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1. HYEJE
Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis për Impiantin për Prodhimin e Produkteve Kozmetikë
Natyrale, investim i kompanisë Bimer Group Sh.p.k., me lokacion në Lllazarvë të komunës së
Obiliqit, është përgatitur sipas kërkesave të legjislacionit mjedisor të Kosovës, veçanërisht sipas
Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktures.
Bimer Group Sh.p.k. Llazareve – Obiliq, me lokacion në Llazarvë ka iniciuar hartimin e raportit
të VNM-së për të identifikuar ndikimet e mundshme ne mjedis, nga aktivitetet e fabrikes, me
qëllim të ndërmarrjes së masave të nevojshme dhe zgjedhjen e alternativave për minimizimin e
ndikimeve negative në mjedis.
Lokacioni i Impiantin për Prodhimin e Produkteve Kozmetikë Natyrale

është në njësinë

kadastrale Llazarvë, ne ngastrat: P-72614041-00124-4, me sipërfaqe 5000m2, në zonën
kadastastrale Llazarvë.
Në terren janë realizuar vizita në lokacionin e projektit, janë bërë matjet e nevojshme të
lokacionit me GPS, është incizuar gjendja e terrenit dhe janë bërë fotografi për lehtësimin e
përgatitjes së këtij raporti. Raporti është punuar në bashkëpunim të ngushtë me investitorin,
prej të cilit janë marrë të dhënat kryesore dhe të nevojshme përmes bisedave.
Raporti është hartuar në bazë të informatave të siguruara nga Web faqja e K. Obiliqit, nga
literatura ekzistuese për zonën,. Për hartimin e këtij raporti janë përdor të dhëna nga përshkrimi
teknik i projektit si dhe të dhëna dhe materiale relevante për projekte të ngjashme.
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2. KUADRI LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TE VNM-S
Duke marr në konsideratë karakteristikat e projektit, madhësinë e shtrirjes së tij, ndikimet e
mundshme në mjedis si dhe vendndodhjen, ky projekt është përgatitur sipas kërkesave të
legjislacionit mjedisor të Kosovës, veçanërisht sipas Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.
03/L-214 të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar ligje te tjera relevante, si;
•

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

•

Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160

•

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

•

Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174

•

Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060

•

Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233

•

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

•

Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110

•

Udhëzimi Administrativ për vlerat kufizuese te efluentit që shkarkohet në trup ujor dhe
në rrjetin e kanalizimit publik.

2.1. Metodologjia e punës
Për të vlerësuar ndikimin në mjedis si dhe për të identifikuar masat para parandalimin dhe
zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, për fabriken ne fjale, është ndjekur qasja e vlerësimit të
përgjithshëm të projekteve të kësaj natyre, si dhe është bërë analiza dhe identifikimi i
ndikimeve sipas fazave.
a)

Informatat themelore mbi:
❖ Burimet themelore të ndikimeve në mjedis
❖ Popullatën dhe vendbanimet në lokacion
❖ Topografia dhe peizazhi në lokacionin e projektit
❖ Klima dhe të dhënat meteorologjike
❖ Kualiteti i ajrit ujit dhe komponentëve tjerë mjedisor në lokacion
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❖ Bota bimore dhe shtazore në lokacionin e projektit
b) Vlerësimi i ndikimeve sipas kritereve në vijim:
❖ Gjendja e mjedisit në lokacionin e projektit
❖ Lloji dhe madhësia e pritshme e ndotjes nga projekti
❖ Karakteristikat dhe përbërja e materialit ndotës
❖ Vlerësimi i përhapjes së ndotjes
c) Përcaktimi i masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, duke u
bazuar në rezultatet / të gjeturat nga vlerësimi i ndikimeve në mjedis, në lokacionin e
projektit.

3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
3.1. Pozita gjeografike e lokacionit
Komuna e Obiliqit ka një pozitë të mirë gjeografike dhe kufizohet me pesë komuna të tjera:
Komunën e Prishtinës, të Fushë-Kosovës, Drenasit, Vushtrrisë dhe Besianës. Territori i
Komunës së Obiliqit ka një sipërfaqe prej 105 km2 dhe zë një hapësirë rreth 1% të territorit të
Kosovës. Këtë sipërfaqe e përbën një reliev i ndryshëm, me terren malor, sipërfaqe fushore dhe
të rrafshët me tokë pjellore. Pjesa qendrore shtrihet rreth lumit “Sitnica” dhe lumit “Llap”,
ndërsa pjesët tjera të relievit në perëndim shkojnë duke u ngritur në kodra e lugina të malit
Qyqavica dhe në veri, po ashtu, në kodra e lugina të malit të Kopaonikut (Albanikut).
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Figura 1. Pozita Gjeografike e Komunës së Obiliqit në Hartën e Republikës së Kosovës

Bimer Group Sh.p.k., ndodhet në territorin e Komunës së Obiliqit, në vendbanimin e njohur si,
pranë rrugës regjionale Prishtinë-Vushtrri ne anën e majtë ne drejtim te Vushtrrisë. Më
saktësisht lokacioni gjendet në koordinatat gjeografike 42°42'01.3"N 21°07'36.3"E
Lokacioni i fabrikes është në njësinë kadastrale dhe ngastren: P-72614041-00124-4, me sipërfaqe
5000m2, në zonën kadastastrale Llazarvë.
Bimer Group Sh.p.k., gjendet rreth 5.5 km në Veri-Lindje te Obiliqit. Lokacioni i është i rrafshet,
ndërkohë që gjeografia e zonës karakterizohet nga terren i rrafshe ashtu siç edhe pjesa me e
madhe e territori te Obiliqit. Zona karakterizohet me toka bujqësore, dhe me vendbanime të
kombinuara të shpërndara.
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Figura 2. Pamje nga lokacionit e projektit, (ne ortofoto janë te paraqitur edhe koordinatat si pas google maps).

Lokacioni ashtu si pjesa me e madhe e territorit te Obiliqit është i rrafshe, dhe ka një lartësi
mbidetare 606 m.

Figura 3. Pamje e lokacionit te projektit
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3.2. Popullata dhe vendbanimet
Popullata, zhvillimet demografike, si dhe vendbanimet, paraqesin disa nga veçoritë kryesore të
cilat duhet të konsiderohen në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Kjo për shkak se
afërsia e vendbanimeve, dhe popullatës, ndaj aktiviteteve janë ndër faktorët kryesor, të cilët i
ekspozohen ndikimeve në mjedis.
Është me rëndësi të thuhet se projekti nuk parasheh zhvendosjen e ndonjë shtëpie banimi, dhe
ndikimet e drejtpërdrejta në popullatë. Fabrika në pikëpamje mjedisore nuk pritet të ketë
ndonjë ndikim të theksuar në popullatë (zhvendosje), ndërkaq në anën tjetër, pritet të ketë
efekte pozitive, në punësimin e tyre, gjate periudhës verore.
Lokacioni ku do te ndertohet kjo fabrike eshte e dedikuar per zone industriale te komunes se
Obiliqit, dhe ka te gjithe infrastrukturen percjellse.

3.3. Lidhjet e komunikacionit
Lokacioni ka lidhje të mira komunikacioni si dhe infrastrukturë rrugore e cila e lehtëson
transportin, si të lëndës së parë edhe të produkteve finale. Lokacioni gjendet pranë rrugës
regjionale që lidh qytetet si; Prishtinë – Vushtrri, Mitrovicë dhe një qasje te mire ne K. Obiliqit.
Ne përgjithësi rrjeti rrugor në komunë ka një zhvillim shumë të volitshëm që i mundëson lidhje
të shpejta me rrugë nacionale dhe rajonale.

Figura 4. Rrjeti rrugorë ne KK. Obiliqit dhe lidhjet ne komunikacion te kompanis Bimer
pg. 11
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1.
2.
3.

Rruga magjistrale M2 Prishtinë-Mitrovicë dhe rrugët rajonale:
Obiliq-F. Kosovë;
Obiliq-Milloshevë-Besianë;

4.

Obiliq-Palaj-Sibovc-Shipitullë-Grabovc-Drenas dhe rrugëve lokale (kryesisht të paasfaltuara)

3.4. Kushtet klimatike
Territori i Komunës ju nënshtrohet ndikimeve klimatike nga pellgu i Sitnicës dhe ai i Ibrit. Ka
mikroklimë me specifikat e veta në të cilën kanë ndikuar proceset kimiko-teknologjike, si
rrjedhojë e zhvillimeve nga industria energjetike. Proceset e emisionit dhe imsionit në këtë zonë
kanë shtrirë ndikimin e tyre në aerosolët dhe elementet e tjera klimatologjike. Për shkak të
proceseve kimiko-teknologjike, territori ka një shkallë të lartë të lagështisë relative që variron
nga 95 % - 47 %, përderisa kufijtë normal zakonisht janë prej 45-56 %.
Temperatura e ajrit është e ndryshueshme, ku vlera mesatare vjetore është 10.2°C, nga që muaji
më i ftohët është Janari me -1.5°C, përderisa muaji më i nxehtë është Gushti me temperaturë
mesatare vjetore në 20.5°C. Amplituda vjetore e temperaturës së ajrit është 21.9°C, ku me vlerat
ekstreme dhe me elementet tjera krijojnë klimën e regjimit kalimtar në mes të klimës mesatare
kontinentale të ashpër malore, kur vjeshta është më e nxehtë se pranvera për 1.5°C.
Në regjimin e reshjeve atmosferike të territorit dhe rrethinës, ndikim parësorë kanë aktivitetet
ciklonike me prejardhje të ndryshme të cilat manifestohen gjatë rrugëtimit të masave ajrore me
shkallë të lartë të lagështisë dhe të ftohta nga Atlantiku, ndërsa ato të nxehtat nga Jugu nga
hapësira Mes-dhetare, si dhe ato që depërtojnë gjatë dimrit si masa të ftohta të ajrit që vijnë nga
Veriu dhe Veri-Lindja. Sasia e reshjeve ndryshon nga 670 - 810 mm.
Sipas vlerave të dominimit të drejtimit të erës dhe qetësisë së tyre mund të konstatohet se
qetësisë lajmërohen më së shpeshti kur nuk ka ndryshime të shtypjes atmosferike dhe
temperaturës me 32.7 %. Prej erërave më së shpeshti është era frontale nga Veri-Verilindja me
20.3% nga Veriu me 19.4 % dhe ajo që lajmërohet më pak është era në drejtim të Lindjes me 4 %,
dhe nga Jugu me 5 %. Era nga drejtimi Verilindje më së shpeshti lajmërohet në pranverë e më
rrallë dimrit. Qetësia më e madhe e erës vërehet në muajin Gusht e më së paku në muajin Prill.
Shpejtësia mesatare më e madhe e erës është matur gjatë muajit Mars në shumë vite dhe ka
vlerën 3.2 m/s, ndërsa më e vogla në muajin Shtator 1.8 m/sekondë.
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Tabela 1. Diagrami 1. Te dhenata e elementeve klimatike
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3.5. Karakteristikat hidrologjike
Në territorin e Komunës ekzistojnë tre lumenj që janë: “Sitnica”, “Drenica” dhe “Llapi”. Si dhe
një kanal artificial që është Kanali Iber-Lepenc, i cili vjen nga liqeni akumulues i Ujmanit nga
rrjedha e lumit “Iber”. Lumi “Sitnica” përshkon territorin e Komunës nga jugu në veri dhe është
ujëmbledhësi i 80 % të ujërave në drejtim të veriut. Lumi “Sitnica” derdhet në lumin “Ibër” në
Mitrovicë.
Lumi “Drenica” rrjedhë në perëndim dhe derdhet në lumin “Sitnicë” para hyrjes në jug në territorin e Komunës. Lumi “Llap” rrjedhë në lindje, i cili derdhet në lumin “Sitnicë” në veri të
terri- torit të Komunës. Lumi “Sitnicë” është lumë fushor me pjerrtësi të vogël, me shtrat të
gjerë, të cektë dhe me gjarpërime, veçohet me prurje të vogla vjetore të ujit. Gjatë stinës së verës
nuk ka prurje më të madhe se 2.5 m3/s, kurse gjatë stinës së dimrit dhe në pranverë, kur bëhet
shkrirja e bores, kjo prurje është 15 herë më e madhe, përkatësisht 37.5 m3/s. Gjatë prurjeve të
mëdha të ujit, lumi “Sitnica” del jashtë shtratit dhe përmbytë sipërfaqe të tokave punuese për
rreth, duke i shkaktuara dëme të mëdha bujqësisë.
Lumi “Sitnicë” është i ndotur nga shkarkimet në rrjedhën e mesme të tij nga shkarkimet
urbane, e përveç tyre edhe nga efluentët nga termocentralet dhe mihjet e KEK-ut, të cilat
shkarkohen direkt, pa ndonjë trajtim adekuat, si dhe rrjedhat e ujërave nga deponitë e hirit.
Përveç këtyre, lumenjtë pranojnë përmbajtje të madhe të materieve organike, pasi që nuk ka
fare ose fare pak trajtim të ujërave të zeza. Të dhënat e përpiluara së mbi pikat e shkarkimit dhe
marrjes së mostrave të cilësisë së ujit tregojnë që uji i lumit “Sitnicë” duhet kategorizuar si Ujë i
Klasës IV, sipas sistemit të klasifikimit (pra, “ujë që mund të përdoret vetëm pas një trajtimi
special”) dhe është larg nga standardet evropiane të cilësisë.
Lumi “Llap” Pjesa burimore e lumit rrjedh nëpër lugina relativisht të ngushta dhe të rrëpita. Në
fushëgropën e Llapit lumi hyn në fshatin Pollatë ku shpejtësia e lëvizjes zvogëlohet dhe merë
karakteristika të lumit fushorë. Sistemi lumor i lumit karakterizohet me rrjet relativisht të
dendur të rrjetit lumor. Gjerësia e lumit ndryshon për shkak të dinamikës që kanë lumenjtë, ajo
sillet në nivele normale rreth 9-12 metra në pikën hidrometrike në Lluzhan, thellësi deri në
1,2m. Thellësia gjithashtu nuk është e njejtë ngase shtrati ndërtohet nga thellimet ku uji është
më i qetë dhe pjesët e cekëta ku thellësia është më e vogël. Gjatësia e këtij lumi në komune është
61 km, ndërsa deri në grykëderdhje në lumin Sitnica 76,8 km dhe sipërfaqe të pellgut 948.9 km2.
Pellgu i lumit Llap në komunën e Besianës kryesisht përputhet me vijën e kufirit komunal,
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përveç me komunën e Prishtinës. Kështu ujërat e lumit të Ballabanit, nga vendbanimet si: Koliq,
Sharban, Rimanishtë i shkarkojnë ujërat në këtë komunë.
Sa i përket lokacionit ku do te ndertohet fabrika e kompanis Bimer Group Sh.p.k.,nuk ka ndonje
lum a po rrjedhe ujore, e cial do te bente problem ne aspektin mjedisore. Zona ku do te
ndertohet kjo fabrik eshte e dedikuar per zone industriale nga komuna e Obiliqit.

3.6. Natyra dhe biodiverziteti
Në territorin e Komunës ekzistojnë vetëm disa monumente natyrore siç janë:
•

Burim i ujit mineral në Graboc të Epërm;

•

Burim/krua në qendër të fshatit Caravadicë (Palaj);

•

Trung druri i vet ëm bliri (Tilia spec.), i vjetër rreth 200 vjet, në lagjen Nicak (Sibovc)
dhe;

•

Grup trungjesh druri të bungut (3x Quercus spec., 1x Quercus cerris), diku rreth 300
vjeçar,në lagjen e Megjuanëve (Sibovc)

Në territorin e Komunës nuk ekzistojnë zona natyrore të mbrojtura me ligj, por ekzistojnë
zonat e veçanta trashëgimore te mbrojtur me ligj siç janë, Monumenti Memorial i Gazimestanit
dhe Tyrbja e Bajraktarëve. Në këtë zonë janë të ndaluara këto aktivitete:
1. Ndërtimet apo zhvillimet industriale, të tilla si eksplorimi i mineraleve dhe shfrytëzimi i
burimeve minerale, ndërtimi i digave, centraleve elektrike apo linjave të tensionit,
furrave dhe fabrikave dhe rrugëve transite nëpër zonat rurale dhe;
2. Ndërtimet apo zhvillimet që qojnë në shpyllëzimin apo ndotjen e mjedisit.
Sipas Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, por edhe sipas observimeve në terren, në
lokacionin e projektit nuk ka zonë të mbrojtur, nuk ka lloje të mbrojtura, të rralla, apo
endemike, dhe po ashtu nuk ka një potencial për vënie nën mbrojtje të zonës.
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3.7. Flora dhe Fauna
Bazuar në të dhënat ekzistuese nga raportet komunale, në afërsi të fshatrave mund të gjendet
vegjetacion i vrazhdë. Biotopet natyrore gjenden afër lumit “Sitnica” dhe përfshijnë livadhet e
lagështa, komunitetin e llojeve të bimëve barishtore, dhe llojet e drurit të ahut, lisit, shkurret etj.,
që gjinden në perëndim.
Ndër shpendët e egër të malit e të fushës që ndeshen më shumë janë shqiponja e malit, petriti,
grizhlat, sorrat, harabeli, kulumria, bufi, lakuriqi i natës etj. Ndër kafshët e egra që gjendën
veçojmë dhelprën, lepurin, ujkun, derri i egër, buklën, iriqin, breshkën etj. Në ujërat e lumenjve
e të kanaleve veçojmë rosat, patat, lejlekun, gjarpërinjtë e ujit, bretkosat, breshkat e ujit etj.
Nga dëmtimi i pyjeve po dëmtohen gjithashtu si flora ashtu edhe fauna e egër. Disa prej tyre
janë në zhdukje e sipër si lepuri i egër, fëllënza e malit, shepka e malit, sidomos nga gjuetia e
pakontrolluar, si në sezonin e gjuetisë ashtu edhe jashtë sezonit.
Ndikimet ne flore dhe fauna nga aktiviteti i kompanise Bimer kane qene minimale, për disa
arsyeje si: ne ketë lokacion shtrihet edhe magjistrali Prishtinë- Mitrovice, zona është e mbushur
për gjate rrugës me objekte afarizmi dhe projekti nuk mbulon ndonjë zone te madhe.

3.8. Peizazhi
Peizazhi, paraqet një nga veçoritë e rëndësishme të cilat duhet trajtuar në kuadër të vlerësimit të
ndikimeve në mjedis. Edhe pse si definicion, paraqet një tërësi të elementeve natyrore, me vlerë
vizuale dhe relaksuese, qe dmth në kuptimin e ndotjes dhe emisioneve nuk paraqet efekte
direkët në shëndet, megjithatë kjo duhet trajtuar dhe vlerësuar me kujdes.
Peizazhi në territorin e Komunës, gjer me tani, nuk ka ndonjë peizazh që është shpallur i
mbrojtur në bazë të legjislacionit në fuqi.
Siç është përshkruar më lartë, lokacioni i projektit te fabrikes eshte zone industriale, i cili është
një lokacion i rrafshi i kombinuar me ambiente vendbanimi por edhe me aktivitete ndërtimi dhe
objekte afarizmi.

3.9. Ajri
Ajri i pastër është me rëndësi vitale për shëndetin e njeriut. Mirëpo, që nga revolucioni
industrial kualiteti i ajrit që e thithim ka rënë konsiderueshëm kryesisht si rezultat i aktiviteteve
njerëzore. Ngritja e prodhimit industrial dhe energjetik, djegia e karburanteve fosile, si dhe
rritja dramatike e trafikut kanë shtuar edhe më shumë ndotjen e ajrit, çka si rrjedhojë mund të
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shkaktojë probleme shëndetësore serioze.
Ndërsa problemi kryesore mjedisor në komunën e Obiliqit padyshim është ndotja e ajrit, i cili
problem e bën atë të renditet ndër komunat me nivel shumë shqetësues të ndotjes. Shtimi i
aktiviteteve industriale siç është sektori energjetik për prodhimin e energjisë, i kanë kontribuar
dhe vazhdojnë t’i kontribuojnë shumë ndotjes së ajrit. Që prej themelimit të fabrikës për
prodhimin e energjisë në vitin 1962 e deri më sot, kapaciteti prodhues i saj është rritur, e bashkë
me këtë është rritur edhe ndikimi i saj në mjedis që ka pasur për pasojë kryesore ndotjen e ajrit.
Edhe përkundër përmirësimeve që kanë ndodhur në vitet e fundit në këtë aspekt, gjendja
mbetet shqetësuese. Burimet e ndotjes së ajrit në territorin e Komunës janë:
•

Ndotja e ajrit nga aktivitetet minerare dhe minierat e qymyrit (linjitit);

•

Ndotja e ajrit nga prodhimi i energjisë elektrike në TC-A dhe TC-B;

•

Ndotja e ajrit nga deponimi i hirit dhe;

•

Ndotja e ajrit nga komunikacioni dhe sistemet ngrohëse banesore.

Kësaj gjendjeje i kontribuojnë edhe dukuri të tilla si djegia e pyjeve dhe e hamulloreve, në disa
raste edhe e mbeturinave të ngurta, duke e rritur edhe më shumë rrezikun për banorët e zonës.
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4. PROCESIT TEKNOLOGJIK I IMPIANTIN PËR PRODHIMIN E
KOZMETIKËS NATYRALE
4.1. Qëllimi i projektit
Qëllimi i projektit: Duke marrë parasysh se shumica e artikujve për mbrojtjen e higjenes,
pastrimin, kozmetikes, farmaceutike e të ngjajshme të cilat paraqesin me miliona importe në
lëmin e amvisërisë higjenës dhe farmaceutikës.

Me këto investime në emulzionimin dhe

homogjenizimin dhe përzirjen e lëndeve të para atë produkteve të sipërpër mendura me
teknologji të qëndrushme mund të prodhohen dhe paketohen në Kosovë dhe si te tilla
zëvendësojnë shumë importe sidomos në higjen dhe kozmetikë dhe ngjyrat e flokevë.
Vlera fillestare të zëvendësimit në fillim janë të vogla deri sa të zhvillohet tregu e pastaj mund të
zëvendësoj vlera milionshe.
4.1.1.Aktiviteti i Projektit
Aktiviteti i Projektit: Deri më tash kemi punuar në importin e produkteve me përfaqësi

eklsuzive në laminë e kozmetikes, higjenës personale dhe amvisërisë që të gjitha të
ambalazhuara në paketime të vogla të cilat me blerjen e kesaj teknologjije vetem nga importi i
vetë ndërmarrjes mund te zevendsoj rreth 500.000,00 €uro importe.
Ky aktivitet do të kushtëzoj punsimin e 10 puntorve me mundësi të rritjes së shpejt sipas
zhvilimit të tregut kërkon rritjen dhe dyfishimin e numrit të puntorëve.
4.1.2. Objekti i kompanis
Kompania do te ndertoj nje objekt per nevojat e veta ku do te vendoset makinaeria per

prodhimin e produkteve te kozmetikes nga vaji dhe dylli natyral. Kararakteristikat e objektit
jane:
•

Showroom

•

Depo e Mallit

•

Hyrja në Showroom

•

Hyrja e kamionave në fabrikë/depo

I gjithe objekti ka nje siperfaqe prej 1008 m2 dhe do te ndahet si pas kerkesave te komapnise per
nevojat vetanake.
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Figura 5. Objekti ku do te vendoset impianti

4.1.3.Koncepti i projektit

Së pari e shohim të arsyeshme disa fjalë për progresin e teknologjisë të kësaj linje teknologjike.
Faza e parë – pranimi i lëndës së parë dhe përgaditjet e llojeve të lëndës së parë sipas asortimanit
dhe emulzioneve që do të përgaditen e cila bëhet në mënyrë manuale nga fuqia punëtore.
Faza e dytë - përfshin homogjenizimin i cili bënë përzirjet e emulzioneve të qëndrueshme dhe
adektuate për nevoja të llojit të produktit që e prodhojm si p.sh. pastat për duar, sapun të lëngët,
yndyrnat, shampoo dhe ngjyrat e flokeve etj.
Faza e tretë – paketimi ne forma te ndryshme si psh ne tuba te llojeve dhe volumeve te
ndryshme,kutija të ndryshme, qese të vogla, shishe plastike, të qelqit etj. të dozuara në gramazhe
të caktuar.
Faza e katërt – ambalazimi për treg si etiketimi futja në ambalazh të letrës kutija e tij.
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4.1.4.Tregu i këtyre mallërave
Është tregë i gjërë dhe voluminoz duke përfshirë një gamë të gjërë të produkteve të cilat për nga

numri i arsortimanit dhe harxhimit të tyre kushtojnë me miliona dhe prodhimi i tyre që
propozojm ne ka domethënje të madhe në zëvendësimin e importit në mënyre suksesive me
rritjen dhe zhvillimin e kesaj veprimatrie.
Nuk kemi të dhena statistikore për të dhe shifra por supozojme se në Kosovë hargjohen me
dhjetra miliona produkte të tilla si pastat për duar, produkte për kujdesin e fytyrës dhe trupit si
dhe ngjyrat për flokë , e të ngjajshme.
Prandaj nevojat dhe mundësitë e këtij invesimi janë të mëdha dhe ofrojmë mundësi të
shkëlqyeshme për biznes sidomos në të gjitha produktet që sot importohen ose nuk prodhohen
në vënd.

Këto produkte kanë mundësi edhe eksporti dhe kemi mundësi partneriteti privat me prodhimin
dhe tregëtimin reciprok të këtyre produketeve, prezenca dhe qarkullimi i këtyre produketeve
është shumë i madhë dhe prezenca e tyre mbi 20% gjendet në linjat e marketeve,
hipermarketeve, kozmetikave etj. që d.m.th se zënë vënd domethënës në tregun e mallërave për
konsumin e gjerë.
Bimer Group sh.p.k. ka një rrjet mjaft të zhvilluar të Distribucionit dhe shitjes së produkteve të
kozmetikës dhe higjenës të trupit dhe shtëpiake në gjithë territorin e Kosovës në gjitha rrjetet e
Hipërmarketeve dhe Kozmetikave, Barnatoret, Sallonet e Ondulimit në mbi 1500 pika
bashkëpunimi. Kjo na jepë një mundësi plasimi të këtyre produkteve sepse qasja në treg është më
një rrjet të zhvilluar të kësaj natyre të përpunar mbi 12 vjet.

4.2. Teknologjia per prodhimin e ketyre produkteve
4.2.1. Përzierës emulsifikues me vakum VEM
Formimi VEM Vakuum Emulsifying Mixer Series është projektuar mbi bazën e teknologjisë

gjermane, kjo makinë është dizajn special për përzierje të lëngshme për produkte si vaji i
arganit. Përbëhet nga kaldaja emulsifikimi (mbulesë luhatëse, forma e kazanit të përmbysjes ose
forma e rrethit të jashtëm), kaldaja me ujë, uji me vaj, sistemi vakum, sistemet e ngrohjes dhe
kontrollit të temperaturës, sistemet e ftohjes, sistemet e kontrollit të makinerive elektrike. etj,
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Skema e prosesit teknologjik:

Figura 6.Skema e prosesit teknologjik

Pasi materialet të jenë në bojlerin e ujit dhe kazanin e vajit për t'u ngrohur dhe përzier, më pas
futeni në kazanin e emulsifikimit me anë të pompës së vakumit, përmes trazuesit të mesëm
(fiks) dhe trazuesit të mbetjeve me teflon Scrapers në bojlerin e emulsifikimit që fshijnë mbetjet
në murin e bojlerin, prandaj bëjini prodhuesit e wipedoff të bëhen ndërfaqja e re vazhdimisht,
më pas tehu pritet 、kompresi、paloset 、përzihet dhe kalohet në homogjenizues, sipas rrotës
së prerjes së lartë dhe kasës prerëse deri në prerje të fortë、i mpact、Pa rregulla lëvizshmëria,
etj. materiali duke prerë në intersticat e prera dhe kthehet në një grimcë prej 200nm-2um
prompt, për shkak se kaldaja emulsifikimi është në gjendje vakum, flluska që prodhojnë
furnizimet gjatë përzierjes hiqet. në kohë.
Karakteristikat Veçoritë: Mbulesa e tenxhere është e tipit automatik në rritje, materiali u
drejtua tërhiqet në kazanin emulsifikues nga kaldaja e vajit dhe kaldaja e ujit bazuar në një tub
që është nën vakum, shkarkimi bazohet në kthesën që pozicioni i kontaktit adopton çelik inox
me cilësi të lartë (përdorim mjekësor adoptoni materialin 316L të bërë me furnizime, lustrimin e
sipërfaqes së pasqyrës së sipërfaqes së brendshme, përzieni higjienën e pajisjes në vakum,
përputhet me prodhimin standard të higjienës normale të GMP për të adoptuar atë që është
pajisja më ideale e prodhimit.
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Aplikuar Gama: Kozmetike: krem për fytyrën, krem duarsh, krem kundër diellit, krem për
qerpikë, xhel për flokë, locion, shampo për banjë, xhel për flokët, manikyr, balsam flokësh etj.
Industria farmaceutike: pomada, shurup, ushqim, bio-produkte, pastë farmaceutike etj.
Industria e përdorimit të përditshëm: pasta dhëmbësh, detergjentë, lustrim këpucësh, sapun,
aroma etj. Industria ushqimore: salcat, reçeli, çokollata, gjalpi, proteinat bimore, proteinat
shtazore etj. Industria kimike: lyerje, pigment, ngjyra, pa ints, ngjitës detergjentë.Parametrat e
mikserit vakum emulsifikues, VEM-30Liter
Tabela 3: Per pershkrimin e makineris prodhuese

Prodhuesi
PN
Kapaciteti

Teknologjia e automatizimit Wuxi JKE Co., Ltd
Mikser emulsifikues me vakum 100 L
Vëllimi i projektimit: 100L, kapaciteti i punës:75 L
Hyrja e lëngjeve (grimcave), hyrja e materialit të zhytur, hyrja e ajrit me filtër, xhamat e inspektimit të
dritës dhe shikimit, porta e vakumit, matësi i presionit (1 deri në -0,1 bar), kapëse presioni

Mbulesa e kazanit

Material

Shtresa e brendshme: SUS316L Trashësia:
3mm
Shtresa e mesme: Trashësia SUS304:
3mm
Shtresa e jashtme: Trashësia SUS304:
3mm

Enë për përzierje
konfigurimi

Shkarkimi i materialit të poshtëm, madhësia: 1.5”
Temp. sensor (0-199℃)
Ngrohje elektrike: 2kw, hyrja e ujit ftohës

Homogjenizeri

1．Material: SUS316L; standard homogjenizeri
2. Power: 1.5kw/380/50Hz; RPM: 3000R/Min
Material: SUS304，Scrap material: PTFE

Material:
SUS304，
Scrap material:
PTFE
Sistemi i trazimit
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1. Përzierja e skrapit dhe përzierja e mesme përdorin të njëjtin motor
2, Fuqia: 0,75 kw/220V/50Hz；RPM:0~86r/min（Frekuenca
kontroll)
3. Përzierja e skrapit dhe përzierja e mesme duke rrotulluar të kundërtën drejtimin
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Siguria: 1. Gjatë trazimit, mbulesa nuk mund të hapet, 2. Mbulesa ashensor nuk
mund nxitje.

1. Pompë vakum: riciklimi i ujit, fuqia 0.37 kw/220V/50Hz
Sistemi i vakumit

Metoda e ngrohjes

Metoda e shkarkimit

2. Me sensor presioni (gjatë gjendjes së vakumit, hidrauliku nuk mund të hapet)

Xhaketë ngrohje elektrike, 2kw

Doom hidraulik dhe shkarkimi i poshtëm ose materiali i shkarkimit me presion pozitiv

Presioni në tenxhere gjatë punës: -0,090 Mpa; Presioni i punës së xhaketës:0.3
Mpa
Presioni

Control box

SUS304 , 1.2mm trashesia
1400mm×600mm×1900~2400 mm

Dimensioni
Raft SS, platformë me platformë të ngritur dhe parmakë mbrojtëse SS
Komisionimi

Fabrika jonë do të dërgojë njerëz për komisionim

Pjesë këmbimi

Pjesë këmbimi dhe vegla një vjeçare
Volumi i
dizajnuar

50

Kapaciteti

45

Stirring power

0.55kw

Shpejtësia e
trazimit

1400 RPM

Volumi i
dizajnuar

75

Vazo e matrialit
baze

Vazo e ujit
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Figura 7. Fotografia e paisjeve prodhuse

Figura 8. Pamje nga paisja qe do te vendoset ne procesin e prodhimit
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4.2.3.Makine per mbushje te kutive me dyll per depilim
PËRSHKRIMI: Kjo makinë është kompakte dhe shumë e thjeshtë në dizajn dhe funksionim.

Fillmaster 5000 do të mbushë lëngje të holla si dhe produkte shumë viskoze, duke përfshirë ato
që përmbajnë grimca. Për të funksionuar, makina është e lidhur me një kompresor ajri. Produkti
më pas ngarkohet në plesht. Vëllimi që do të shpërndahet rregullohet duke rrotulluar një rrotë
dore. Shpejtësia e makinës gjithashtu mund të rregullohet lehtësisht. Kontejnerët (një nga një)
vendosen nën grykën e mbushjes. Pedali i këmbës shtypet dhe makina fillon të mbushet. Në
varësi të produktit, vëllimit dhe madhësisë së hapjes, mund të mbushen 10 deri në 40 kontejnerë
në minutë.

Figura 9. Makine per mbushje te kutive me dyll per depilim

4.2.4.Sistemi per pastrimin e ujit

Perbehet nga llamba me rrezatim UV e pasuar nga filtri i karbonit dhe zbutesi kationik me
capacitet 500L/h.
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Figura 10. Sistem i pastrimit te ajrit ne dhomen ku produkti eshte ne kontakt me ajrin

Sistem i pastrimit te ajrit ne dhomen ku produkti eshte ne kontakt me ajrin. Fan filter units jane
te perbera nga kutia mbajtese e filtrit te ajrit. Filtri I ajrit eshte I tipit HEPA. Pompe per bartjen e
produktit nga makina e prodhimit deri te makina e mbushjes dhe etiketimit.
Pompa eshte 100% nga materiali INOX
Makine per mbylljen e tubave te laminuar.

Figura 11. Makine per mbylljene e tubave te aluminit e paisur me kompresor
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Makine per mbylljene e tubave te aluminit e paisur me kompresor, Kompresori Kazan
duplikatore nga INOX me vellim 300 L dhe me motor trefazore. Makine mbushese per kremera
ne sasi te vogel.

4.3. Lëndët e para të përdorura për përgatitje e kremave per kozmetikë natyrale
Të gjitha qeniet njerëzore duan të duken bukur, kështu që ata kanë përdorur lloje të ndryshme
materialesh, që nga kohra të lashta, për të përmirësuar pamjen e tyre.
Fillimisht, kozmetika ishte e lidhur me praktikat fetare. Është e vërtetë veçanërisht në rastin e
qytetërimeve të vjetra si qytetërimet indiane, kineze, egjiptiane etj.
Kozmetika natyrale janë produkte që përmbajnë vetëm lëndë të para natyrore -burimet
minerale dhe përbërësit me origjinë bimore ose shtazore.
Ato duhet të merren si rezultat i proceseve të tilla si:
•

Filtrim

•

nxjerrja,

•

tharje

•

distilimi

•

shtypje

•

bluarje

•

liofilizimi dhe sitja.

Marrja e lëndëve të para natyrore me përdorimin e fizikut të lartpërmendur metodat, të cilat
përpunojnë materialin në një masë të vogël, lejon ruajtjen vlerat ushqyese, vitaminat dhe
substancat e dobishme që gjenden në të papërpunuara.
•

Përbërësit me origjinë shtazore mund të përdoren vetëm për prodhimin e kozmetikës
natyrale kur kjo nuk është e dëmshme për shëndetin ose jetën e kafshëve.

•

Të tilla lëndë të para janë, ndër të tjera, mjalti, propolisi lanolinë dhe qumësht. Në
prodhimin e kozmetikës natyrale, është gjithashtu lejohet përdorimi i lëndëve të para
kozmetike të marra në bioteknologjike procese, pra mikrobiologjike ose enzimatike.
Acidi hialuronik, ndër të tjera, merret në këtë mënyrë
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Figura 12. Vaj propolis qe perdoret per produkte e kozmetikes

Vaji esencial është një produkt, i cili nxirret nga lëvorja, lulet, gjethet, rrënjët, kërcelli ose pjesë
të tjera të një bime, zakonisht janë mjete distilimi me ujë ose me avull. Emri nënkupton që thelbi
i vërtetë i një bime gjendet në një të dhënë produkt. Prandaj, lëngu është shumë i përqendruar.
Ato zakonisht janë transparente ose, në disa raste, të verdhë ose qelibar.
Vaji mineral është një produkt i nxjerrë nga distilimet e naftës, të cilat janë burime minerale,
prandaj edhe emri, pra nuk është vaj natyral. Lëngu është pa erë dhe pa ngjyrë. Është gjithashtu
mjaft i lirë. Njihet gjithashtu si naftë e lëngshme, parafinë e lëngshme, vaj i bardhë dhe të tjera.
Vajguri është një produkt i nxjerrë nga nafta e distiluar, të cilat janë burime minerale, prandaj
emri, pra nuk është një vaj natyral. Lëngu është pa erë dhe pa ngjyrë. Eshte gjithashtu mjaft të
lira. Dihet gjithashtu si naftë e lëngshme, parafinë e lëngshme, vaj i bardhë, dhe të tjerët.
4.3.1. Llojet vajrave qe perdoren si lëndë e para të përdorura në prodhimin e kozmetikës
natyrore
Vajrat rrjedhin nga burime bimore dhe minerale, dhe janë përdoret në kozmetikë. Shembuj të vajrave bimore janë
bajamet vaj, vaj arakis, vaj ricini, vaj ulliri dhe vaj kokosi. Shembuj e vajrave minerale janë parafina e lehtë dhe e
rëndë.
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Tabela 3: Llojet vajrave qe perdoren si lëndë e para të përdorura në prodhimin e kozmetikës natyrore
Vaj

Burimi

Perdorimi

Vaji i bajames:

Është një vaj fiks i përftuar duke shprehur
farat e Prunus amygdalus

Ka veprim zbutës, prandaj përdoret në
përgatitjen e kremrave dhe locioneve.

Vaj Arachis

Ky është gjithashtu një vaj fiks i marrë
ngafarat e hipogesë Arachis

Përdoret në përgatitjen e vajrave të flokëve

Castor

Vaji merret
communis

Ricinus

Përdoret si zbutës, në përgatitjen e
buzëkuqve, vajrave të flokëve, kremrave
dhe kremra

Ulliri

Ky vaj përftohet nga frutat e Olea
europea

Përdoret në prodhimin e kremrave,
locioneve dhe vajrave të banjës.

Kokosi

Ky vaj merret nga të thara Pjesa e
ngurtë e endospermës së kokosi –
Cocos nucifera

Për hidratimin dhe mbrojtjen e lëkurës, ajo
është e gjithanshme për kujdesin e lëkurës
dhe trupit përmban vit F (acidi linoleik
ruan lagështinë)

Vaji i pemës së
çajit

Vjen nga gjethet e Melaleuca
alternifolia, a pemë e vogël vendase në
Queensland dhe Uellsi i Ri Jugor,
Australi

Vaji i pemës së çajit është përdorur për
shekuj si një agjent natyral antiseptik dhe
mund të trajtojë prerje të vogla, plagë,
infeksione, pickime nga insektet dhe dihet
se është një imun i fortë përforcues.

nga

farat

e

Është veçanërisht i shkëlqyeshëm për
trajtimin e infeksioneve të flokëve dhe
lëkurës si morrat ose të tjera infeksionet
bakteriale/mykotike
Trëndafili

Përftohet nga distilimi me avull proces
nga petalet e luleve të Rosmarinas

Përdoret në prodhimin e parfumeve

Jasemini

Marrë

Përdoret në prodhimin e parfumeve

nga

lulet

e

Jasminum

grandiflorum
Livando

Përftohet nga lulet
lavandula officinals

Kanellë

Vaji i kanellës merret nga pjesë të
ndryshme të pemës së kanellës gjethet, lëvorja dhe rrënjët e saj
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dhekërcelli

i

Përdoret në prodhimin e parfumeve
Vaji ka një karakter të ngrohtë, pikant dhe
të ëmbël
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Figura 13. Llojet e vajrave qe perdoren per prodhim

4.3.2. Dyllet
Dyllët janë substanca të ngurta pak me shkëlqim të bëra nga yndyra ose vaji që shkrihet kur

nxehet. Ato janë estere që rezultojnë nga kondensimi i acideve yndyrore me zinxhir të drejtë
molekulare të lartë me alkool monohidrik me zinxhir të lartë molekular të drejtë të serisë së
metanolit.
Ato përdoren në kozmetikë si bazë, së bashku me vajrat dhe yndyrnat. Shembull:
•

Dylli i bletës Është një dyll i pastruar i ndarë nga huallja e bletëve, Apis mellifera.
Përdoret në përgatitjen e krem-pomadës dhe locion.

•

Dylli Carnauba Përftohet nga gjethet e palmës dylli brazilian, Copernicia cerifera

•

Spermaceti është një dyll i ngurtë i marrë nga koka, blubber dhe veshi i të gjithë
spermës, Physester colodon.
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Figura 14. Llojet e dyllit (carnuba, dylli i bletes dhe Spermaceti) qe perdoren per prodhim

Ngjyrat:
•

Cochineal: Cochineal është një ngjyrues i kuq që rrjedh nga insekti femëror i tharë,
Dactilopius coccus, i cili i përket familjes Coccidae. Karminike acidi është përbërësi
kryesor ngjyrues në kokine.

•

Shafrani: Ai përbëhet nga stigmat dhe majat e stileve të bimës, Crocus sativa, e cila i
përket familjes Iridaceae. Është një bimë shumëvjeçare e rritur në Jammu dhe Kashmir
në Indi. Pluhuri i shafranit është i verdhë dhe tretet lehtësisht në ujë, prandaj përdoret si
aromatizues dhe ngjyrues në përgatitjet ushqimore.

•

Klorofili: Është pigmenti natyral jeshil, që gjendet me bollëk në natyrë. Është
komponenti që është përgjegjës për fotosintezën.

4.4. Furnizimi me uje dhe kanalizimi
Furnizmi me uje behet nga kompania regjionale e Obiliq ku edhe ka marr kontraten per
furnizim me uje. Ku do te kyqet ne Rrjetin i ujesjellesit, kanalizimit dhe per ujerat atmosferike
respektivisht elementeve sanitare, sipas zgjdhjes teknike.
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5. IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Nga aktiviteti i kompanise Bimer Group Sh.p.k. nuk pritet te kete emitime ne ajere qe do te
ndikojne negativisht ne ajer.
Nje ndotje e kontrollushme dhe e lejushme si pas standarteve do te jete, nga aktiviteti i lirimit te
gazerave nga automjete te transportit te automjeteve dhe gjate fazes se ndertimit te objektit.
Ndersa ujrat qe dalin nga ky process teknologjike nuk ka ndonje materei te rrezikshum, mirepo
gjithesesi do te trajtohen.
Ndikime tjera ne mjedis munde te vijen nga mbeturinat gjate procesit te ndertimit dhe operimit
te kompanise.
Procesi teknologjik i aplikuar është i tille qe nuk përdor lende djegëse te dëmshme për mjedisin,
impianti është automatik dhe makineritë funksionojnë nëpërmjet energjisë elektrike.

5.1. Ndikimet në ajër
Gjate fazës se ndërtimit te objektit ndikimt ne ajer mund te jene minimale, mund te ngritën
grimcat nga vend punishtja dhe nga gazrat qe lirohen nga makineritë.
Faza e operimit, ndikimet në ajër, mund të rezultojnë gjatë disa fazave të operimit sidomos në
rast të mos kujdesit dhe mos ndërmarrjes së masave paraprake për parandalimin e emisioneve.
Emisionet mund të shkarkohen në disa faza:
❖ Gjate procesit te punës ne rast te ndonjë prishje te makinerise qe e transportojnë
lenden e pare deri ne makinat prodhuese apo ndonjë prishje e qe mundët me
shkakut emisione te pluhurit ne atmosferë.
❖ Shkarkimi i lendes se pare ne depo – Kjo është faza që më së shumti mund të
rezultojë me derdhje te vajrave, ne rast te mos kujdeseve gjate depozitimit te lendes
se pare ne procesin e punës.
❖ Ndotja e ajrit mund të rezultojë nga lëvizjet makinerive dhe automjeteve
transportuese, përkatësisht ndotja nga pluhuri i ngritur nga sipërfaqet e jashtme
(jashtë objektit), deri te shkarkimi i lendes së parë, apo ngarkimi i produktit final, si
dhe nga qarkullimi i makinerive të tjera, si ngarkues etj.
Gjatë gjithë këtyre fazave të procesit teknologjik, nga ku lirohen grimca të pluhurit, këto grimca
emetohen në ajër, dhe pastaj për shkak të peshës së tyre gravitojnë në tokë, në afërsi të
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impiantit, ose varësisht prej erës mund të transferohen në mjedisin përreth. Në kushte të mos
ndërmarrjes së masave zvogëluese, si rezultat i reliefit dhe kushteve tjera mjedisore, këto
grimca mund të barten edhe në distanca më të largëta. Nivel më pak relevant i ndotjes së ajrit
mund të vije edhe nga emisionet e gazrave të automjeteve që përdoren.

5.2. Ndikimet në tokë
Faza e ndërtimit te objektit te kompanise Bimer Group Sh.p.k. mund te ketë ndikime ne toke
ne rast te ndonjë derdhje te derivateve nga makineritë punuese. Njekosishte është e natyrshme
qe hapësira ku do te vendoset impianti, shtresat e larta te tokës do te pësojnë ndryshime.
Gjate fazës së operimit –ndikime negative në tokë mund të paraqiten nga:
❖ Ndikimi më i madh në cilësinë e tokës do të vije në rast të përdorimit të makinerive
të vjetruara, për shkak të rrjedhjes së vajrave apo karburanteve.
❖ Si dhe në rast të pa-përgjegjësive të stafit, gjatë shtimit të karburantit apo vajrave në
makinerit në zonë, apo gjatë proceseve servisuese.
❖ Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të
ndryshme; si dhe nga mbetjet e ushqimit dhe paketimet që mund të rezultojnë nga
stafi / punëtoret.
❖ Depozitimi i pluhurave të rezultuara si dhe ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe të
lëngëta që mund të përdoren në zonë.
❖ Ne raste kur derdhet lenda e pare per prodhimin e ketyre produkteve te kozmetikes

5.3. Ndikimet në ujë
Ndikimet ne ujë gjate fazës se ndërtimit te objektit mund te vijën ne raste te derdhjeve te
lubrifikantëve te ndryshme nga makineritë punuese qe përdoren për kryerjen e punëve.
Dhe ndikimet qe do te mund te vijen nga shkarkimi i ujrave nga procesi industrial, ku keto ujra
do te kene permbajtje te vajrave qe do te perdoren si lende e pare per prodhimin e produkteve
nga kozmetika.
Ndikimet në ujëra, mund të rezultojnë nga:
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•

Ujërat e shkarkuara nga pastrimi i hapësirës se punues e qe ne te mund te përmbajnë
edhe materie te lendes se pare , të cilat në rast se nuk kalojnë përmes gropave
sedimentuese, mund të shkarkohen hapesire

•

Derivatet, vajrat dhe lubrikantet të ndryshme të cilat mund të derdhen nga makineritë
në përdorim

•

Pastrimi i ambientit në rast të ndonjë rrjedhjeje të padëshiruar

•

Në rastet e pastrimit të automjeteve të transportit në zonën e projektit

•

Ujerat e lagies së sheshit të qarkullimit të automjeteve

•

Ujerat e përdorur për ambientet hijeno-sanitare të ambientit të stafit

•

Ujerat nga shpëlarja e materialit nga reshjet

Ndikimi i këtij aktiviteti në ujera konsiston në ujerat e pastrimit të ambientit të punës. Ujrat
fekale te cilat do te shkarkohen nga wc e kompanis qe do te perdoren nga stafi, mirepo ndikimi
nuk është me efekt domethënës në mjedisin e zonës.

5.4. Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë
Sipërfaqja ku është vendosur impianti eshte e destinuar per zone industriale nga komuna e
Obiliqit dhe është zone e rrethuar me objekte industriale ekzistuese dhe nuk karakterizohet me
ndonjë vegjetacion, peizash, apo faunë specifike. Megjithatë ndikimet mund të ndodhin në
ambientin rrethues, në rast të mos kontrollit të pluhurit, gjatë kohës me erëra vije deri te
dëmtimi i florës përreth. Gjithashtu zhurmat përtej niveleve të pranuara, të krijuara nga
makineritë.

5.5. Ndikimi në vendbanime dhe popullatë
Nga ky projekt nuk pritet që të ketë zhvendosje të popullsisë, çrregullim të vendbanim apo
çfarëdo efekti tjetër. Veprimtaria e biznesit është mjaftueshëm e distancuar nga vendbanimet, si
dhe në pozicion që nuk ndikon direkt në mjedisin e vendbanimit. Pritet qe te ketë ndikime
pozitive ne punësim.

5.6. Ndikimi nga zhurma
Zhurma është një nga ndikimet e rëndësishme që duhet trajtuar. Duke e marruar parasysh
procesin e punës ne ketë fabrikë zhurma do te jete brenda kufijve te lejuar. Megjithatë, zhurma
do të ketë një karakter brenda hapësirës punues dhe nuk do të ketë ndikim në zonat e banuara
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dhe aktivitetet që zhvillohen në këtë biznes nuk pritet që të tejkalojnë nivelin e lejuar të
zhurmës. Zhurma që krijohen gjatë punës nuk pritet të ndikojnë në popullatën lokale. Po ashtu
gjatë zhvillimit të veprimtarisë nuk ka aktivitete që zhvillohen gjatë natës që mund të ndikonin
në krijimin e zhurmave.
Sa i përket zhurmave, ato janë të ndjeshme vetëm brenda ambienteve të fabrikës dhe nuk janë
problem për mjediset e jashtme dhe fqinjët.
Maximumi i zhurmes ne burim është 90dB. Ne baze te standardeve dhe normave
nderkombetare, zhurma është 50dB per kohen gjate dites, kurse gjate nates niveli i zhurmes
duhet te jete max 45dB.

5.7. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Sipas natyrës së projektit, nuk pritet përdorim i lëndëve e as prodhim i produkteve të cilat kanë
rrezikshmëri të lartë për mjedisin. Aksidentet që mund të ndodhin mund të jenë të natyrave të
ndryshme por kryesisht me rrezik për jetën e të punësuarve, por edhe për mjedisin në rat të:
❖ Derdhje e lendes se vajt ne rast te ndonjë aksidenti edhe pse kjo lende nuk përmban
ndonjë materie te rrezikshme.
❖ Nga mekanizimi punues
❖ Aksidentet e mundshme në komunikacionin gjatë transportit të lëndës së parë dhe të
produktit final, etj.
❖ Gjate aktivitetit te ndertimit te objektit.
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6. MASAT PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NË MJEDIS
Gjate fazës se ndërtimit dhe operimit kompania duhet te i ndërmarrë te gjitha masat për mos
ndotjen dhe ndikimin ne ujë, toke, ajër etj.

6.1. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
Gjate fazës se ndërtimit kompania duhet ta mirëmbajë hapësirën punuese, ta ujite ne rast se ka
pluhur, ne mënyre qe mos te ngritën pluhuri ne atmosferë gjate lëvizjes se makinave dhe ditve
me ere.
Gjatë fazës së operimit, përkatësisht gjatë prodhimeve te produkteve te kozmetikes, për
parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në ajër duhet të ndërmerren këto masa:
❖ Gjatë shkarkimit te lendes se pare ne depo, vazhdimit të kontrollohet procesi dhe të
bëhet spërkatja adekuate e hapësirave punesës.
❖ Te behet kontrolli teknik i makinerive qe përdoren ne procesin teknologjik.
❖ Të bëhet kontrolli i rregullt teknik i automjeteve transportuese.
❖ Gjate verës te ujiten pllatot punuese qe mos te ngritët pluhuri.

6.2. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë
Gjate ndertimit te objekteve te ndryshme ose germimeve sigurisht qe shkaktojn ndikime ne
substraktin e tokës dhe është e pa mundu te evitohen këto ndikime ne përgjithësi. Mirëpo prapë
duhet te i kushtohet kujdese ne ruajtjen e shtresave te tokës, ne mënyre qe mos te ndoten. E kjo
ndotje duhet te evitohet qe mos te ketë derdhje te derivateve gjate procesit te ndërtimit te
objektit.
Gjatë fazës së operimit, duhet të ndërmerren masat si në vijim:
❖ Zona e operimeve duhet të betonohet, dhe të ndërtohet sistem drenazhimi dhe
mbledhjes së ujërave atmosferike dhe të atyre që rrjedhin nga procesi i pastrimit te
hapësirave punuese dhe atyre fekale.
❖ Të gjitha pajimet, makineritë të mirëmbahen dhe kontrollohen rregullisht.
❖ Ndërrimi i vajrave të makinave të bëhet në vende të posaçme, të betonuara dhe të
izoluara, përkatësisht nëpër punëtori adekuate, kur nuk është e mundur, në rastet e
makinerive të mëdha, ndërrimi i vajrave dhe shtimi i karburanteve të bëhet vetëm
nga personat zyrtar dhe të trajnuar.
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❖ Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe

përbërjes. Ato që nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në
deponinë regjionale të mbeturinave (kompania ka bere kontrat me kompanin regjionale

per mbeturina).
❖ Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak.
❖ Të bëhet kontrolli i rregullt i makinerive ngarkuese dhe transportuese, për të
parandaluar rrjedhjen eventuale të vajrave dhe karburanteve në tokë.

6.3. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë
Gjate fazës se ndërtimit për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në ujëra duhet
te merren masa qe mos te derdhen lubrifikant te ndryshme nga makineritë punuese si dhe mos
te hedhen mbeturina ditore nga pune kryerësi i objektit.
Ndersa gjate fazes se operimit te produkteve nga fabrika ose impianti per produktet kozmetike
nga matriali natyror kompania duhet te vendos nje impiant per trajtimin e ujrave te cilat kane
permbajtje te vajit natyrla dhe te dyllit.
Permes ktije impianti trajtohen keto ujra pasi te shkarkohen ne rrjetin e ujrave industriale dhe
fekale te parkut industrial.
Për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në ujëra, duhet ndërmarrë këto masa:
❖ Zona e operimeve duhet të betonohet, dhe të ndërtohet sistem drenazhimi dhe
mbledhjes së ujërave atmosferike.
❖ Ndertimi ose nje impianti i trajtimit te ujrave qe dalin nga procesi teknologjik
❖ Të ndërtohen dhe të mirëmbahen (pastrohen) rregullisht gropat sedimentuese;
❖ Të gjitha pajimet, makineritë të mirëmbahen dhe kontrollohen rregullisht;
❖ Ndërrimi i vajrave të makinave të bëhet në vende të posaçme, të betonuara dhe të
izoluara, përkatësisht nëpër punëtori adekuate, kur nuk është e mundur, në rastet e
makinerive të mëdha, ndërrimi i vajrave dhe shtimi i karburanteve të bëhet vetëm
nga personat zyrtar dhe të trajnuar.
❖ Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe
përbërjes. Ato që nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në
deponime regjionale të mbeturinave
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❖ Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak,
dhe duhet të bëhet marrëveshje me kompaninë komunale për mbledhje të
mbeturinave.
❖ Vajrat e përdorura duhet të vendosen në enë të veçantë dhe t’u shiten kompanive të
licencuara për mbledhjen e vajrave të përdorura;
❖ Të bëhet kontrolli i rregullt i makinerive ngarkuese dhe transportuese, për të
parandaluar rrjedhjen eventuale të vajrave dhe karburanteve në tokë;
❖ Kompania ka bo marrveshje per kyqeje ne rrjetin e kanalizimi te ksaje zone
industriale

Figura 15. Nje model i impiantit (propozim) per trajtimin e ujrave industriale
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Figura 16. Menyra e trajtimit te ujrave

6.4. Masat për mbrojtjen nga Zhurma
Kompania duhet të bëjë matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Matjet
duhet të bëhen afër vendbanimeve, në mënyrë që të vërehen ndikimet në vendbanim.
Në rast se rezultatet e matjeve tregojnë vlera më të larta sesa ato të lejuarat, atëherë kompania
duhet të ndërmarrë masat e duhura.
Varësisht prej procesit të punës, në mjediset ku parashihet zhurmë e madhe, punëtorët duhet të
bartin pajisje për mbrojtje nga zhurma.

6.5. Masat për mbrojtje nga rreziqet dhe aksidentet
Për të parandaluar pasojat e mundshme, kompania duhet të zhvilloj plan të menaxhimit të
rrezikut nga aksidentet mjedisore. Gjithashtu duhet të përgatit një plan për parandalimin e
zjarrit, por edhe plan për menaxhimin e situatave në raste të zjarrit.
Si masë parandaluese, i tërë lokacioni duhet të jetë i rrethuar, mbrojtur nga ndikimet fizike të
jashtme. Duhet të vendosen rrethoja adekuate. Duhet të merren masat e sigurisë për evitimin e
derdhjes së vajrave apo derivateve.
Duhet që të ndërmerren të gjitha masat e sigurisë, konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të të punësuarve dhe të mjedisit të punës.
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6.6. Raport mbi mbrojtjen e objektit ndaj zjarrit
Duke patur parasysh se objekti është me karakter shoqeror dhe do te perdoret per nje numer te
madh te njerezeve, objekti është i siguruar shume mire ndaj zjarrit. Kete mund te vertetohet me
disa aspekte:
•

Materiali per konstrukcionin i perdorur është i qendrueshem dhe ploteson kushtet sipas
standardeve “DIN” me rezistenc prej 90 min.

•

Materialet jo konstruktive janëprej materialeve te rrezistueshme ndaj zjarrit 30 min.,qe
don te thote se është kohe

shume me e gjate se sa nevojitet te behet evakuimi i

popullesise
•

Instalimi elektrik është llogaritur ne ate menyre qe per cdo mbi ngarkese apo prekje te
pakontrolluar te qkyqet automatikisht.

•

Gypat per furnizim me uje janëprej PVC qe hyn ne grupin e materialeve ndezese, pork
eta gypa janëgjithmone te mbushur me uje. Po ashtu keta gypa janëte izoluar ne
hapsiren e galerise qe don te thote se ne raste te paraqitjes se zjarrit zgjerimi I tij ne
hapsirat thera është I pamundesuar

•

Te gjitha keto pershkrime janëbere per hapsirat e mbyllura sepse nje gje e till nuk vlen
per hapsirat e hapura sepse ne to nuk ka material ndezese.
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7. MASAT REHABILITUESE PAS PERFUNDIMIT TE AKTIVITETIT
Pas përfundimit të aktivitetit te prodhimit te kompanise Bimer Group Sh.p.k., pajimet e
impiantit duhet të çmontohen dhe të largohen nga ky lokalitet. Bazamentet, objektet si dhe
platotë nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponinë regjionale.
Substratet e krijuara gjatë procesit të prodhimit, përmbajnë rërë, zhavorr, çimento beton etj. Ato
duhet të largohen, dhe me një trashësi rreth 0.5 m struktura përfundimtare duhet të jetë e
mbuluar me dheun, e cila është adekuate me dheun e mëparshëm dhe ku do ti përshtatet
substratit te tokës.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara apo të degraduar nga ndryshimi i destinimit do të
përfshij rivitalizimin në tërësi të hapësirës së dëmtuar nga veprimtaria ekzistuese. Zgjedhja e
rikultivimit dmth modelit, varet edhe nga qëllimi i përdorimit të tokës, siç do të jetë e paraparë
me planet komunale.

7.1. Rikultivimi/Objektivat
Ekzistojnë dy variante:
•
•

Vazhdimi i punës se përdorimit te Bimer Group Sh.p.k. me zëvendësimin e pasjeve te
amortizuara
Ndërprerja e aktiviteteve/ Bimer Group Sh.p.k. pushojnë nga puna.

Pasjet duhet te çmontohen dhe shiten si material i vjetruar. Komplet lokacioni shkartohet dhe
materiali dërgohet ne deponi. Te qytetit. Komplet lokacioni zëvendësohet me një shtresë
humusi dp=0.5m. me ngjeshje për te fituar kompaktësinë e lokacionit/terenit/
Zgjedhja e MODELIT TE RIKULTIVIMIT - qëllimi. ? Esenca qe pas pastrimit lokacioni përsëri te
kthehet ne përdorim për nevojat e ardhshme. Prodhimi, BIOMASES dhe zvogëlohet ndikimi
negativ eventual Bimer Group Sh.p.k. ne EKOSISTEM.

7.2. Rikultivimi teknik
Investuesi është i obliguar sipas ligjit, pas përfundimit te periudhës se shfrytëzimit, qe tokës ti
kthej pamjen e mëparshme.
Pas punimeve hartografike-pedologjike ne sipërfaqet e degraduara, bëhen analizat she
përpilohet-dizajnohet teknika për përgatitjen e terrenit për RIKULTIVIM TEKNIK te sipërfaqes
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tokësore te degraduar. Krijohet profili pedologjik te tokës. Shtresimi te dheut prej 30cm gjer 50
cm.

7.3. Rikultivimi Agroteknik
Pas Rikultivimit Teknik vjen Rikultivimi Agroteknik. Caktohen vetit agrokimike, pedologjike
dhe meliorative. Rikultivimi me fidane llogaritet ne ketë mënyre:
Duhet te kalkulohet me distancën ne mes te rendeve dhe distancën ne rend;
Nf=S/axb
-S/Sipërfaqja
-a/Distanca ne mes rendeve
-b/Distanca ne mes fidanëve.
Rekomandohet qe te dy këto distanca te jene nga 2m, ne nje shtrese e humusit t=(0.3-0.5)m te
analizuar nga aspekti agrokimik.Te përdorën masat e agroteknikes sipas standardeve dhe
normave për këtë lloje te punimeve edhe nga aspekti shëndetësor. Kujdes te veçante ne ujitje,
prashitje, krasitje, etj. Kujdes për zhvillimin e tyre.

7.4. Rikultivimi biologjik
Qëllimi i rikultivimit BIOLOGJIK është

qe te krijohet EKOSISTEMI i Ri ne hapësirat e

dëmtuara. Te behet baraspeshe relative e te gjitha sistemeve te ekosistemit siç janë:uji,toka,flora
dhe efekti ekonomik ne prodhimtarinë bujqësore, blegtorisë dhe ne silvikulture.
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8. KONKLUZIONE
Ndikimi ne toke, ajër dhe ujë mund te kontrollohet dhe te monitorohet dhe te raportohet ne
fund çdo viti kalendarik dhe sipas kërkesës se Ministres se Mjedisi dhe Planifikimit Hapësinor,
dh subjekteve te tjera.
Sistemi i Projektuar i plotëson te gjitha kushtet sipas ligjeve te cekura.
Lokacioni i objektit nga aspekti VNM( Vlerësimi i Ndikimit ne Mjedis) plotëson te gjitha
parametrat e nevojshme dhe te domosdoshme sipas standardeve, normave dhe dispozitave ne
fuqi për këtë lloje te punimeve-objekteve, pasi qe eshte e dedikuar per zone industriale per keto
lloje objekte industriale nga komuna e Obiliqit. Janë detektuar,identifikuar, përshkruar dhe
vlerësuar ne mënyre te duhur sipas llojit dhe sasisë se mbetjeve dhe emisioneve, rrethanat e
secilit rast individual,efektet e drejtpërdrejta dhe tërthorta te njeriu, nuk ka

potencial te

rrezikimit te shëndetit te njerëzve, gjithashtu ndikimet ne boten bimore dhe shtazore,toke, ujë,
ajër, klime dhe peizazh. Te mirat materiale dhe trashëgimin kulturore arkitektonike dhe
arkeologjike. Ndikimet e ndërsjella te faktorëve te cekura.
Pas identifikimit dhe zbatimit te gjitha masave mbrojtëse te rekomanduara ne këtë raport,
konstatojmë se ato mund te zvogëlohen ne nivel te lakmueshëm, edhe te eliminohen ne tërësisht
ne fazën e rehabilitimit te hapësirave te degraduara.
Nga ana tjetër, Bimer Group Sh.p.k. kane edhe ndikime pozitive Socio-ekonomike për arsyeje te

punësimit.
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Skema e prosesit teknologjik:
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