancelarija:

Zona kadastrale / Katastarska zona:
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SipCrfaoja (m’)
Povriina (ma)
Area
(m2)

Prioriteti
Prioritet
Priority

Azhuruar
A~urirano
Updated

PRO CREDIT BANK’
Sh.a.

5/2019

11.09.2026

14014

I

11.09.2019

ProCredit Bank SI-LA.

10/2021

12.07.2026

14014

2

05.08.2021

Printuar nga / Od~lampani od I Printed by: Shpresa.Ramaclani I personi/Osoba/Person: NDERIM] SI-IPX. I

L.

2 tan përgjegjës I Odgovorno lice / Official person

2I2

REPUBLIKA F KOSOVES! REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOV~S / VLADA KOSOVA/GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPESINOR DI-IE INFRASTRUKTURES
MINISTARSIVO 2IvOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOV~S/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVN KOSOVA CADASTRAL AGENCY

KOPJA E PLANIT I KOPIJA PLANA / COPY PLAN
Zyra Kadastrale Komunalef Op~tinska Katastarska KancelarUa /Municipal Cadastral Office :
Zona Kadastrale! Katastarska Zona / Cadastral Zone:

Nekodim

~T sipeT~n~e~E~

~
2162:20402:9

FERIZAJ

[Parcelef Parcela / Parcel

0
(109)-I

005S7-I

/

00,86-I

109 fl-430

Shkalla/Razmera/Scale: t1333

Punoi/Obradio/Created:
Data! Data/Date: 09.032022
Koha/ Vreme/ Time:
09:42:40
Nënshkrimi/Potpis/Signature: ~

AProv9y~svoJIo/AProved

DreJtoi$Dlrektor/Dlrector

Nen4kr4thl/PotpIs/Slgnature

‘~??? ~

Shenim/BeIe~ka/Note:

‘~

1≥J

_~V

