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1. HYRJE
Në kuadër të aktiviteteve për funksionimin e mirëfilltë të Kompanisë “Elkon”Sh.p.k.
Prishtinë, Fatos Limani nr.77,dhe obligimeve ligjorë përe Ndërtimi i Minihidrocentralt i tipit
dige ( pa kanal ose tub derivacioni) HC-Elez Hani1/N=0.437 MW, në Komunën Hani i
Elezit.Projekti shtrihet në kuadër të pellgut të lumit Lepenci,respektivisht në shtratin e lumit
Lepenc në segmentin e kalimit afer qytetin e Elezhanit.

Figura 1 Lokacioni i projektit në Ortofoto

Kompania “Elkon”Sh.p.k. në programin investiv ka paraparë hartimin e Raportit të
VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS ( VNM) për Parcelat kadastrale P-7331707901204-1 zona kadastrale Seçishtë ujerat prone shoqrore ujerat dhe parcela kadastrale P73317073-00165-0 zona kadastrale prone shoqëror K.Hani i Elezit.
Me qëllim që të analizohen ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë, duke i parashtruar
masat e domosdoshme për mbrojtjen e Mjedisit në lokalitetin ku ushtrohet kjo veprimtari.Në
“ Elkon “ Sh.p.k.
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raportin e VNM-së do të analizohen ndikimet në Mjedis nga funksionimi i mini HC-Elez
Hani1/N=0.437 MW ne forme te tipit dige (pa tubacion dhe gypa derivues), Komuna e Hani
Elezitduke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në
lokalitetin ku do te ushtrohet kjo veprimtari dhe rreth tij.
Analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin ku do te vendoset
HC-Elez Hani 1/N=0.437 MW, Komuna e Hani Elezit, si dhe karakteristikat e potencialeve
përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inxhinero- teknike të punëve të cilat zhvillohen
në bazë të projektit, nga ana tjetër, behet hartimi i raportit të Vlerësimit të Ndikimit ne
Mjedis ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet

relelevante që mund të paraqiten në

relacionin HC-Elez Hani 1/N=0.437 MW , Komuna e Hani Elezit dhe Mjedisi. Duke u nisur
nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky
Raport i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis bëhet me qëllim të përkufizimit të ndikimeve
potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu marr për mbrojtjen e
mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin e hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet
në mjedis dhe aplikimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës së përgatitjes së HCElez Hani1/N=0.437 MW , Komuna e Hani Elezit, gjatë fazës së realizimit të procesit te
prodhimit te energjisë elektrike te HC-Elez hani 1/N=0.437 MW , Komuna e Hani Elezit,
dhe pas përfundimit të aktivitetit te prodhimit te energjisë elektrike te HC-Elez Hani
1/N=0.437 MW.
1.1

Qëllimi i hartimit të raportit të VNM-s

Hartimi i këtij raporti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ka dy qëllime: Kompletimin e
dokumentacionit teknik që mundëson me kohë të aplikohet në Ministrinë e Ekonomisë dhe
Ambientit për marrjen e Pëlqimit Mjedisor si kusht për marrjen e lejes Mjedisore dhe lejeve
te tjera, dhe qëllimi i dytë që kompania sipas raportit të VNM-së duhet të veprohet në
monitorim, përkujdesje në ndotjen e mjedisit. Qëllimi tjetër është për qellim ekonomiko
financiar të kësaj ndërmerrje, sepse me anë të këtij projekti do të realizohet së mbajtja e një
numër i punëtorëve për të cilët kjo trevë ka nevojë, dhe së dyti janë përfitimet ekonomiofinanciare të kompanisë.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT

Raporti i VNM-s është filluar të kryhet me nxjerrjen Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 09
/2003). Tani i hartuar Ligji

i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025. Në lidhje me

vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) i cili
përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për
VNM (Nr. 03/L-214) ka për qellim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të
përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe do të
realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative
në mjedis në kohen e duhur.
Ligjet me të rëndësishme të aplikuara për hartimin e raportit të VNM-së për projektin për
prodhimit te energjisë elektrike te HC-Elez Hani1/N=0.437 MW , Komuna e

Hanit

Elezitjanë si me poshtë:
•

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

•

Ligji për VNM Nr. 03/L-214

•

Ligji për transportin rrugor Nr. 04/L-179

•

Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

•

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

•

Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

•

Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26

•

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

•

Ligji për mbrojtjen e ajrit

•

Ligji për Mbeturina

•

Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197

•

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

•

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

•

Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos vizitave që iu

Nr. 03/L- 160

Nr. 04/L-060

janë bërë lokalitetit disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe
“ Elkon “ Sh.p.k.
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ekspertët që e do te udhëheqin procesin e prodhimit te energjisë elektrike te HCElez Hani1/N=0.437 MW , Komuna e Hani Elezit, gjithashtu janë shfrytëzuar
edhe:
•

Certifikata e biznesit

•

Certifikata mbi të drejtën e pronës së paluajtshme

•

Kopja e planit

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s për rastin konkret janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore,
duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke u nis nga fakti se një pjesë e
madhe e marrëdhënieve specifike nga lëmia e mjedisit nuk është përfshirë në rregullativat
ligjore të tanishme prandaj për nevoja të hartimit të këtij raporti të VNM-s është shfrytëzuar
përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare, si dhe direktivat përkatëse për mjedis si
që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC), gjithashtu janë shfrytëzuar edhe raportet e
vlerësimit të ndikimit ne mjedis

për prodhimit te energjisë elektrike te HC-Elez Hani

1/N=0.437 MW , Komuna e Hani Elezit.
3

PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT

Karakteristikat

themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore

hartimin e Raportit.

për

Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i

shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren .Për të u definuar gjendja ekzistuese
në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të
mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë
të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe
meteorologjike.
3.1
Lokacioni

Pozita gjeografike e lokacionit
ku është planifikuar të ndertohet HC-Elez Hani 1/N=0.437 MW , Komuna e

Hani Elezit shtrihet në kuadër të pellgut të lumit Lepenci,respektivisht ne lumin Lepenci ne
segmentin e kalimit neper qytetin e Elez hanit, respektivisht segmentit lumor te lumit Lepenci
prane kufirit te Maqedonise. Komuna e Hani Elezit Kompania “Elkon”Sh.p.k. në programin

“ Elkon “ Sh.p.k.
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investiv ka paraparë hartimin e Raportit të VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS (
VNM) për

Parcelat kadastrale P-73317079-01204-1 zona kadastrale Seçishtë

prone

shoqërore ujerat dhe parcela kadastrale P-73317073-00165-0 zona kadastrale prone shoqëror
K.Hani i Elezit.Komuna e Hani Elezit, i larguar nga Hani Elezit afro 357 m’ vije ajrore.
Hani i Elezit ndodhet në pjesën juglindore të Kosovës afër kufirit me Maqedoninë.

Serbia

Mali i Zi
Kosova
Shqipëria

Maqedonia Veriore
Lokacioni i
mini HC-së

Shqiperia
Maqedonia

Figura 2 Harta e lokacionit të mini HC-së

Gjendet në mes të Bjeshkëve të Sharrit në perëndim si bjeshkë të reja të formuara përmes
orogjenezës alpine (kenozoike) dhe Bjeshkëve të Karadakut (Bjeshkët Rodope -1218m) në
lindje të formuara nëpërmjet orogjenezës hircine (paleozoike).
Komuna përbëhet nga dhjetë fshatra dhe qytetin e Hanit të Elezit. Fshatrat janë të shpërndara
në të dy anët e qytetit.Hani i Elezit është një rajon malor që karakterizohet nga bimësia e
drunjtë kryesisht me origjinë nga malet me bimësi lisi, si dhe vegjetacioni barishtor që është
më e lartë në fusha dhe i paktë në sasi në male. Pjesët e bjeshkëve të ekspozuara drejt jugut

“ Elkon “ Sh.p.k.
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absorbojnë më shumë energji diellore, duke krijuar një klimë të ngrohtë dhe ku bora shkrin
më shpejtë. Këto kushte janë ideale për kultivimin vegjetativ. Si krahasim, ana veriore e
kodrave mbetet kryesisht e mbuluar me borë deri vonë në stinën e pranverës.Qyteti ka lidhje
rrugore me fshatrat përreth, si: Krivenik, Gorancë, Rezhancë, Pustenik, Paldenicë, Secishtë,
Dimcë, Dremjak, Neqafc dhe Vërtomicë. Fshatrat në Han të Elezit gjenden në të dy anët e
lumit Lepenc dhe janë të lidhura me rrugët e asfaltuara.Rajoni i Hanit të Elezit ka formën e
një modeli të zgjatur veriperëndim-juglindje, është rreth 6.5km i gjatë dhe ka një sipërfaqe
prej përafërsisht 82.95km2 ose 8294.37.53ha (0,77% të territorit të Kosovës), duke përfshirë
edhe fshatrat përreth. Pjesa më veriore e territorit është lagja e Pustenikut, Kashani dhe duke
vazhduar në jug arrin në kep të Fangjit në Maqedoni.Bjeshkët e Karadakut të Shkupit
shtrihen në lindje, dhe Bjeshkët e Sharrit shtrihen në perëndim.Vendbanimi i Hanit të Elezit
është në një vend ideal gjeografik pasi që prek rrugën kryesore nga Prishtina në Shkup. Është
pikë kufitare dhe industria është shumë e zhvilluar dhe e njohur jo vetëm në Kosovë por edhe
jashtë vendit.Në pjesën jugore të Hanit të Elezit gjendet pika kufitare që ndan territorin e
Kosovës me Maqedoninë. Kjo është një pikë kyçe për rajonin dhe Kosovën, pasi që shumica
e transportit të mallrave, kryhet nëpërmjet kësaj pike kufitare. Rruga që lidh dy pikat kufitare
(Hani i Elezit dhe Glloboçicë) gjithashtu kalon përmes territorit. Rruga është 13km e gjatë
dhe e asfaltuar dhe është më e përshtatshme sesa rruga që kalon nëpër malet e Sharrit nga
veriu, e cila ka 52km më shumë.Rruga përmes Hanit të Elezit ndjek pjesën perëndimore të
territorit, duke kaluar nëpër fshatin Gorancë dhe arrin në Glloboçicë si një pikë kufitare
alternative.Prania e bjeshkëve në lindje dhe perëndim të komunës do të thotë se lidhjet
kryesore me rajonet tjera janë realizuar nëpërmjet luginës së Lepencit.Lumi Lepenc kalon
përmes maleve duke formuar Grykën e Kaçanikut. Rruga Magjistrale Prishtinë -Shkup rreth
12 km e gjatë ne territorin e Hanit të Elezit, që kalon përmes Grykës së Kaçanikut, lidh Hanit
të Elezit me komunën veriore të Kaçanikut dhe më tej. Më në Jug të Luginës së Lepencit
është pika kufitare që lidh Kosovën me shtetet tjera të Ballkanit dhe Evropës.
Lokacioni ku është planifikuar të HC-Elez hani 1/N=0.437 MW gjendet ne anën e djathte të
rrugës së asfaltuar Kaçanik – Hani Elezit , ne një distancë mbi 500m nga rruga e lartcekur, ne
anën e djathtë të rrjedhës së lumit të Lepenc..
Lokacioni ku planifikohet të ndërtohetHC-Elez Hani1/N=0.437 MWshihet ne pjesën e hartës
topografike në fig. 3.
“ Elkon “ Sh.p.k.
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Rruga

L = 500 m

Hani i

Elezit - Kaçanik

Lokacioni i ndërtimit
të mini Hidrocentralit
HC -ELEZHANI 1

Figura 3 Harta topografike e lokacionit të ndërtimit të HC-së

Në afërsi të drejtpërdrejt të lokacionit ku do të ndërtohetHC-Elez Hani1/N=0.437 MW,
objektet më të afërta të banimit janë ne një largësi mbi 69m por nuk ka ndonjë ndikim ne
ujë, ajër apo tokë, edhe pse largesa nuk është e mjaftueshme sipas ligjeve dhe udhëzimeve
andaj kompania do të siguroj pëlqime nga banoret e afërt..Këto vlerësime shërbejnë si bazë
për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme dhe për përcaktimin e masave të nevojshme
mbrojtëse duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me një lëmi specifike për HC-Elez
Hani1/N=0.437 MWme ndikime kumulative të ndotjes.
Lokacioni ku do te ndërtohet HC-Elez hani 1/N=0.437 MWështë 360 mlm.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 4 Largësia nga shtëpitë e banimin

Relievi në përgjithësi

është më tepër kodrinor-malore dhe shumë pakë sipërfaqe të

rrafshëta, gjegjësisht tokë bujqësore.

Lokacioni i
projektit

Figura 5 Harta e Relievit te Elez Hanit

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Këtu popullata më tepër është e punësuar në fabrikën e Gëlqeres në Kaçanik si dhe në
fabrikën e çimentos në Han të Elezit, kurse një pjesë e popullatës merret me blegtori.
Lidhjet me komunikacionin rrugor janë mjaftë të mira ,vendburimi lidhet me rrugën e
asfaltuar Kaçanik –Han i Elezit dhe Kaçanik-Ferizaj dhe me të gjitha pjesët e Kosovës.
3.2

Popullata dhe Vendbanimet

Territori ku do te ndërtohetHC-Elez Hani1/N=0.437 MW i takon zonës Parcelat kadastrale
P-73317079-01204-1 zona kadastrale Seçishtë ujerat prone shoqërorë ujerat dhe parcela
kadastrale P-73317073-00165-0 zona kadastrale prone shoqëror, K.Hani i Elezit i cila ka
një popullate që numëron rreth 12000 banorë kurse vetëm qyteti i Hanit të Elezit numëron
përafërsisht 8000 banorë me një shkallë të shprehur të migracionit, kurse karakteristikat
demografike janë po ato të Kosovës. Në afërsinë e drejtë padrejte të lokacionit nuk ka
objekte banimi dhe nga funksionimi i HC-Elez hani 1/N=0.437 MWnuk pritet të kenë
ndikim negativ në mjedis, objekti i banimit më i afërt gjendet në distancë 69 m, nga HC-Elez
Hani1/N=0.437 MW . Deri me tani nuk është vërejte dhe shënuar ndonjë epidemi apo
sëmundje masovike në këtë mjedis. Gjatë punës dhe procesit te prodhimit te
energjisëelektrike nga HC-Elez Hani1/N=0.437 MWpunëtorët duhet të jenë të kujdesshëm
në përdorimin si të mjeteve mbrojtëse individuale dhe të ndërmarrin aso hapa që të
pengojnë çfarëdo ndikimi të dëmshëm në shëndetin e popullatës. Njëra nga veçoritqenësore
të hapësirës së analizuar në kuptim të përcaktimit të ndikimeve të mundshme në mjedis,
paraqet karakteristikat e dendësisë së popullatës

së mjedisit Kosovarë. Migracioni

i

brendshëm i pa kontrolluar solli deri te te mbi popullimi i te qendrës urbane të banimit ne
ELEZ HANE e që për pasoj u shoqërua edhe me ndryshime të mëdha sociale –ekonomike
dhe mjedisore e që nuk duhet nënçmohet.
3.3

Lidhjet e Komunikacionit

Lidhjet me komunikacionin rrugor janë mjaft të mira, nga HC-Elez Hani1/N=0.437 MWnë
drejtimin e veriut rreth 800m lidhet me rrugën e asfaltuar Rruga Lepenci-Hani Elezit, rrugë e
cila lidhe me rrugën magjistrale Hani Elezit-Kaçanik-Ferizaj-Prishtinë si dhe me të gjitha
pjesët e Republikës së Kosovës

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 6 Lidhjet e Komunikacionit

3.4

Kushtet klimatike

Rajoni i Kaçanikut karakterizohet me klimë kontinentale të butë, dimër të ashpër që është
normale për rajonin kodrinorë-malor. Në bazë të të dhënave të bëra nga Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës kemi këto parametra klimatik për këtë regjion.
Sipas klima diagramit temperatura mesatare vjetore është 9,7 0C , ndërsa sasia vjetore e të
reshurave është 650mm/vit. Muajt më të nxehtë të vitit janë korriku me temp. 19,8 0C dhe
gushti me temperature mesatare 19,4 0C , ndërsa muajt ma të ftoftë janë muaji Janar me
temperature mesatare -20C . Lagështia mesatare vjetore është 55,58 %. Rrezatimi diellor
mesatar vjetor është 223 orë.Shumica e terreni është i përbërë nga rreshpet paleozoike të cilat
kanë karakteristika të dobëta të qarkullimit të ujit, dhe nga gëlqerorët të cilët mundësojnë

“ Elkon “ Sh.p.k.
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depërtimin e ujit në këta shkëmbinj si dhe nga sedimentët e terciarit dhe kuaternarit. Në anën
lindore të vendburimit gjendet lumi Lepenc I cili kalon në Maqedoni dhe derdhet në lumen e
Vardarit.

Figura 7Temperaturat Mesatare Sezonale në Rajonin e Hanit te Elezit 1949 - 2014

3.5

Hidrogjeologjia

Ujërat sipërfaqësorë rrjedhin anash trupit të gëlqeroreve kurse një pjesë e vogël nëpër çarje
depërton deri ne thellësi te këtyre depozitimeve.
Ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike, të cilat drenohen në
kanalet natyrale (prrockat) dhe pastaj drenohen në lumin e Lepencit. Në aspektin hidrologjik
ujërat sipërfaqësorë të komunës se Kaçanikut karakterizohen me ujera të bollshme
sipërfaqësore të cilat përfaqësohen me shumë për gjate Lumit te Lepencit dhe Lumit te
Nerodimes.
3.6

Relievi

Rajoni I gjerë i HC-Elez Hani1/N=0.437 MWkarakterizohet me një relief kodrinorë –malore
si pjesë jugore e grykës së Kaçanikut me lartësi mbidetare nga 350 m në luginën e lumit
Lepenc deri 1000m maja Rakita në veri perëndim të vendburimit.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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3.7

Pedologjia

Në aspektin pedologjik , toka ku ndodhet HC-Elez Hani1/N=0.437 MWbënë pjesë në tokat e
zhvilluara , me një shtresë të humusit. Lokacioni ku do te ndertohet HC-Elez hani 1/N=0.437
MWështë tokë më ngjyrë kafeje me ph është bazike deri në neutrale sepse nuk kemi materie
dhe shkëmbinjtë acidik. Përbërje ma të madhe të tokave kemi me ngjyrë kafe e ma pak ato të
smonicës .Tokat me ngjyrë kafe janë biologjikisht mjaft aktive të cilat kryesisht përdoren si
toka bujqësore dhe pyje të dytat kalojnë në smonica dhe vështirë përdorën për bujqësi.
Masivet shkëmbore në dhe rreth Vb janë kryesisht të familjes së rreshpeve dhe gëlqerorë,
serpentinite , amfibole.
3.8

Natyra dhe biodiversiteti

Në bazë të të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës , nuk ekzistojnë të dhëna se
në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të
biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi.Te respektohen kriteret për parandalimin e
vërshimeve dhe ruajtjen e biodiversitetit.
3.9

Bimësia dhe vegjetacioni

Në bazë të shqyrtimeve vizuale të zonës ku planifikohet të zhvillohet projekti kemi hasur në
bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ultë barishtore kemi hasur në këtë zone edhe
në bimët që u përshtaten kushteve të jetës së tyre.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 8 Mbulueshmëria e tokës

3.10 Bota shtazore – Fauna
Bazuar ne florën ekzistuese dhe kushtet klimatike si dhe ne bazë të të dhënave nga vendasit
në këtë zonë përpos shtazëve shtëpiake, jetojnë, zvarranikët, brejtësit, insektet e ndryshme,.
Prej brejtësve- minjtë, prej zvarranikëve:, zhapini i gjelbër etj, nga insektet: mizat,
mushkonjat etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllënëza e fushës, lejleku,
shqiponja etj.
Gjithashtu ne kuadër te veprës ujmarrese është planifikuar staza e peshqve me zgjidhjen
karakteristike vijuese.

Figura 9 Staza e peshqve

3.11 Peizazhi
Peizazhi është i tipit te kombinuar më kodrina të cilat shtrihen në të dy anët e ngastrave
Gjerësia dhe lartësia e këtyre kodrave është e ndryshme për gjatë lumit të Lepencit.
Në përgjithësi peizazhi është i bukur dhe tërheqës.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 10Peizazhi i K. Hani i Elezit

3.12 Dukshmëria
Shikuar nga pozita e lokacionit ku do të ndertohet HC-Elez Hani1/N=0.437 MWdhe relievit,
dukshmëria është mjaft e lartë në të gjitha anët e horizontit. Ne pjesën jug-perëndimore dhe
ajo jug-lindore ka një dukshmëri ma te madhe për gjate luginës se Lepencit. Vendet që
shtrihen ne këtë lokalitet karakterizohen më mjegulla dhe më lagështi të madhe të ajrit gjatë
stinës së dimrit.Edhe kjo zonë nuk përjashton nga ky fenomen por në masë më të vogël, sepse
nuk ka kurrfarë uzine e as diçka tjetër që e rritë ndotjen e ajrit dhe për rrjedhojë e zvogëlon
dukshmërinë.
3.13 Ajri
Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të faunës janë treguesit kryesor për
pastërtinë e ajrit. Kjo është zonë që gjendet në afërsi të Lumit te Lepencit e cila ndikon
dukshëm ne pastërtinë e këtij regjioni. Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë
regjion është në nivel të lakmueshëm.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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3.14 Uji
Ne këtë lokacion ku planifikohet të ndertohet HC-Elez Hani 1/N=0.437 MWkualiteti i ujit
është mjaft i mire për arsye se ujërat ne lumin e Lepencit nuk janë të ndotur nga ndotës , i
cili derdhet ne këtë lume. Ndotje e ujërave mund te vjen edhe nga aktivitetet e eksploatimit
dhe seperimit të gëlqerorëve dhe nga aktivitetet te cilat mund te kryhen për gjate këtij lumi
apo derdhjet e ujërave e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti ne lum të pa trajtuara.

Figura 11 Lumenjtë Kryesor të Hanit të Elezit

“ Elkon “ Sh.p.k.

15

Raporti i vlerësimit të ndikimit në Mjedis HC- Elez Hani 1
4

Përshkrimi Gjeneral i Projektit të HC-Elez hani 1/N=0.437 MW

HC-ELEZ HANI 1 është komponentë e projektit te dy hidrocentraleve te cilat planifikim t’i
ndërtoje kompania “ELKON”SH.P.K ne pjesën e fundme te lumit Lepenci, përkatësisht ne
zonën urbane te qytetit te Elez hanit. Te dyja hidrocentralet: HC-Elez hani 1 është
minihidrocentrale te tipit dige( pa kanal ose tub derivacioni). Gjithashtu, ne aspektin e
presionit hidrocentralet përfshihen ne grupin e hidrocentraleve me presion te shume te ulet
hidrostatike qe cilësohen ne gjuhen

teknike edhe si

hidrocentrale me “VLH

TURBINE”[Very-Low-Head Turbine], e si te tilla janë te preferuara edhe për zona urbane.
Projekti ndërtimi i mini hidrocentralit (me fuqi me te vogël se 500 KW), është planifikuar te
realizohet nen mbikëqyrjen e kompanisë se specializuar prodhuese e projektuese te
hidrocentraleve” WWS Waserkraft GMBH”/ë Austri, e cila ka realizuar projekte te tilla , ne
zona urbane te shume qyteteve te Bashkësisë Europiane. Vlenë te theksohet se HC-te e
realizuar me VLH-Turbina, përshkak te shpejtësisë se vogël te rrotullimit te lopatave te
turbine, krahas përparësive relevante tjera janë edhe plotësisht miqësore ndaj habitateve te
ujit, ashtu qe aplikimi I tyre munde edhe te evitoje edhe ndërtimin e stazes se peshqve. Pas
parasysh, Udhëzimi Administrativ (Mzhe) Nr. 05/2017 Caqet E Energjisë Nga Burimet E
Ripërtëritshme, përkatësisht realizimin e fuqisë gjeneruese vetëm për vitin 2020 ne sasi N=
240 MW, Komuna e Elez hanit me qellim te kontributit te këtij realizimi planifikuesshtetëror, ka lëshuar Pëlqimin me Nr.01/2996/2019 date 25.04.2019 për realizimin e HC-Elez
hani 1 ne zonën urbane te vete qytetit ne harmoni edhe me praktikat e mira te HC-ve te tilla
ne qytetet zonat urbane te vendeve te BE-se. Ne aspektin formal vedimi ne fjale është lëshuar
për parcelat kadastrale P-73317073-00165-0 zona kadastrale Rezhance prone shoqërorë
ujerat dhe parcelës me numër P-73317070-01204-1zona kadastrale Seçishtë prone shoqërorë
ujerat.
Për faktin se ne Kosove, realizimi i hidrocentraleve te tilla me presion hidrostatike shume te
ulet e me VLH - Turbine, te praktikuara edhe ne zona urbane e harmoni me standarde
ekologjike te BE-se, ne vijim prezantohen disa shembuj realizues te HC-ve te këtilla: Ne
figurën vijuese paraqitet ne shembull i realizuar ne Austri nga ana kompanisë se prodhimit te
elektomakinerise se HC-se “WWS Waserkraft GMBH”/ë Austri.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 12Paraqitja e HC-se se ngjashme ne zone urbane/Austri

Nga figura e mësipërme konstatohet se ndërtesa e HC-se ndodhet ne bregun e majte te ujë
rrjedhës buze kanalit te stazes se peshqve, pastaj ne profilin e ujë rrjedhës vërehen barrierat e
lëvizshme (montuese te automatizuara) për ngritjen gjeodezike te nivelit te rrjedhës se
sipërme (disnivelit te ujit te sipërm e te poshtëm për hidropotencial energjetik) te cilat ne
raste te vërshimeve automatikisht largohen duke evituar kështu ngritjen e nivelit te ujit te
lumit. Ne figurën vijuese paraqitet dukja dhe karakteristikat e HC”KW Eckhart”/Austri, i cili
është pothuaj identik me karakteristikat hidrologjike dhe hidraulike, me HC-te e këtij projekti
qe planifikohen ne qytetin e Elez hanit për faktin se fale prurjes mesatare shumëvjeçarë te
lumit Lepenci me Qo=10.4 m3/s, prurja instaluar arrijnë Qins=15 m3/s.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 13KW Eckhart/Austri

Gjithashtu ne figurën vijuese, paraqitet hidrocentrali i realizuar ”HPP Hauserwer”/Austri me
karakteristika te ngjashme.

Figura 14Paraqitja e HPP Hauserwehr/Austri

Ne vijim, paraqitet modeli 3D i konstruksionit te ngjashëm te objektit te HC-se:

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 15Paraqitje e një modeli te konstruksionit 3D te një HC te ngjashëm te WWS

Ne figurën e mësipërme janë te dukshme, pragu ne profilin e HC-se me barriera montuese për
ngritjen e nivelit te ujit sipër profilit, vepra anësore e marrjes se ujit për furnizimin e HC-se,
porta dhe kanali i stazes se peshqve ne skajin e djathte te HC-se, porta lëvizëse rregullative e
nivelit te ujit, turbina e presionit te ulet dhe elementet tjera strukturore te ndërtesës se HC-se.
4.1

Konfiguracioni hapsinor i hidrocentralit

Mini hidrocentrali Elezhani1 (mHC-Elez hani 1), ne aspektin makro-hapësinor shtrihet ne
komunën e Elezhanit e cila ndodhet ne juge te Kosovës ne kufi me Maqedoninë, respektivisht
ne segmentin lumore te lumit Lepenci ne qytetin e Elez hanit, mbi Fabrikën e Prodhimit te
Çimentos. Ne bazën topografike si ne figurën vijuese është paraqite shtrirje e HC-se.

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 16Konfiguracioni i HC-se

Ne aspekti mikro-hapsinore ne figurën vijuese paraqitet ne mënyrën te ekstraktuar
konfiguracioni e objektit te HC-se sipas planifikimit gjeodezik:
Nga situacioni ne fjale ne profilin e planifikuar te HC-se,paraqitet pragu kapërderdhës i
betonit ekzistues , ne kuadër te se cilit duhet integruar infrastruktura dhe strukturës së HC-se.
Kota ujore mbi Prageështë 358.04 m.l.m kurse ajo ne praguështë 356.49 m.l.m.Pra, kemi
njëPragëkapërderdhës me disnivel prej 1.55 m ,ne kuadër te se cilit duhet realizuar HC-ja me
një disnivel te ri rreth 3 m(±10%) përmesbarrierave montuese lëvizëse,qe lëvizin ne kohe
vërshimi dhe sigurojnë kalimin e Q1% ne profil pa ngritur nivelin e planifikimit paraprak.
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Figura 17Dispozita e situacionit gjeodezik te HC-se

4.2

Përshkrimi i zonës se projektit

Projekti shtrihet në kuadër të pellgut të lumit Lepenci, respektivisht lumit lepenci ne
segmentin e kalimit neper qytetin e Elez hanit, respektivisht segmentit lumor te lumit Lepenci
pranë kufirit te Maqedonisë.
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Dispozita
e HS-së

Figura 18Dispozita hidrologjike e shtrirjes se HC-se

Në figurën e sipërme 17, janë paraqitur konfiguracioni pellgut te lumit Lepenci, ne raport me
stacionin Hidrometrik Hani i Elezit dhe stacionet tjera hidrometrike te pellgut ne fjale. Ne
aspektinhidrologjik për fakti se akset e veprave ujemarrëse shtrihen drejtpërdrejt pranë postit
hidrologjik Elez hani (si ne figurën paraprake), poste referent i analizës hidrologjike te
profileve te veprave te marrjes se ujit për HC përvetësohet Posti Hidrometik Elez hani ne
lumin Lepenci. Gjithashtu, ne vijim për rëndësi te analizës hidrologjike paraqitet orografia e
pellgut te lumit Lepeci ne raport me Stacionin Hidrometrik Elez hani.
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Dispozita
e HS-së

4.3

Hulumtimi i te dhenave ne St.Hidrometrik Hani Elezit

Bazuar ne faktin se HC-Ja ne aspektin hidrologjik është ne zonën e pellgut te lumit Lepeneci,
e stacion referent hidrometrik i pellgut është posti hidrometrik Hani i Elezit, lidhure me këtë
është kryer hulumtim i të dhënave historike hidrologjike nga burime të shumta të të dhënave,
si ato nga institucionet kompetente të Republikës së Kosovës, Republikës se Serbisë si dhe
nga projekte të ndryshme kombëtare.
Te dhëna të parametrave karakteristik me rëndësi për studimin hidrologjik paraqiten ne
tabelat vijuese:
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Tabela 1Sasitë mesatare te reshjeve

Krahas te dhënave te mësipërme për reshjet ne vazhdim do te prezantohen te dhëna te
ekstraktuara nga Master Plani Ujerave te Kosovës lidhur me bilancin e stacioneve
hidrometrike te St.Hidrometrik Hani Elezit.
Nga tabela e sipërme ,duket qarte bilanci i ujërave sipërfaqësor të pellgut të stacionit
hidrometrik Hani i Elezit me parametrat vijues:
F= 582km2 Q=8.68 m3 /s q= 14.91 l/s/ km2 – moduli i rrjedhjes
Peff = 655 mm –reshjet efektive
P = 912 mm –reshjet mesatare vjetore
Ψ = 0.515 –koeficienti mesatar i rrjedhjes
4.4

Të dhëna nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovë

Mesataret e prurjeve ditore, janë përpunuar ne forme prurjeve minimale mujore sipas
prurjeve te mesatare ditore, pasi si te tilla do te shërbejnë për analizën e Prurjes së
Pranueshme Ekologjik (PPE)në profilet ujmarrëse te HC-se dhe të analizës se thatësirave në
profilin referent të analizës hidrologjike-profilin e ST.H.ELEZIT. Ekstraktimi i prurjeve
“ Elkon “ Sh.p.k.
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minimale mujore i nxjerrë nga prurja minimale ditore gjatë muajve, e te cilat janë nxjerre nga
vjetarët e prurjeve mesatare ditore te atyre viteve për te cilat ekzistojnë shënimet, është
paraqitur në vijim.
Tabela 2Prurjet minimale mujore dhe vjetore te St.H.Elezit (1963-1983)

Pra ,nga tabela paraprake pas kalkulimit te minimumeve vjetore është nxjerre e edhe
mesatarja e tyre, për vitet me shënime dhe e cila ka rezultuar me vlerën prej sQnp=1.57 (
m3/s) , vlere kjo e cila sherben per llogaritjen e prurjes se pranueshme ekologjike sipas
metodave standard te njohura si GEP, MNQ, Sllovene. Gjithashtu, nga Master Plani 83 janë
nxjerrë te dhënat mbi prurjet mesatare shumëvjeçare te postit hidrometrik te Hanit Elezit, si
përfaqësues i Pellgut. Duhet pasur parasysh mungesën e kontributit te Nerodimes se sipërme
ne tabelën vijuese (1963-1972).
Tabela 3:Prurjet mesatare ujore dhe vjetore te ST.Hidrometrik H.ELEZIT(1948-1978)
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25

Raporti i vlerësimit të ndikimit në Mjedis HC- Elez Hani 1

Tabela 4Prurjet mestare te VM.HC-LEPENCI
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Figura 19Prurjet mestare te S.H.Elezhan

Gjithashtu me qellim te formatit te studimit edhe pse regjimi mesatar u ujë rrjedhës ne postin
hidrometrik te St.Hidrometrik është identik me regjimi mesatar u ujerrjedhes ne aksin e
veprës marrëse :QVM -HC.ELEZ HANI 1 =10.27 m3/s, ne vijim edhe për këtë paraqitet
grafikishti regjimi mesatar shumëvjeçare.

Figura 20Prurjet mesatare ne VM.HC-Elezhani 1
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4.5

Studimi-raporti i prurjes se pranueshme ekologjike

Raporti për përllogaritjen e Prurjes se Pranueshme Ekologjike sipas vlerësimit te
përgjithshëm sipas nenit 10 te Rregullore MMPH Nr.02/2016 Për Mënyrën e Përcaktimit te
Prurjes se Pranueshme Ekologjike.
4.6

Pasqyra e përpunimit hidrologjik për stacionin referent me vlerat e
prurjeve

Ne harmoni me nenin 10/1.5.2 te Regullores se PPE-se ne vijim ne mënyrë tabelare paraqitet
pasqyra e përpunimet te prurjeve mesatare minimale.
Tabela 5Prurjet mesatare minimale te S.H.HANI i Elezit

Nga tabela paraprake, duken rezultatet e prurjeve mesatare minimale te nxjerrja nga vjetarë te
e prurjeve mesatare ditore për vitet me te dhëna (1963-1983),si dhe prurjet minimale vjetore
me mesataren e prurjeve minimale vjetore për vitet ekzistuese për shtete vite.
Bazuar ne rezultatin e lexuar nga tabela 3 e mësipërme e prurjeve mesatare mujore e vjetore
rezulton se: Qmes=10.27m3/s.
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Tabela 6Përllogaritja e Prurjes se Pranueshme Ekologjike per profilin VM-HC.Elez hani 1

Gjithashtu ne vijim paraqite regjimi i rrjedhjes se uji ne profilin e derivacionit si ne vijim:
Tabela 7Regjimi koncesional mujor ne profilin e derivacionit:

Ne vijim paraqiten rezultatet tabelare edhe ne mënyrë grafike:

“ Elkon “ Sh.p.k.
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Figura 21 Regjimi i kushtezuar

Regjimi punues i variantit ekonomiko-preliminar ne aspektin ekologjik, do t`a tejkaloj
pozitivisht regjimin ekologjik ne profil , për shkak te sasive te ujit mbi nivelin e prurjes se
instaluar QINST. Një regjim i tille punues paraqitet i ripërsëritur nga paragrafët e mëparshëm
te këtij studimi ne fig. vijuese.

Figura 22Regjimi punues i profilit VM.HC-se gjate turbinimit me “Qins”

Për nevoja planifikues te aspekti tarifor ne vijim ne fig. vijuese paraqitet prodhimi mesatar
vjetor i energjisë elektrike i HC-se
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Figura 23Diagrami i prodhimi te energjisë te HC-se

Prodhimi mesatar vjetor energjetik total i HC-se është : Evjet.MEAN = 1,757.840 MWH
Evjet. MAXIMUM = 2,647.918 MWH N=0.437 MW

5

Identifikimi dhe Përshkrimi i Ndikimeve në Mjedis

Ndikimet Gjatë Fazës së Ndërtimit Ndikimet mjedisore gjatë fazës së ndërtimit të HC- Elez
Hani 1/N=0.437 MW i cili është minihidrocentral i tipit dige( pa kanal ose tub derivacioni).
Gjithashtu, ne aspektin e presionit hidrocentralet përfshihen ne grupin e hidrocentraleve me
presion te shume te ulet hidrostatike qe cilësohen ne gjuhen teknike edhe si hidrocentrale me
“VLH TURBINE”[Very-Low-Head Turbine], e si te tilla janë te preferuara edhe për zona
urbanemund të lidhen vetem me vendosjen e turbinave edhe pajisjeve tjera për prodhimin e
energjisë , ndërtesën e HC-sesi dhe kanalit të shkarkimit (largimit) të ujit prap gjer ne kanal
dhe kështu kto ndikime janë kalimtare. Ndikimet e tjera lidhen me ndotjen fare të vogël të
ajrit për shkak të aktiviteteve të lart cekura krijimi i pluhurit kur do transportohen pajisjet dhe
materialet e ndërtimit, krijimi i mbeturinave, i zhurmës, dhe ndotje e tokës dhe ajrit nga
lëvizja e materialeve të dëmshme. Ndikimi ne mjedis gjate ndërtimit te rrugës (poqese është e
nevojshme) qe do përdoret për, vendosjen e linjës elektrike te lidhjes se Hidrocentralit
përkatës me nënstacioninpërkatës. Ndikimi ne mjedis gjate përgatitjes se sheshit te ndërtesës
te Hidrocentralit. Ndikimi ne mjedis si rezultat i largimit te materialeve qe do te largohen nga
sheshi ku do te ndertohet Hidrocentrali. Pluhuri është një bashkëudhëtar i transportit dhe
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grumbullimit të materialeve të ndërtimit. Për të minimizuar pluhurin duhet të adoptohen
masat e më poshtëm: kufizimin në minimum i intervalit të grumbullimit të materialeve, të
minimizohet ekspozimi kundrejt erozionit, ekspozimit nga era, të përdoren kamionë të
mbuluar për transportin e materialit inert, të reduktohet shpejtësia e mjeteve të transportit në
sheshin e ndërtimit. Sheshi i ndërtimit do të pastrohet dhe të gjitha hedhjet dhe materialet
mbetës si mbeturina do të trajtohen në përputhje me ligjin e mbeturinave. Mbeturinat
komunale dhe mbeturinat e tjera duhet të grumbullohen në kontejnerë specialë për qëllimin
në fjalë dhe të largohen në mënyrë të rregullt nga kompanitë e licencuara për grumbullimin e
mbeturinave. Zhurma është një ndikim i pa evitueshëm i mjedisit gjatë ndërtimit. Për fat të
mirë, qendrat e banuara janë larg nga lokacioni ne fjalë. Zhurma mund të kufizohet duke
zbatuar praktika të mira menaxhimi dhe kufizim të punimeve gjatë ndërrimit të turneve të
natës . Koha e punës do të jetë nga ora 7.00 e mëngjesit deri 19.00 mbas dite. Të respektohen
gjithë masat e përgjithshme parandaluese për lehtësimin e zhurmave në sheshin e ndërtimit
.Të gjitha pajisjet duhet të mirëmbahen në gatishmëri të mirë pune. Gjatë fazës së ndërtimit të
Hidrocentralit duhet të përgatitet plani i mbrojtjes së punëtorëve, duke përdorur praktika të
mira dhe rregulla për realizimin e aktiviteteve në sheshin e punës . Ndikimet Gjatë Fazës së
Funksionimit
Ndikimi mjedisor gjatë fazës së funksionimit të Hidrocentralit pothuaj nuk ekziston përpos
gjatë mirëmbajtjes sasia të papërfillshme mbetjesh mund të krijohen si mbeturina metalike në
se do kërkohen zëvendësime, si dhe mbeturina organike të cilat i krijojnëpunëtoret.
Funksionimi i pajisjeve prodhuese dhe monitoruese nuk krijon zhurmë, nuk përbën burim
ndotjesh të tokës dhe ajrit.
5.1

Ndikimet në ajër

Ndotja e ajrit shkaktohet nga lirimi i pluhurit gjatë manipulimit me makina ngarkuese dhe
automjete transportuese në sipërfaqet operacionale dhe në rrugët transportuese të pa
asfaltuara. Ndotja e ajrit shkaktohet gjithashtu nga lirimi i gazrave nga makinat gërryese,
ngarkuese, kompaktuese, për ngjeshje dhe automjetet transportuese. Gjatë fazës së
funksionimit të Hidrocentralit pothuajse nuk kemi ndikime të theksuara negative ne ndotjen e
ajrit. lidhen vetem me vendosjen e turbinave edhe pajisjeve tjera për prodhimin e energjisë ,
ndërtesës e HC-sesi dhe kanalit të shkarkimit (largimit) të ujit.
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5.2

Ndikimet në tokë

Ndikimi ne tok paraqitet gjate ndërtimit te rrugës qe do përdoretpër hapjen e kanalit, linjës
elektrike te lidhjes se Hidrocentralit përkatës me nënstacioninpërkatës. Ndikimi ne tokë do të
ndodh gjate ndërtimit të ndërtesës së hidrocentralit dhe përgatitjes se sheshit platos te
ndërtesës te Hidrocentralit. Ndikimet ne tokë paraqiten nga deponimi i dheut të larguar nga
hapja e kanalit për vendosjen e,linjës elektrike te lidhjes edhe objekteve të Hidrocentralit,
ndërtimit te digës i cili do te jete pa kanal ose tub derivacioni . Kjo sasi e dheut pastaj do të
shfrytëzohet për mbushjen e hapësirës së sipërme të kanalit pasi të vendoset gypi dhe për
mbushjen e hapësirave të degraduara , me qëllim të mbjelljes së barit në pjesën e degraduar ,
sasia e dheut të mbetur do të dërgohet ne deponin rajonale . Kështu që ndotja e tokës në këtë
rast do të jetë minimale. Ndikimet negative janë edhe mbeturinat e ngurta që krijohen gjatë
procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të detyrueshme të makinave ngarkuese dhe
transportuese si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë
punëtorët. Ndikimet negative paraqitet me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat
ngarkuese dhe transportuese, nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet operacionale. Ndikimet
nga mbeturinat e lëngta që shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshme, nga
makinat punuese gjatë riparimeve të detyrueshme dhe furnizimit me derivate dhe gjatë
ndërrimit të vajrave të makinave ngarkuese dhe automjeteve transportuese. Ndikimet
negative paraqiten nga dëmtimi i përkohshëm i tokës . Problemi i deponimit të tepricës së
materialit të gërmuar dhe ruajtjes së materialeve ndërtimore në fazën e ndërtimit . Gjatë fazës
së funksionimit të Hidrocentralit ndikimet negative ne tokë mund të jenë mbeturinat e ngurta
që krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve te pajimeve prodhuese të
Hidrocentralit, nga mbeturinat komunale dhe mbeturinat e tjera qe i krijojnë punëtorët, nga
mbeturinat e lëngtë që shkaktohen nga derdhja e vajrave gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe
riparimeve të pajimeve të Hidrocentralit.
5.3

Ndikimet në ujë

Ndikimet negative ne ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në
tokë nga makinat e lartë cekura.

Derdhja e tyre në tokë ndikon në ndotjen e ujërave

sipërfaqësore dhe ujërave nëntokësore. Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikojnë grimcat e
ngurta dhe pluhurat të cilat shkaktohen gjatë ndertimit te diges,bartjes së materialit për
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ndërtimin e Hidrocentralit. Punimet afër dhe brenda zones se ndertimit te objektit të
Hidrocentralit dhe diges.
Zgjidhjet e propozuara të objektit të Hidrocentralit për nga përmasa dhe kohëzgjatja e
ndërtimit, konfirmojnë se efektet negative do të jenë të shprehura të përkohshme gjer sa do të
zgjat faza e ndërtimit. Ndertimi i objekteve të Hidrocentralit dhe

diges që ndërtohen në

shtrat të lumit nuk do te kene ndikime direkte në shtratin e lumit . Me organizim të mirëfilltë
të punëve dhe shkurtim të kohëzgjatjes së ndërtimit mund të minimizohen ndikimet negative..
Vlerësohet që hidrocentrali do të ketë ndikim të pranueshëm në baraspeshën natyrore të
ekosistemit të lumit Lepenc . Gjatë fazës së funksionimit të Hidrocentralit nuk do te kete
ndikime të rëndësishme negative ne mjedis nga realizimi i projektit sepse nuk do te kete
zvogëlimite sasisë së ujit të lumit dhe nuk do të ketë ndikime negative në botën bimore dhe
shtazore të lumit Lepenc pasi qe HC do te

reaalizohet me VLH-Turbina, pershkak te

shpejtesise se vogel te rrotullimit te lopatave te turbine,krahas perparesive relevante tjera jane
edhe plotesisht miqesore ndaj habitateve te ujit, ashtu qe aplikimi I tyre munde edhe te evitoje
edhe ndertimin e stazes se peshqeve.
5.4

Ndikimet në trafik

Kompania “ELKON”SH.P.K planifikon te ndërton HC-Elez hani 1/N=0.437 MW ne pjesën
e fundme te lumit Lepenci, përkatësisht ne zonën urbane te qytetit te Elez hanit.
Megjithëse kjo është një zone pak e populluar dhe nuk do ketë shumë shqetësim nga trafiku,
është e rëndësishme që menaxhimi i trafikut duhet përshkruar dhe kryer në përputhje me
ligjet e vendit me masa të përshtatshme

dhe me sistem sinjalizimi (me ndriçim të

përshtatshëm, shenja mbrojtëse të trafikut, pengesa dhe persona me flamur) të cilët shihen
dhe respektohen me lehtësi Shpejtësia e lëvizjes së automjeteve duhet të jetë lehtësisht e
dukshme.
5.5

Ndikimet ne botën bimore dhe shtazore

Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë të vie deri
te ndikimet në florë dhe faunë . Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në
lokacionin e caktuar nuk kemi zhdukje të madhe të vegjetacionit (edhe pse këto sipërfaqe nuk
janë të mbjellura me të lashta periodike bujqësore por të mbuluara me sasi të vogël bari të
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egër të mbirë vet dhe shkurreve e drunjve të ndryshëm ). Nga ajo që u cek më lartë ndërtimi i
Hidrocentralit me infrastrukturë përcjellëse në këtë lokacion nuk do të ketë ndikime të
theksuara në botën bimore. Deri sa punimet të zgjasin do të çrregullohen kushtet ekologjike
dhe migracioni i lirë i organizmave ujorë, posaçërisht peshqve . Për arsye të natyres se
projektit vlerësohet se ndikimet ne peshq nuk do të jenë e përhershme, e nëse dëmtohet fondi
i peshkut, investitori do të bëj kompensimin në pajtim me rregulloret ligjore përkatëse.
5.6

Ndikimi në Peizazh

Ndërtimi i Hidrocentralit për arsye të pozitës së lokacionit ku do të ndërtohet dhe natyrës së
projektit që do të realizohet, nuk do te ketë ndikime negative te mëdha ne peizazh, përpos
objektit të Hidrocentralit dhe digësqë do të vendoset . Gjatë fazës së ndërtimit te objektit të
Hidrocentralit dhe

digësnormalisht, peizazhi do të pësojnë një degradim te vogël i cili me

masat të cilat do të merren në mbarim të ndërtimit do ti kthehet pamja në harmoni me
gjendjen të përafërt me gjendjen e mëparshme.
5.7

Ndikimet ne raste aksidentale

Për arsye të natyrës së aktiviteteve për ndërtimin dhe funksionimit të Hidrocentralit,
aksidente mjedisore mund të ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të
natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë. Aksidentet mund të ndodhin ne fazën
e ndërtimit, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve ndërtuese, nga rrjedhjet e
ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së
gypave hidraulik, nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit të materialit
ndërtimor etj. Ne fazën e kryerjes funksionimit të Hidrocentraleve aksidentet mund të
ndodhin nga mundësia e përmbytjeve të ngastrave, nga mundësia e plasaritjes (dëmtimit) te
digës, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve prodhuese. Aksidentet mund të
ndodhin nga rrjedhjet e lëndëve lubrifikuese nga pajimet e Hidrocentralit .
6

Marrja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
6.1

Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më
lart kompania duhet ndërmarr këto masa: Gjatë punës me makina ngarkuese dhe
transportuese të gjitha sipërfaqet operacionale të stërpikën me ujë posaçërisht në kohëra me
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temperatura të larta. Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe
automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i
gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ. Kamionët të cilët bëjnë transportin e
dheut dhe materialeve tjera duhet të mbulohen me mbulesa adekuate, për arsye që pluhuri
gjatë transportit të mos shpërndahet nga ta dhe ne kohëra me temperatura të larta dhe me
erëra të stërpiken me ujë. Duhet të jetë çdo herë në disponim auto cisterna me ujë për
spërkatje.
6.2

Masat e marrura për mbrojtjen e tokës

Me qëllim të ruajtjes së tokës nga ndikimet negative të cekura ne pasuset e më sipërme duhet
ndërmarr këto masa: Në mënyrë të rregullt të mirëmbahen makinat ngarkuese dhe automjetet
transportuese duhet të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të
derivateve dhe vajrave nga makinat ngarkuese dhe automjetet transportuese. Vaji i makinave
ngarkuese dhe automjeteve transportuese nuk duhet të ndërrohet në vende jo të caktuara dhe
jo të izoluara mirëpo nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit për shkak te avarive ne
makinat ngarkuese dhe transportuese atëherë duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e
vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën
makinën që riparohet. Ndërrimi i vajrave duhet të bëhet ne vende të caktuara dhe të izoluara
për mos depërtimin e tyre në tokë. Platoja dhe sipërfaqet operacionale ku bëhet mirëmbajta
(servisimi) i makinave ngarkuese dhe transportuese të betonohet dhe izolohet. Në kohëra kur
ka të reshura atmosferike të mos punohet me makina, me qëllim të mos ngjeshjes në masë të
madhe të tokës. Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të
posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve
për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin rajonale. Vajrat e
ndërruara nga makinat ngarkuese dhe transportuese, duhet të deponohen në enë të posaçme
dhe do të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
Për zvogëlimin e sasisë së pluhurit ne kohra me temperatura të larta dhe me erëra sipërfaqet
operacionale të stërpiken me ujë Sipërfaqet e degraduara duhet të nivelizohen dhe mbillen me
barë dhe drunj, duke ju për përshtatur mjedisit rrethues, dherat e mbetura dhe mbeturinat tjera
të ngurta do të dërgohen ne deponin rajonale. Sipërfaqet e ku do të hapet kanali
ilinjëselektrikeduhet të mbulohen me sasi të dheut të nivelizohen dhe te mbillen me barë dhe
drunj, duke ju për përshtatur mjedisit rrethues.
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6.3

Masat e marrura për mbrojtjen e ujit

Për mbrojtjen e ujërave nga ndikimet e mundshme negative që ndodhin nga aktivitetet gjatë
ndërtimit të objektit të HC, digës si dhe hapjes së kanalit të linjës elektrike etj, rekomandohet
të merren këto masa: Gjatë ndërtimit të objektit të HC, digës si dhe hapjes së kanalit të linjës
elektrike duhet të bëhet mbrojtja e kontaktit me ujin në kanalin ekzistues. Vaji i makinave
ngarkuese dhe automjeteve transportuese nuk duhet të ndërrohet në lokacionin ku nuk është i
dedikuar për ndërrimin e vajrave, mirëpo nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit për
shkak te avarive ne makinat ngarkuese dhe automjetet transportuese, atëherë duhet siguruar
enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i
vajrave dhe të vendoset nën makinën që riparohet. Duhet siguruar dhe pasur ne rezerva
material për absorbim (neutralizim ), të derivateve dhe vajrave ne rast të derdhjes së tyre.
Duhet të sigurohen WC fushore dhe zbrazja e WC fushore pas mbushjes me fekale dhe ujëra
të zeza të barten nga kompanitë e licencuara. Pasi që HC do te ketëbarrierën montuese për
ngritjen e nivelit te ujit sipërprofilit, vepraanësore e marrjes se ujit për furnizimin e HC-se,
portën dhe kanali i stazes se peshqve ne skajin e djathte te HC-se, porta lëvizëserregullative e
nivelit te ujit, turbina e presionit te ulet dhe elementet tjera strukturore te ndërtesës se HC-se
me futjen e ujit për nevoja të hidrocentralit dhe pasi te kalon nga hidrocentrali prapederdhet
në lumin Lepenc dhe kështu, mënjanohen rreziqet permanente të mbytjes së njerëzve e
posaçërisht të fëmijëve, që mund të ndodhin ne rastin kur kemi te bëjmë me hidrocentral te
tipit dige., shmangien e rrezikut nga ramja e begative ne dige që frekuentojnë në rrethinë,
mënjanohet rreziku i ndotjes së ujit nga hedhja e mbeturinave nga komuniteti, që mund të
ndodhin ne rastin e kanalit te hapur.
6.4

Masat e marrura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore

Sipërfaqet e degraduara gjatë ndërtimit të objektit të HC, digës si dhe hapjes së kanalit
tëlinjës elektrike dhe sipërfaqet për rreth ndërtesës së Hidrocentralit me infrastrukturë
përcjellëse pas ndërtimit të Hidrocentralit do të mbillen me bimë dhe drunjte dekorativ. Duhet
të ndërtohet përskaj digës- veprës së marrjes shtegu për peshk e cila do të mundësonte
qarkullimin pa pengesë të faunës së lumit Lepenc. Sistemi dhe siguria e menaxhimit të
regjimit ujorë. Respektimi i rrjedhshmërisë ekologjike të pranueshme që më parë të caktuar
është një nga faktorët kryesorë të mbrojtjes komplet të ekosistemit. Duke marrë parasysh se
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është fjala për impiant të rrjedhshëm me derivacion, ky problem nuk është i shprehur. Sipas
qëllimeve strategjike të mbrojtjes dhe avancimit të këtij ekosistemi, dhe obligimeve morale,
pronari i Hidrocentralit do të marrë pjesë në aksionet e shtimit të fondit të peshkut dhe
aktiviteteve tjera në pajtim me rregulloret mbi mbrojtjen e ujërave, mjedisit dhe natyrës.
6.5

Masat e marrura për mbrojtjen nga rreziqet aksidentale

Për të parandaluar dhe zvogëluar rreziqet e mundshme duhet ndërmarr këto masa: Të mirën
të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit nga makinat ngarkuese
dhe transportuese . Lartësia e digës – veprës së marrje duke pasur parasysh konfiguracionin e
terrenit, nuk do të ndikoj në përmbytjet e sipërfaqeve (tokave) të cilat ndodhën në afërsi të
lumit . Rreziku nga plasaritja (dëmtimi) e digës nuk do të jetë e mundur, sepse diga do të
ndertohet prej betonit special për ndërtimin e digave dhe do te jete e përforcuar (armiruar)
prej armaturës (qelikut) me profil të caktuar sipas dimenzioneve në bazë rezultateve statistike
të llogaritura. Rreziku për sigurinë e mjedisit jetësor në raste aksidentale. Si preventivë do të
aplikohet zgjidhja moderne teknologjike në pajtim me mjedisin çka edhe është rasti tek
turbinat te zgjedhura. Kjo do të thotë se mund të aprovohet turbina zgjidhja konstruktive e së
cilës është pa kushineta me vaj dhe transformator që janë pa vaj si izolues. Në këtë mënyrë do
të eliminohej mundësia e aksidenteve dhe ndikimit negativ në mjedis.
7

Programi i monitorimit te mjedisit gjate ndërtimit dhe operimit te Hidrocentralit

Ne fillim duhet të theksojmë që për vet specifiken e tij si impiant gjenerues i energjisë
elektrike mbështetur mbi burimet e renovushme të energjisë dhe transformimi i energjisë
elektrike nga një nivel tensioni ne një tjetër ndotjet që i shkaktohen mjedisit janë minimale.
Ndotja që i shkaktohet mjedisit është minimale jo vetëm që kemi të bëjmë me shfrytëzimin e
një burimi të ripërtërifshim të energjisë (hidroenergjisë ) pra kemi te bëjmë me Hidrocentral
me VLH-Turbina, përshkak te shpejtësisë se vogël te rrotullimit te lopatave te turbine,
krahaspërparësive relevante tjera janë edhe plotësishtmiqësore ndaj habitateve te ujit dhe
Mjedisit pra pa ndikime te theksuara në Mjedis .
Ne tabelën ne vijim janë dhënë parametrat qe do te duhen te monitorohen gjatë fazës se
ndërtimit.
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Aktivitetet

Efektet Potenciale

Plani i zbutjes

Përgjegjësia

Monitorimi i sasisë Zvogëlimi i sasisë Sasia e mesatare e ujit që do Aplikuesi

që

së ujit të marr nga së ujit të mbetur ne të merret nga vepra e marrjes do të realizoj
lumi

lum

do të jetë sipas tabelës 6 e operimin
llogaritur

me

e

minimum hidrocentraleve

biologjiktë prurjeve normale ,
ne çdo stinë .

do

të

bëj

vazhdimisht

Kjo sasi e ujit do të kaloj monitorimin e
vetëm ne turbina aty per aty sasisë së ujit.
dhe do te kthehet direkt në
Lumin lepenc përsëri, nuk do
te ketë tubacion.
Pastrimi

dhe Humbja e zonave Nuk ka bimë dhe drunj te Aplikuesi

përgatitja

e me habitate (florë) veçanta të mbrojtura

hapësirës

për për

kalimin e

kanalit kanalit

tëlinjës

korridoret

ne

e korridorin për ndërtimin e

tëlinjës tubacioneve

elektrike, elektrike,ndërtimin

për

kanalit

tëlinjës elektrike.

ndërtimin të objektit të objektit të HC, Pas ndërtimit do të bëhet
të HC, tipit digës, tipit
digës,
pa rehabilitimi dhe do të mbillen
pa derivacion
derivacion
drunjte frytdhënëse pran
gjithë korridorit.
Marrja me qira e Konflikt

me

Do të merret sasia minimale Aplikuesi

hapësirave

përdorimin aktual të e

ndihmëse

tokës

nevojshme.

rregullohet

Do

të

përmes

marrëveshjes me pronarët e
tokave .
Marrja me qira e Shqetësime
hapësirave
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ndihmëse

ti

shkaktohen dhe nëse merren tokat me qira

komuniteteve

ato pas përfundimit të qëllimit

lokale.

duhet të kthehen ne gjendje
fillestare

Marrja me qira e Zona e degraduar Hapësirat e marra me qira Aplikuesi
hapësirave

duhet të kthehet ne duhet të kthehen ne gjendjen

ndihmëse

gjendjen fillestare

fillestare
Ne këto hapësira duhet të
mbillen të lashta bujqësore
ose drunj frytdhënëse dhe të
përdoren për qëllime të mira.

Parashikime

për Reduktimi i sasisë Sasia e ujit që do të kërkohet Aplikuesi

përdorimin e ujit të së ujit që do të për këtë qellim është shumë i
pijshëm

ne mbetët për banoret vogël dhe e pa përfillshme për

Hidrocentralin

e për

ndërtuar.

rreth Hidrocentralet, ne fazën e

hidrocentraleve

operimit do të punojnë vetëm
nga 8 punëtor. Kjo sasi e ujit
do të merret nga burimi
vetanak e nuk do të ndërhyhet
fare ne burimet apo ujë
sjellësin e komunitetit.

Magazinimi

dhe Materiale që kanë Të gjithë punëtorët që do të Aplikuesi

trajtimi
materialeve
rrezikshme

i potencial të lartë për punojnë ne ndërtimin e duhet
të dëme

ne

shëndet të trajnohen për sigurinë ne

dhe ekosisteme

punë dhe për trajtimin e
materialeve

të

rrezikshme.

Materialet

kryesore

rrezikshme

do

te

te
jen

lubrifikantet dhe solventet e

“ Elkon “ Sh.p.k.

40

Raporti i vlerësimit të ndikimit në Mjedis HC- Elez Hani 1
ndryshme të përdorur për
pastrimin

dhe

lyerjet

e

ndryshme.
Magazinimi

dhe Kontaminimi i tokës Tankerët e lubrifikantëve dhe Aplikuesi

trajtimi

i dhe ujit nga pikimet solventve që do te përdorën

materialeve

të dhe

rrezikshme

rrjedhjet

e gjatë ndërtimit ne nënstacion

mundshme .

do të kenë një mbështjellëse
të dyfishtë. Duhet të përgatitet
një plan emergjence ne rast të
rrjedhjeve të lubrifikanteve
dhe solventve.

Forca Punëtore

Fluksi i punëtorëve Fluksi i punëtorëve do të jetë Aplikuesi
për

ndërtimin

e rreth

30-40

punëtor

për

hidrocentraleve. Do ndërtimin e Hidrocentraleve,
të krijoj presion për pjesa më madhe do të jen nga
shtëpi dhe burime të komuniteti. Një ambulancë
tjera ne komunitet

me mjetet më të nevojshme të
ndihmës së shpejt do të
vendoset

ne

sheshin

e

ndërtimit.
Dërgimi
materialeve

i Kjo

do

të

rrisë Nga ana tjetër spërkatja me Aplikuesi

dhe fluksin ne trafik dhe ujë dhe mbulimi i makinave

pajisjeve ne shesh

emetimin e pluhurit të transportit të dheut kur
ne atmosferë.

dalin nga sheshi do të bëj të
mundur reduktimin e pluhurit
ne atmosferë.

Hedhja

e Probleme

mbeturinave

të shqetësuese
shëndetin
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ngurta

ndotje të mjedisit.

do të duhen të hidhen ne
vendet e përcaktuara nga
komuniteti apo ne deponin
regjionale

përmes

të

një

ndërmarrje të licencuar për
këte qëllim.
Hedhja

e Probleme

mbeturinave

të shqetësuese

lëngëta

Mbetjet e lëngëta që do të Aplikuesi
ne gjëndërohen gjatë ndërtimit

lidhje

me /operimit të hidrocentraleve,

kontaminimin e ujit.

do të duhet të trajtohen nga
ndërmarrjet të licencuara për
këtë

qëllim.

Nuk

lejohet

hedhja e drejt për drejt e
mbetjeve të lëngta ne mjedis
të hapur apo ne vijat ujore.
Operimi
makinerive

i Zhurmat

te Zhurma është brenda niveleve Aplikuesi

dhe ndryshme që mund të lejuara që emitohen nga

pajisjeve.

të vinë nga pajisjet turbinat, gjeneratorët elektrik
dhe makineritë.

transformatorët dhe qelizat e
ndryshme që janë pjesë e
këtyre hidrocentraleve.

Trajtimi i ujërave të Hedhja e ujërave të Një gropë septike e trajtimit Aplikuesi
zeza te shkarkuara zeza
nga punëtorët

ne

vijat

e të ujërave të zeza do të duhet

ujëravesipërfaqësore të ndërtohet ne afërsi të
hidrocentraleve.
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Aktivitetet

Plani i Monitorimit

Pastrimi

Përgjegjësia

dhe Ka shumë pak bimësi ne vendin ku do te kalojnë Aplikuesi

përgatitja

e tubacionit për kanalit tëlinjës elektrike, ndërtimin

hapësirës

për të objektit të HC, digës për minimizimin e.

kalimin e kanalit Praktika e zgjedhjes se sheshit për sheshin e
tëlinjës

elektrike, hidrocentraleve do te realizohet ajo më e mira.

ndërtimin
objektit

të Pas fazës se ndërtimit të gjitha hapësirat e
të

digës

HC, degraduara do të mbillen me bimësi (barë) dhe do
për te mbillen me drurë frutore pranë ndërtesave të

minimizimin

e hidrocentraleve.

zonave me bimësi
Pastrimi

dhe Ka vetëm pak shkurre, drunj dhe shelgje të vogla Aplikuesi

përgatitja e vendit ne vendin ku do te vendosen veprat e dekantimit.
ku do te vendosen Gjithashtu rreth këtyre veprave

do te mbillen

veprat e dekantimit shelgje apo drurë frutore për te shmangur
shtesë

erozionin.

Pastrimi

dhe Nuk ka shkurre, drunj dhe shelgje tëvogla ne Aplikuesi

përgatitja e vendit vendin ku do te vendoset baseni i presionit sepse
ku do te vendoset është e ndërtuar kaskada e vjetër. Nuk ka shkurre,
baseni i presionit te drunj dhe shelgje të vogla ne vendin ku do te
tipit

digë

pa ndërtohet diga e vogël dhe turbinat e Mini HC-së.

tubacion.

Praktika e zgjedhjes se ndërtimit te trupit të digës
do te realizohet ne prani te komunitetit për te
kontrolluar te gjitha proceset.

Marrja me qira e Monitorimi i te gjithë dokumentacionit nga Aplikuesi
shesheve ndihmëse

komuniteti se nuk do te marri tokë bujqësore për
këtë qëllim.

Marrja me qira e Marrja dhe përdorimi për at qëllim i tokës Aplikuesi
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shesheve ndihmëse

përkatëse me qira.

Marrja me qira e Dokumenti i kushteve finale te lënies se tokës pas Aplikuesi
shesheve ndihmëse

qirasë (nëse eventualisht merret) për të bërë të
mundur dhe duhet bërë puna e domosdoshme për
ta kthyer ne gjendjen fillestare.

Hedhja

e Dokumentimi i materialeve te ngurta te pa Aplikuesi

mbeturinave

te rrezikshme që hidhen ne vendet e përcaktuara ose

ngurta

ne deponin rajonale.

Forca punëtore

Një ambulancë e lëvizshme me mjetet me te Aplikuesi
nevojshme te ndihmës se shpejte do te vendoset
ne sheshin e ndërtimit.

Dërgimi
materialeve

i Inspektim i përhershëm duhet te realizohet ne Aplikuesi
dhe lidhje emetimet e pluhurit të atmosfere gjatë

pajisjeve ne shesh

transportit të dheut nga sheshi në rrugën kryesore.

Hedhja

e Dërgimi i materialeve te ngurta te pa rrezikshme Aplikuesi

mbeturinave ngurta

qe hidhen ne vendet e para caktuara duhet te
kryhet herë pas here si në lidhje me sasinë dhe
përbërjen e tyre

Hedhja

e Monitorimi i parametrave duhet te kryhet me një Aplikuesi

mbeturinave

të përkujdesje shumë të lartë

lëngëta
Secili nga parametrat e identifikuar gjatë fazës se operimit dhe gjithashtu është përcaktuar ne
planin e zbutjes (zvogëlimit) do te duhet të monitorohet gjatë fazës se operimit te
hidrocentraleve. Ne tabelën ne vijim janë dhënë parametrat që do të duhen të monitorohen
gjatë fazës se operimit.
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Aktivitetet

Plani i Monitorimit

Përgjëgjsia

Monitorimi sasisë Sasia mesatare e ujit qe do te merret nga vepra e Aplikuesi
ujit të marrë në marrjes do te jetë sipas tabelës nr. 6 e llogaritur me
Lumin Lepenc.

minimumin biologjik të prurjeve mesatare dekadike.

Zvogëlimi i sasisë Kjo sasi e ujit do të kalojë në turbina te cilat do te
së uji të mbetur në vendosen ne vendin e veprës se marrjes dhe përsëri
do te kthehet ne lumë pasi të dalin nga veprat e

shtratin e lumit

shkarkimit. Investitori qe do të realizojë operimin e
hidrocentraleve

do

te

realizoj

vazhdimisht

monitorimin e sasisë se ujit.
Operimi i pajisjeve Një skenar bazë për zhurmat e mundshme para fazës Aplikuesi
dhe makinave

së ndërtimit, gjatë ndërtimit dhe operimit duhet te
realizohet. Gjate gjithë procesit te operimit duhet të
monitorohet niveli i zhurmave nuk duhet ti kaloj 70
decibel.

Sistemi i trajnimit Sistemi i trajnimit të ujërave të zeza do te Aplikuesi
te ujërave te zeza

monitorohet në bazë të parametrave të dhënë nga
operuesi.

Magazinimi

dhe Dërgimi i materialeve të ngurta të pa rrezikshme që Aplikuesi

trajtimi

i hidhen në vendet e para caktuara duhet të kryhet herë

materialeve

te pas here si ne lidhje me sasinë ashtu edhe përbërjen e

rrezikshme

tyre. Trajtimi i materiale eventuale të rrezikshme do
të bëhet ne bazë të rregullave të bazuara ne ligjin për
mbeturina.
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8

Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit të Hidrocentralit

Në rastet e demontimit apo largimit të Hidrocentralit nga lokacionet e lartcekura, edhe pse
kjo nuk mund të ndodh për arsye të rëndësisë dhe natyrës së projektit, sepse edhe nëse
vjetrohen pajimet apo ndryshon teknologjia ato mund të ndërrohen me pajime të reja, nëse
vjen gjer te ndërprerja e aktivitetit të hidrocentralit nevojitet të bëhet raporti për VNM për
mes të cilit saktë do të definohen ndikimet në mjedis dhe masat që duhet të ndermirën për
mbrojtjen e mjedisit me rastin e largimit të Hidrocentralit me pajimet përcjellëse.
9

Konkluzion

Nga analiza e tërë aspekteve të marra në shqyrtim në Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis të projektit për ndërtimin e HC-Elez hani 1/N=0.437 MW , Komuna e Hanit Elezit,
zbatimi i projektit nuk do të ketë pasoja negative të mëdha në mjedisin e zonës. I terë ky
projekt është ne përputhshmëri me strategjinë e zhvillimit energjetik te Republikës se
Kosovës është ekologjik, ne përputhje me tendencat e zhvillimit te energjetikes alternative
për Kosovën. Analizat e kryera nga pikëpamja e kushteve dhe mundësive të shfrytëzimit
hidroenergjetik të ujërave të lumit Lepencgjegjësisht të digës ne pellgun e lumit Lepenc,
sjellin në përfundim se kjo është teknikisht e mundshme dhe ekonomikisht e arsyetueshme
me ndërtimin e Hidrocentralit në lokacionin e lartshënuar . Fondi i të dhënave të
disponueshme mbi matjet e rrjedhshmërisë dhe nivelit të ujit është e kënaqshme, kurse
analizat e kryera hidrologjike janë të mjaftueshme që në mënyrë të besueshme të përcaktohen
vlerat projektuese dhe efektet energjetike. HC-Elez hani 1/N=0.437 MW , Komuna e Hanit
Elezit, nësegmentin lumore te lumit Lepenci në qytetin e Elez hanit, mbi Fabrikën e
Prodhimit tëÇimentos nuk ka ndikim në ndryshimin e regjimit të rrjedhjes së lumit
Lepencgjegjësisht të kanalit te HC-Elezhani 1/N=0.437 MW, nuk ka ndikim në ambientin
natyrorë. Sasia e mesatare e ujit që do të merret nga vepra e marrjes do të jetë vetëm e
llogaritur sipas tabelës nr. 6 me minimumin bilogjik të prurjeve mesatare shumëvjeçare. Kjo
sasi e ujit përsëri do te kthehet ne Lumin Lepenc pasi të dalin nga vepra e shkarkimit po ne te
njëjtën pike te marrjes. Gjatë fazës së shfrytëzimit nuk ka elemente të shqetësimit për faunën.
Sasia e ujit është llogaritur sipas rregullores së MMPH-së për Llogaritjen e minimumit
bilogjik dhe varësisht prej sasisë së prurjeve do të shfrytëzohet sasia e ujit, në raste se sasia e
prurjeve është e vogël, gjegjësishtzvogëlohet nën minimumin biologjik puna e Hidrocentralit
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do të ndërpritet. Zbatimi i këtij projekti nuk do të ketë ndonjë pasoj negative të mëtejshëm në
mjedisin e zonës. Ndikime minimale do të ketë vetëm në ndryshimin e pejsazhit të sipërfaqes
së shfrytëzuar me masat që janë parashikuar të merren në këtë raport ky fenomen do të
zbutet. Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në funksionimin e
Hidrocentralit të cilat kanë mundësi të ndikojnë në mjedisin jetësor dhe duke pasur parasysh
identifikimin e ndikimeve të mundshme në mjedis gjatë ndërtimit dhe funksionimit të HCElez hani 1/N=0.437 MW, nuk do të shkaktoj ndikime negative në mjedis dhe nuk rrezikon
shëndetin e njeriut nëse zbatohen të gjitha masat e rekomanduara për fazën e ndërtimit dhe
shfrytëzimit dhe në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit, mendojmë se këto të dhëna janë të
mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit dhënien e mendimit
për Pëlqim Mjedisor për ndërtimin e Mini Hidrocentralit si pas kërkesës së Pronarit Rashid
Krasniqi, drejtor i kompanisë ,,Elkon” Sh.p.k.
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