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1.0

ISEFERI SH.P.K.

PARATHËNIE

Raporti i „Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis“ (VNM) për Betonjeren në Zonën Industriale në
Shirokë, Zyra Kadastrale Komunale: Suharekë; Njësia: P-72116046-02785-36 dhe P-7211604602785-37, Zona Kadastrale: Suharekë, është punuar me kërkesë të ISEFERI SH.P.K. –
SUHAREKË. Raporti i VNM–së, është rezultat i marrëveshjes së arritur ndërmjet ISEFERI
SH.P.K., me seli në Komunën e Suharekës dhe „Terra Therm” SH.P.K. nga Komuna e
Suharekës.
Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Betonjerën në fjalë është hartuar duke u bazuar
në të dhënat e siugruara nga invstitori, materiale të shkruara dhe grafike nga arkivat dhe
punime të publikuara në internet. Gjatë hartimit të këtij raporti të VNM–së, janë marrë për
bazë të gjitha të dhënat e disponueshme lidhur me ndikimet e mundëshme që do të ketë
shfrytëzimi i Betonjerës në Zonën Industriale në Shirokë, Zyra Kadastrale Komunale:
Suharekë; Njësia: P-72116046-02785-36 dhe P-72116046-02785-37, Zona Kadastrale:
Suharekë. Po ashtu ky raport ka marrë për bazë Politikat Zhvillimore të Ministrisë së Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) të cilat objektiv kryesore kanë ruajtjen dhe mbrojtjen e
integruar të mjedisit. Raporti përshkruan elemente të cilët janë brenda detyrimeve të Ligjit
për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/L-214, të datës 23. Shtator. 2010), dhe zbatimit të
qëllimit të këtij ligji (Neni 1) për parandalimin ose zvogëlimin e ndikimeve negative të
projekteve të propozuara publike dhe private të cilat mund të zhvillohen në një zonë. Po
ashtu në mënyrë që të kontribuojmë në ruajtjen, përmirësimin e mjedisit, mbrojtjen e
shëndetit të njeriut, përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit në zonën e projekti gjatë
hartimit të raportit të VNM–së janë marrë për bazë: Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L025, i datës 26. Shkurt. 2009), Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma (Nr. 02/L-102, i datës 30. Mars.
2007), Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr. 03/L-160), dhe ligjet tjera në fuqi (Ligji për
Ujëra, Rregullimin e Tokës, Natyrën, etj).
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HYRJA

Ekonomia e Republikës së Kosovës është duke u zhvilluar me ritme të shpejta në drejtim
të integrimit të saj Rajonal, Evropian dhe Botëror. Vendi ynë aktualisht është duke i
përballuar me sukses sfidat e integrimit në Bashkimin Evropian, gjë e cila përfshin angazhimin
për ndërtimin e kapaciteteve të reja ekonomike, përshtatjen e teknologjive të vjetërsuara dhe
zëvendësimin e tyre me teknologji moderne, si dhe integrimin e ekonomisë Kosovare në
tregjet rajonale dhe ndërkombëtare.
Kjo përbën një proces kryesor për të garantuar koherencën dhe vazhdimësinë e
strategjive, të reformave, si dhe të prioriteteve të ekonomisë kosovare, të cilat janë të
nevojshme në kushtet e një ekonomie të tregut të lirë. Arritja e këtyre objektivave parësore
do të bëhet e mundur nëpërmjet politikave efektive, konsolidimit të institucioneve, hartimit
dhe implementimit të projekteve, të cilët realisht do ta integrojnë ekonomin kosovare, duke
u bazuar në drejtimet kryesore të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Mjedis, si dhe në
strategjitë sektoriale të sektorëve tjerë zhvillimor.
Përpjekjet për harmonizimin e politikave, të rritjes ekonomike me kërkesat e standardeve
mjedisore, përbëjnë gjithashtu një drejtim tjetër themelor të programeve të Qeverisë për një
zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Pavarësisht se furnizimi i vendit me produkte primare
ndërtimore ka qenë gjithmonë sfidues, dhe i plotësuar nga importi, tregu vendor në këtë
kuptim ka mbetur deficitar në furnizimin me materiale të prodhuara në vend. Duke vlerësuar
këtë gjendje, kërkesat në rritja për lëndë primare ndërtimore dhe zhvillimin e hovshëm të
infrastrukturës ndërtimore ISEFERI SH.P.K., ka planifikuar që brenda kornizave buxhetore një
pjesë të kapitalit të saj/tij ta investoj në Betonjerën e cila ndodhet në lokalitetin në Rr. Ukë
Bytyçi, Zona Industriale në Shirokë të Komunës së Suharekës.
ISEFERI SH.P.K, përmes këtij investimi synon të arrij tre objektiva;
-

Të ketë sjellje miqësore me mjedisi edhe pse ndikimet negative janë evidente me
rastin hapjes dhe shfrytzimit të Betonjerës.
Të kontriboj në zbutjen e papunësisë për vendbanimet të cilat shtrihen në zonën e
Betonjeres.
Pas përfundimit të jetëgjatësisë së Betonjeres të përshtatë zonën e shfrytëzuar me
mjedisin rrethuese.

RAPORT – I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS PËR IMPJANT PËR PRODHIM BETONI

33

iseferi2018@gmail.com

3.0

ISEFERI SH.P.K.

KUADRI LIGJOR PËR PËRGATITJEN E RAPORTI të VNM – së

Baza ligjore për hartimin e VNM- së, është Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis ( Nr. 03/L-214).
Definimi i vlersimit të ndikimit në mjedis sipas Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis ( Nr. 03/L214).
Neni 2
Përkufizimet
1.6.

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (në tekstin e mëtejmë: VNM) – identifikimi dhe
vlerësimi i ndikimeve të mundshme të projektit në mjedis, konsultimin e autoriteteve
mjedisore dhe të publikut, duke marrë parasysh raportin e VNM-së dhe rezultatet e
konsultimeve në vendimmarrje, përcaktimin e metodës për parandalimin, shmangien,
zbutjen ose rehabilitimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis dhe shëndetin e njeriut,
si dhe dhënien e informatave mbi vendimin.

1.7.

Raporti i VNM – rezultati i një vlerësimi të ndikimit në mjedis

Neni 3
Fushëveprimi
1. Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis – VNM, identifikon, përshkruan dhe vlerëson në mënyrë të
duhur rrethanat e secilit rast individual, efektet e drejtëpërdrejta dhe të tërthorta të ndonjë
projekti në:
1.1.

Njeriun, botën bimore dhe shtazore;

1.2.

Tokë, ujë, ajër, klimë, peisazh

1.3.

Të mirat materiale dhe trashëgiminë kulturore;

1.4.

Ndikimet e ndërsjella të elementeve të cekura në nën-paragrafët 1.1. , 1.2. dhe 1.3. të
këtij paragrafi.

KREU II
PROJEKTET QË I NËNSHTROHEN VNM-së
SHTOJCA 2
5. Industria e mineraleve
5.8. Fabrika për prodhimin e betonit.
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Neni 15
Përmbajtja e Raportit të VNM-së
1. Raporti i VNM-së përmban:
1.1. përshkrimin e projektit, përfshirë në veçanti:
1.1.1. përshkrimin e karakteristikave fizike të projektit si tërësi dhe kushteve
për përdorim të tokës, gjatë fazës së ndërtimit dhe të operimit;
1.1.2. përshkrimin e karakteristikave kryesore të procesit të prodhimit;
1.1.3. vlerësimin e përafërt, sipas llojit dhe sasisë së mbetjeve dhe emisioneve
- ndotja e ujit, ajrit, tokës, zhurma, vibrimi, drita, nxehtësia, rrezatimi
jonizues dhe jo-jonizues, etj.- që rezultojnë nga projekti i propozuar.
1.2. paraqitja e alternativave kryesore të identifikuara nga ana e aplikuesit dhe dhënia
e arsyeve kryesore për zgjidhjen e njërës prej tyre, duke i marrë parasysh efektet
mjedisore;
1.3. një përshkrim të aspekteve mjedisore për të cilat ekziston mundësia e ndikimeve
të theksuara negative nga projekti i propozuar, përfshirë, para së gjithash,
popullatën, botën bimore dhe shtazore, tokën, ujin, ajrin, faktorët klimatik, vlerat
materiale duke përfshirë trashëgiminë kulturore, arkitektonike dhe arkeologjike,
peizazhin dhe raportet e ndërmjetme në mes të faktorëve të lartshënuar;
1.4. një përshkrim të ndikimeve të mundshme të theksuara të projektit të propozuar
në mjedis si: ndikimet e drejtpërdrejta dhe çfarëdo ndikimi i tërthortë, sekondar,
kumulativ, afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, i përhershëm dhe i
përkohshëm, pozitiv dhe negativ, që rezultojnë nga:
1.4.1. realizimi i projektit;
1.4.2. shfrytëzimi i resurseve natyrore;
1.4.3. emisionet e ndotësve, krijimi i shqetësimeve tjera dhe eliminimi i
mbeturinave;
1.4.4. përshkrimi nga ana e aplikuesit të metodave parashikuese të përdorura
për të vlerësuar ndikimet në mjedis. Këto ndikime duhet të përfshijnë
ato që rezultojnë nga ndërtimet ose ekzekutimi i ndonjë projekti si dhe
atyre që rezultojnë nga ekzistenca ose operacioni i projektit, pasi ai të
jetë përfunduar.
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Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis gjithashtu është hartuar në zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e
Mjedisit ( Nr. 03/L-025), Ligjit për Mbrojtjen nga Zhurma ( Nr. 02/L-102).
Po ashtu gjatë hartimit të këtij raporti janë konsultuar:
-

Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja ( Nr. 03/L-160 ),

-

Ligji për Ujërat e Kosovës ( Nr. 04/L-147 ),

-

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

-

Ligji për Rregullimin e Tokës ( Nr. 04/L-040 ),

-

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

-

Ligji për Trashëgimi Kulturore ( Nr. 02/L-88 ),

-

Ligji për Mbeturina ( Nr. 04/L-060 ),

-

Ligji për Transportin Rrugor ( Nr. 04/L-179 ),

-

Ligji për Siguri në Komunikacionin Rrugor ( Nr. 02/L-70 ),

Mbështetur në legjislacionin ekzistues, dokumentacionin investivo – teknikë, konsultimet me
investitorin dhe aktivitetet në terren, është përgatitur Raporti i VNM-së dhe i dërgohet ISEFERI
SH.P.K., si dokument për procedurë të mëtutjeshme administrative.

3.1

Direktivat, konventat dhe protokolet ndërkomëtare

Viteve të fundit Republika e Kosovës është bërë shumë aktive në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe
është duke u përmbajtur disa direktivave, konventa dhe protokolleve (edhe pse nuk është
nënshkruese e shumicës së tyre) për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit. Po përmendim disa prej tyre:
-

Konventën e ARHUS – it, qasja në informacion, pjesëmarrje të publikut në vendimmarrje
mjedisore ( ambjentaliste) dhe qasje të drejtësisë në çështjet mjedisore.

-

Direktivën për VNM (85/33/EC), e cila ka të bëjë me vlerësimin e efekteve në mjedis për të
gjitha projektet publike ose private të cilat kanë gjasa të kenë efekte në mjedis. Kjo direktivë
ka të bëjë me shtetet anëtare të BE-së, të cilat konsiderojnë se politika më e mirë mjedisore
qëndron në parandalimin e ndotjes në zanafillë (burim), se sa luftimi me pasojat e krijuara.

-

Konventa ndërkombëtare IPPC- direktiva (96/61; Parandalimi i Integruar i Ndotjes dhe
Kontrolli PINK).

-

Protokolli KYOTO-së
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QËLLIMI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
VNM - ja është një proces sistematik për të përcaktuar dhe vlerësuar ndikimet në mjedis të një

veprimi apo projekti të caktuar. Ky proces aplikohet përpara se të merren vendimet dhe të fillojnë
angazhimet për realizimin e projektit. Si do qoftë dhe në çdo kohë, efektet sociale, kulturore dhe
shëndetësore janë konsideruar si pjesë integrale e VNM-së. Kujdes i veçantë i kushtohet praktikave të
VNM-së për të parandaluar dhe minimizuar ndikimet e mundshme negative të veprimeve të
ndërmarra. Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept kyç që ka marr një përhapje dhe pranim
ndërkombëtar gjatë dy dekadave të fundit. Agjenda 21, dhe plani global për zhvillimin e
qëndrueshëm, theksojnë rendësin e vendimmarrjes së integruar të mjedisit të zhvillimit dhe
promovimin e VNM-së, instrumenteve dhe politikave të tjera për këtë qëllim.
VNM-ja identifikon, përshkruan dhe vlerëson në mënyrë të duhur rrethant e secilit projekt duke
përfshirë efektet/ndikimet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të cilat mund të manifestohen në
shëndetin e njeriut, botën bimore dhe shtazore, ajër, tokë, ujë, peizazh, trashëgimi, të mira materiale
dhe element që lidhen me to.

Qëllimi i VNM-së është:
-

Të japë informacione për vendimmarrësit për pasojat mjedisore të veprimeve të propozuara
dhe

-

Të promovoj zhvillimin miqësor dhe të qëndrueshëm me mjedisin duke identifikuar masat e
duhura për përmirësimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis.

Qëllimi i VNM- së, po ashtu mund të ndahen në dy kategori:
Qëllimi i parë - drejtpërdrejt, është të informojë procesin e vendimmarrjes duke identifikuar dhe
konsideruar ndikimet potenciale në mjedis dhe rreziqet, përfitimet e projektit dhe zhvillimet e
propozuara.
Qëllimi i dytë - përfundimtar, afatgjatë i VNM- së, është të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm duke
siguruar që propozimet e projektit nuk minojnë resurset natyrore dhe funksionet ekologjike ose
mirëqenien, stilin e jetës dhe jetesën e komunitetit, si dhe të njerëzve që lidhen apo varen nga ky
projekt apo aktivitet.
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Rëndësia e VNM – së

Reduktimi i ndikimeve në mjedis arrihet nëse një zhvillim bëhet i qëndrueshëm me mjedisin.
Këto ndikime janë mjaft komplekse, me të madhe në shkallë dhe për me tepër shtrijnë pasojat e tyre
me shumë se 9 vjet me parë ku u fut koncepti VNM-së, në vendin tonë. Si rezultat, VNM – ja, është
kthyer në një vegël kyçe për vendimmarrjen në një zhvillim të propozuar ( projekt apo veprim i
ngjashme ).
Në aspektin ndërkombëtar, roli i VNM- së, është njohur në principin e 17 të Deklaratës për
mjedis dhe zhvillim. VNM-ja, si një instrument kombëtar duhet të aplikohet për aktivitetet e
propozuara të cilat pritet që të kenë ndikim negativ në mjedis dhe janë subjekt i një vendimmarrje të
një autoriteti shtetëror.

4.2

Objektivat e VNM –së

4.2.1 Objektivat afatshkurtër dhe të drejtpërdrejtë të VNM-së:
-

Përmirësim nga pikëpamja mjedisore i propozimit të projektit

-

Siguron që resurset natyrore janë përdorur në mënyrën e duhur dhe me efiçencë

-

Identifikon masat e duhura për zvogëlimin e ndikimeve të mundshme potenciale të projektit
apo propozimit dhe

-

Lehtëson informimin e vendimarrësit, duke përfshirë vendosjen e termave dhe kushteve
mjedisore për zbatimin e projektit apo propozimit.

4.2.2 Objektivat afatgjate të VNM-së janë:
-

Siguron dhe mbron shëndetin e njeriut;

-

Parashikon dhe përjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe dëmtimet serioze të mjedisit;

-

Ruan dhe mbron burimet natyrore, peizazhin e natyrës dhe komponentët përbërëse të
ekosistemit;

-

Përmirëson aspektet sociale të projektit;
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METODOLOGJIA E PUNËS PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM-së

Medotologjia e ndjekur gjatë hartimit të Raportit të VNM – së , është udhëhequr nga:
-

Vizitat e bëra në terren - verifikimi i zonës së zhvillimit të projektit,

-

Grumbullimi i të dhënave paraprake lidhur me projektet e zhvilluara në këtë zonë;

-

Përpunimi dhe analizimi i të dhënave;

-

Përgatitja e raportit të VNM-së;

Vizitat e bëra në terren kishin për qëllim të verifikojnë parcela në të cilën ushtron veprimtarinë
impjanti për prodhimin e betonit kompania ISEFERI SH.P.K. dhe identifikimin e të gjitha parametrave
të nevojshem për hartimin e raportit të VNM-së.
Grumbullimi i të dhënave – raporte dhe të dhëna tjara të cilat në mënyrë direkte apo indirekte
lehtësuan punën gjatë hartimit të raportit të VNM –së.
Përpunim dhe analizimi kishin për qëllimi evidentimin e të gjitha ndikimeve negative dhe pozitive që
do të ketë zhvillimi i projektit në parcelat me numër Zyra Kadastrale Komunale: Suharekë; Njësia: P72116046-02785-36 dhe P-72116046-02785-37, Zona Kadastrale: Suharekë.

5.1 Dokumentacioni Teknik
Dokumentacioni teknik për veprimtarin e ISEFERI SH.P.K. nga Suhareka, për betonjerën në
në Zonën Industriale në Shirokë, Zyra Kadastrale Komunale: Suharekë; Njësia: P-7211604602785-36 dhe P-72116046-02785-37, Zona Kadastrale: Suharekë, përbëhet nga:
-

Projekti i ndërtimit të betonjerës
Projekti teknologjik i betonjerës
Projekti i makinerisë

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-së janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke përfshirë
ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e
specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërshënuar për
nevojat e hartimit te ketij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante
ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse për mjedis siq është direktiva VNM-së
(85/337/EEC).
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5.2 Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për bazën e betonit
bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet siq janë:
• burimet themelore të ndikimeve në mjedis.
• popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.
• karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është ndërtuar
baza e betonit.
• klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike.
• kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë.
• bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.
b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve
• madhësia dhe lloji i ndotjes
• karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës
• gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar
• vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse
c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit
në mjedis në lokacionin betonierës. Pjesa më e rëndësishme e analizës së ketij raporti i
kushtohet vlerësimit të gjendjes ekzistuese.
Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që ka tëd bëjë me potencial
të shprehur ekologjik. Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të
mjedisit në këtë lokacion.

RAPORT – I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS PËR IMPJANT PËR PRODHIM BETONI

40

iseferi2018@gmail.com

6.0

ISEFERI SH.P.K.

PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT

Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i
shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren. Për t'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.
6.1 Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është e ndërtuar baza e betonit gjendet në Shirokë, Komuna e Suharekës.
Lokacioni ku është e ndërtuar baza e betonit gjendet në pjesën ngastrave Zyra Kadastrale
Komunale: Suharekë; Njësia: P-72116046-02785-36 dhe P-72116046-02785-37, Zona
Kadastrale: Suharekë, me përfaqësues ligjor Behar Seferaj, ku kompania ISEFERI SH.P.K. ka
kontratë shfrytëzimi deri në vitin 2108.
Baza e betonit gjendet në anën e djathtë të rrugës Magjistrale M25 që shpie nga
Suhareka në Prizren, me largësi 1.6 Km nga kjo rrugë, 3.5 km nga qyteti i Suharekës.
Sipërfaqja ku është e ndërtuar baza e betonit është një hapësirë me sipërfaqe të
rrafshët, më herët kjo sipërfaqe nuk ka qenë e mbjellur por djerrinë, por në vitet e fundit për
arsye të pozitës gjeografike, këto sipërfaqe dhe sipërfaqet tjera në rrethinë kanë qenë djerrin
dhe për arsye se me vendim të Komunës Suharekë është shëndrruar në Zonë Industriale për
shkak të pozitës gjeografike që ndodhet lokacioni, për arsye se afër lokacionit kalon rruga
magjistrale që e lidh Suharekën me Prizrenin, autostraden dhe pjesën tjetër të Kosovës.
Përgjatë rrugës magjistrale janë ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar objekte afariste, siq janë
pompa të derivateve, objekte tregtare dhe industriate, depo të materialeve ndërtimore etj.
Në afërsi të ngastrave kadastrale ku është e ndërtuar baza e prodhimit të betonit dhe atë ne
afërsi nuk ndodhen objekte të banimit por vetëm objekte afariste, siq janë pompa të
derivateve, objekte tregtare dhe industriale, depo të materialeve ndërtimore, ku shtëpitë më
të afërta janë ato të Shirokës që janë mbi 1100m largësi.
Në bazë të gjitha analizave është sajuar mundësia për vlerësimin global të gjendjes
ekzistuese të mjedisit jetësor si dhe ndikimeve të mundshme negative gjatë punës së bazës
për prodhimin e betonit.
Këto vlerësime shërbejnë si bazë për vlerësimin e ndikimeve të mundshme dhe për
përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me një
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projekt që mund të ketë ndikime të theksuara në mjedis Lokacioni ku është e ndërtuar Baza e
betonit shihet në pjesën e hartës topografike të më poshtme.

Figura 1. Lokacioni i Betonjerës në hartën topografike

Figura 2. Lokacioni i Betonjerës
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6.2 Popullata dhe Vendbanimet
Njërën nga veqoritë kryesore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e saj. Këto fakte
kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të ndikimeve të mundshme
negative në banorë që jetojnë në hapësirën e analizuar. Në afërsi të lokacionit ku është e
ndërtuar baza për prodhimin e betonit në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk atakohen objekte të
banimit (shtëpi banimi). Objektet e banimit me popullatë larg lokacionit janë mbi 1100m
(shtëpitë e para të fshatit Shirokë).
Baza për prodhimin e betonit në pikëpamje mjedisore, nuk do të ketë ndonjë ndikim
relevant në popullatë, përpos që do të ketë vetëm dobi sepse një numër i popullatës janë të
punësuar për prodhimin betonit si dhe në vendosjen e këtyre produkteve tek blerësit.
Sipas të dhënave nga Enti i Statistikës së Kosovës të regjistrimit të vitit 2011 në
territorin e komunës së Suharekës kanë jetuar 59.722 banorë.

6.3 Lidhjet e Komunikacionit
Lidhjet e komunikacionit janë të mira. Impjanti i prodhimit të lidhet përmes rrugës së
asfaltuar të Zonës Industriale me rrugën magjistrale M25 që lidh Suharekën me Prizrenin, e
cila lidhet deri në rrugën Magjistrale Prishtinë – Suharekë – Prizren. Zona e hulumtuar në
aspektin e infrastrukturës rrugore lidhet me këto qendra mjaft të rëndësishme: me
Suharekën dhe me Prizrenin përmes rrugës Magjistrale M25 si dhe nga Autostrada Ibrahim
Rugova që kalon shum afër kësaj zone. Këtë vit pritet që nga Zona Industriale të ketë qasje
drejtëpërdrejtë me Autostraden Ibrahim Rugova.
Pra nga kjo që u cek më lartë mund të konkludojmë se baza e betonit karakterizohet
me lidhje të mira komunikacioni, të cilat lidhje në të ardhmen do të rrisin edhe më shumë
vlerën ekonomike të kësaj zone. Kjo infrastrukturë e komunikacioneve ka orientuar shumë
investitor që të investojnë në këtë Zonë Industriale sepse ofrohen kushte të favorshme për
transportin e lënëdëve të para dhe produkteve finale.
Furnizimi me energji elektrike e bazës së betonit lidhet përmes rrjetit elektrik dhe
trafos private.
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6.4 Kushtet klimatike
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike siq janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe
vjetore, është klimë kontinentale. Territori ku është e vendosur betoniera ka klimë
kontinentale që karakterizohet me vera të nxehta dhe dimra te ftohtë. Sa i përket reshjeve
dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë të njejtë. Të
reshurat janë të formës riguese ose me karakter lokal. Temperatura mesatare sillet prej
10.1⁰C gjer në 10.7⁰C e si mesatare e këtyre merret temperatura prej 10.4⁰C. Temperaturat
më të larta janë në muajin qershor 35.6⁰C, ndërsa në korrik 32.4⁰C dhe në gusht 31.1⁰C.
Temperaturat maksimale mesatare vjetore janë 22.5⁰C, ndërsa temperaturat mesatare
minimale sillen prej -1 .7 deri -3.4⁰C .
Regjimi i reshjeve në Komunën e Suharekës ka karakterin e klimës aride. Shuma e
përgjithshme e reshjeve sillet nga 499 mm deri ne 675 mm. Vlera mesatare vjetore e
lagështirës relative është 76.8%. Muaji më i thatë është gushti 66.2%, kurse më me lagështi
janë nëntori dhe dhjetori 84.2%.

6.5 Erërat
Në lokacionin ku është e ndërtuar baza e betonit më së shumti janë të përfaqësuara
erërat veriore.
Me intensitet më të madh të shpejtësisë paraqiten erërat veriore, veri perëndimore si
dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intensitet më të vogël. Në komunën e
Suharekës erërat më të shpeshta janë ato veriore dhe më të rrallat janë ato jug perëndimore 27‰, kurse shpejtësia mesatare më e madhe e erës është 2.2 m/sek.

6.6 Reliefi
Rajoni ku është e ndërtuar baza e betonit karakterizohet me relief të rrafshët, kurse
rajoni i gjer karakterizohet me një relief fushor dhe kodrinor - malore.
Reliefi me larësitë, pjerrtësitë dhe ultësirat e ndryshme ndikon ne formimin dhe
ndërtimin e elementeve klimatike, në shfaqjen e të reshurave klimatike dhe formimin e rrjetit
ujor të cilat drenohen ne prrockat përreth.
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6.7 Hidrografia
Në vendndodhjen ku është e ndërtuar baza e betonit nuk ka burime natyrale të ujit,
përpos kur të ketë të reshura atmosferike, ujrat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të
reshurave atmosferike, të cilat drenohen në kanalet natyrale (prrockat) dhe drenohen në
Lumin Toplluha.
Drejtimi i rrjedhës është i zhvilluar në harmoni me format e reliefit, rrjedha është e orientuar
në Perëndim. Burimet kryesore të ujit janë ato që burojnë në zonat e kontaktit në mes të
shkëmbinjëve ujëlëshues dhe atyre joujëlëshues të cilët rrjedhin në drejtim të pellgut
ujëmbledhës të Drinit të Bardhë (rrjedhat perëndimore). Zona e ngushtë nuk karakterizohet
me rrjet të dendur hidrogrtafik.
Komuna e Suharekës ka rrjetë mjaft të zhvilluar hidrografik, gjegjësisht ka numër mjaftë të
madh të lumenjve (përroskave) që kalojnë në territorin e komunës. Lumenjtë e vegjël janë
lumenj me tipare karakteristike për përroskat malore, që dmth lumenj të vegjël, me oscilime
shumë të mëdha të sasisë së ujit gjatë vitit. Gjatë kohës së thatë në shumicën e këtyre
lumenjve ka shumë pak ujë ose nuk ka ujë fare, kurse gjatë kohës me reshje shpesh ndodh që
të ketë vërshime lokale. Të gjithë ujërat burojnë dhe rrjedhin në territorin e komunës përpos
disa përroskave si përroska e Cërnalevës, Topilës dhe lumit të Bllacës që burimin e kanë në
territorin e komunës së Suharekës, kurse pjesa më madhe e tyre dhe derdhja e ujërave të
tyre bëhet në komuna tjera. Lumi më i madh i komunës dhe arteria kryesore hidrografike
është lumi Toplluha. Ky lumë formohet nga përroskat lokale, dhe si degë më e madhe është
Lumi i Semetishtit dhe Lumi i Leshanit. Toplluha është një ndër degët e majta të lumit, më të
madh në Kosovë, Drini i Bardhë. Sipërfaqjna e pellgut të Toplugës është F=510.0km², kurse
gjatësia e lumit është 15,5 km. Topluga kalon nëpër qytetin e Suharekës, kurse derdhja e tij
në Dri bëhet afër fshatit Piranë komuna e Prizrenit. Mbi gjysma e sipërfaqes së pellgut janë
toka punuese, rreth 30% livadhe dhe kullosa, 10% male dhe pjesa tjerët është djerrinë. Pasi
që lumi Topluga bënte shpesh vërshime, në pjesën që kalon nëpër qytet është bërë rregullimi
i shtratit të tij. Shtrati i rregulluar është e formës katërkëndësh. Stomet e tij janë të veshur me
gurë. Mirëpo, në potezin në mes të Suharekës dhe Mamushës, lumi Toplluha rrezikon që t’i
vërshoj sipërfaqet e tokës bujqësore.

6.8 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 përgjithesi, por as që është ndonjë zonë - teritor që është
potencial të futet nën mbrojtje.
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6.9 Bimësia dhe vegjetacioni
Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve bimore nuk është studiuar në masë të
mjaftueshme për të sjell përfundime meritore. Mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në
rrethinë të zonës ku realizohet projekti kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga
bimët e ulta barishtore, kulturat bujqësore si misër, grur, tërshër, etj., kurse në lokacionin më
të gjerë bimësi drusore si qarri, bungu, kaqa, murrizi, mana, manaferra, kurse ngastra ku
është e ndërtuar baza e betonit më herët kanë qenë të mbjellura me të lashta periodike
bujqësore e pastaj djerrinë.

6.10 Bota shtazore - fauna
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë
edhe të dhënat nga vendasit, në këtë zonë përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake jetojnë
gjitarët, zvarraniket , brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, etj. Prej brejtësve
jetojnë: minjtë ; prej zvananikëve: gjarpri i zakonshëm, breshkat e tokës, zhapini i gjelbër ;
insektet krahëfortë, krahëlusporë, mizat etj, ndërsa prej shpezëve janë karakteristike, bilbilat,
thëllënza e fushës, sorrat, shqiponja, etj.

6.11 Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin baza e betonit mjedisi. Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të rrethines
në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe
subjektive . Efektet vizuale (peizazhet) jane kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe
nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Projekti i lartë shënuar baza e
betonit nuk ka ndonjë ndikim negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse
në këtë lokacion janë të nddrtuara objekte tiera afriste dhe industriale dhe syri i njeriut është
mësuar me këtë gjendje të objekteve afariste dhe industriale.

6.12 Ajri
Edhe pse në rrethinë të ketij lokacioni deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e
ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më preciz i
gjendjes mjedisore për lokacionin ku është e ndërtuar baza e betonit. Nga vet konfiguracioni i
terenit dhe funksionimi i aktiviteteve industriale, në rrethinë dhe gjithashtu objektet
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industriale që janë duke u ndërtuar përgjatë regjionale ndikojnë në ndotjen e ajrit, frekuenca
e madhe e automjeteve në rrugën regjionale Suharekë - Rahovec ndikojnë në ndotjen e ajrit,
gjithashtu në ndotjen e ajrit ndikojnë dhe pajimet agro teknike të cilat nevojiten për kryerjen
e punëve bujqësore, mund të konkludojm se ndotja e ajrit në këtë regjion nuk është e madhe.

6.13 Uji
Ndotja e ujit shkaktohet nga objektet industriale të laftcekura, ndotja e uiit shkaktohet
edhe nga stacionet e karburanteve të cilat janë të vendosura nga dy anët e rrugës magjistrale.
Ndotja e ujit shkaktohet dhe nga ujrat e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti në recipient
të pa trajtuara. Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën
regjionale Suharekë - Prizren dhe nga shpërlarja e trasesë së rrugës me të reshurat
atmosferike.
6.14 Cilësia e ujit
Gjatë kursit të këtij projekti janë realizuar disa vizita në terren për të identifikuar hidrografinë
dhe burimet e ujërave. Informacionet janë marr nga banoret e zonës e në veçanti lidhur me
cilësinë e ujit të pijshëm. Uji i pijshëm në këtë zonë merret nga puset dhe përdore pa as një
trajtim paraprak.

6.15 Zhurma
Sipas Ligjit për mbrojtje nga Zhurma, Neni 3. Përkufizimi, zhurma definohet si:

Zhurma në këtë zonë është kryesisht si rezultat i manovrimit të makinerisë punuese në
impjantin e betonjerës dhe transportit. Sipas Ligjit për mbrojtje nga Zhurma, Neni 3.
Përkufizimi, burimi i zhurmës definohet si:

6.15.1 Burimet e zhurmës

Burimet e zhurmës në zonën e zhvillimit të projektit janë të përherëshme, kështu që
intensiteti i zhurmës varet nga periudhat e procesit të punës. Aktivitetet që krijojnë zhurmën
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lidhen me manovrimin e makinerisë punuese brenda fushës së impjantit të betonjerës dhe
transporti.
Bazuar në llojin e makinerisë e cila përdorur në impjantin e prodhimit të betonit dhe
produktet e tij, largësisë së impjantit nga vendbanimi dhe aktiviteti i cili zhvillohet në mjedis
të hapur niveli i zhurmës së prodhuar nga makineria e prodhimit të produkteve nga betoni
(kubza, ansore, etj) dhe makineria transportuese sipas vlerësimit vizual është mjaftë e vogël
dhe pa ndikim në zonat e banuara.
Bazuar në përvojat nga studime të ngjashme makineria e llojit të nagjshem e cila do të
përdoret edhe në impjantin e prodhimit të betonit dhe produktet nga betoni, ka këto
karakteristika të paraqitura në tabelën 1.
Tabela 1. Pasqyra tabelare e zhurmës së makinerisë dhe distanca nga shtëpia e parë.
Makineria
Kamioni
Ngarkuesi

Numri i
Njësia matëse
makinerisë (dB )
3
95
1
102

Njësia matëse
Distanca (m)
( dB )
1100
21.7
1100
22.1

Distanca ( m ) nga shtëpia e parë e banuar. Niveli i zhurmës nga 95 dB, nga pika fillestare në
distancë 1100 m, zvogëlohet në 21.7 dB, e cila është brenda kufijve të UA Nr. 08/2009.
Shtojca XIV , këtij udhëzimi administrativ konsiderojm se zhurma e krijuar nga makineria
punuese në impjantin e betonit dhe prodhimet nga betoni është brenda vlerave të lejuara për
pajisjet në medis të hapur.
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6.16 Dukshmëria
Sa i përket dukshmërisë në impjantin e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni,
mund të themi se është i mirë. Hapsira ku është vendosur impjanti është në ambient të hapur
dhe mundësia e dukshmërisë nuk pengohet nga asnjë anë. Duke qenë se impjanti i prodhimit
të betonit dhe produkteve nga betoni ndodhet në në pozicion të favorshem fizik dhe
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gjeografik në lartësi mbidetare rreth 418m mbi nivelin e detit dhe gjendet në mes të luginës
së Lumit Topluha dhe luginës së Lumit të Leshanit paraqitja e mjegullave është deri diku
evidente.

6.17 Zonat e mbrojtura të resurseve natyrore
Në zonën e projektit nuk është identifikuar as një objekt i rëndësishem gjeomorfologjik dhe të
mbrojtura për të cilin do të ishte dashur të ndërrmerren masa mbrojtëse kështu që mund të
konstatojm se nuk priten ndikime negative në gjeomorfologjin e zonës dhe zona të
mbrojtura.

6.18 Trashëgimia kulturore dhe natyrore
Rreth zonës ku do të zhvillohet projekti nuk kemi objekte të trashëgimisë kulturore dhe
natyrore.

6.19 Arkeologjia
Zona e projektit u vëzhgua me anë të dy itinerareve që kishin të bënim me shkeljen e terrenit
për të parë se në zonë e studimit të projekti a ka ndonjë objekt – vend arkeologjike, si dhe u
aplikua metodën e bisedimeve me banoret e zonës për tu siguruar se vërtet a ka ndonjë të
dhënë gojore lidhur me ndonjë objekt arkeologjike në domenin e zonës së projektit. Në
përfundim u konkludua se nuk ka objekte arkeologjike në zonën e zhvillimit të projektit.

6.20 Mbeturinat e ngurta
Në zonën e projektit nuk janë identifikuar deponi të mbeturinave të ngurta. Mbeturina të
cilat priten të krijohen janë nga aktiviteti i impjantit dhe gjërat ushqimore që përdoren nga
stafi.

6.21 Mjedisi sociol - kulturor
Zona ku do të zhvillohet projekti nuk paraqet mjedis social dhe kulturor ku mund të zhvillohet
ndonjë aktivitet i llojit të tillë.
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PROCESI TEKNOLOGJIK I PRODHIMIT TE BETONIT
7.1 Objektet e betonieres
Baza për prodhimin e betonit përbëhet prej këtyre objekteve dhe paisjeve:
-

Objekti i administratës
Siloset për çimento 2 copë nga 100 ton
Pajimet për prodhimin e betonit – mikseri
Dozatori me katër lloje fraksionesh të agregatit: 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-31.5mm.
Peshorja automatike për matjen e agregatit dhe çimentos
Mekanizimi (ena) për furnizimin me agregat
Ormani me tabelën komanduese
Deponia – platoja për fraksionet e agregatit
Shtyllat dhe platoja prej betoni në lartësi prej 3.70m ku janë të vendosura mikseri dhe
siloset.
Gjeneratori për furnizim me energji elektrike
Betoniera është e kompletuar dhe adekuate për prodhimin e betonit dhe i pergjigjet
ISO standardeve.

7.2 Koncepti prodhues i betonieres
Kompania ISEFERI SH.P.K. është përcaktuar të përdor teknologji dhe pajime me të cilat
mundë të prodhoj të gjitha llojet e betonit të cilsisë së lartë. Materialet e nevojshme për
prodhimin e betonit janë: çimentoja, fraksionet e gurit, uji dhe aditivet. Fraksionet e gurit
(rërës) janë: 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-31.5mm.
Procesi i prodhimit të betonit është proces i mbyllur, i tërë procesi kontrollohet dhe
menaxhohet në mënyrë bashkohore.

7.3 Prodhimet e betonit
Betoni paraqet konglomerat që përfitohet me përzierjen e çimentos, fraksioneve të
rërës/gurit dhe ujit. Me programin e prodhimit parashihet prodhimi i këtyre llojeve të
betoneve:
-

Betonet Plastike 0-16 (MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40).
Betonet Plastike 0-31.5 (MB10, MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40)
Beton i Ajruar 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB40).
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Beton i Ajruar 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB40)
Beton i Qëndrueshëm ndaj ujit 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35).
Beton i Qëndrueshëm ndaj ujit 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35).

Përpos këtyre llojeve të betoneve mund të prodhohen edhe lloje të veqanta të betoneve:
për ndërtim të rrugëve, urave, tuneleve, për konstruksione nënujore, etj.
7.4 Komponentet në procesin e prodhimit të betonit
Çimentoja – paraqet komponentin lidhës të betonit. Sipas teknologjisë për prodhimin
e betonit në betonierë përdoret çimentoja Portland. Në raste të veqanta varësisht prej llojit
të prodhimit të betoneve përdoren çimentot speciale. Cilësia e çimentos përcaktohet në bazë
të aftësisë lidhëse të shprehur nëpërmjet fortësisë. Dallojmë disa lloje të fortësisë: 200, 320,
500, 600 dhe 800 kp/cm². Çimentoja Portland nuk duhet të ketë aftësi në fortsi më të vogël se
320 kp/cm². Sasia për prodhimin e betonit, përkatsisht harxhimi specifik i çimentos është
200-400 kg për 1m³.

Agregati guri ose rëra – Kompania ISEFERI me këtë material (fraksionet e gurit
gëlqerorë) për arsye të cilsisë së lartë furnizohet nga gurthyesi vetanak i licencuar nga KPMM.
Agregati duhet ti përmbush kushtet e parapara në pikëpamje të cilsise dhe granulimit. Rëra
cilësore duhet të jetë e pastër dhe me përberje të lartë të kuarcit. Agregati duhet të jetë pa
asnjë shtesë të cilat reagojnë me ujin dhe shkaktojnë shkapërderdhje. Kloridet, sulfatet dhe
komponimet tjera kimike që dëmtojnë vetitë fizike dhe mekanike të betonit nuk guxojnë të
jenë të pranishme. Materiet organike dhe humusi pengojnë ngurtësimin e çimentos në beton.
Preferohet që raporti i agregatit në beton të jetë 1:2 – 1:7, varsisht prej llojit të betonit që
kërkohet të prodhohet.

Uji – është komponent i rëndësishëm për lidhje gjatë prodhimit të betonit. Qështjen e
ujit pronari e ka zgjidhur me anë të pusit nëntoksor (bunarit) i cili është ujë i pastër. Në
procesin e prodhimit të betonit duhet të përdoret vetëm uji i pastër, ujë që nuk përmban
materie organike që formohen nga bimët e kalbura. Hargjimi specifik i ujit në procesin
teknologjik për prodhimin e betonit varet nga lloji i betonit që dëshirojmë të prodhojmë.
Në vijim do të japim përqindjen e ujit në beton në varsi nga lloji i betonit:
-

Për beton të lëngshëm 6-8%
Për beton plastik 7-9%
Për beton të fortë plastik 8-10%
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Siq kemi cekur në pasuset e mësipërme në këtë betonier mund të prodhohet beton me
kualitete të ndryshme duke u bazuar në destinimin e tij dhe atë sipas nevojës dhe kërkesave
të përdoruesve të betonit.
Në tabelën e mëposhtme po i japim një shembull që paraqet sasinë e agregatit sipas
fraksioneve dhe atë pa fraksionin 16-31.5mm, sasinë e çimentos dhe sasinë e ujit që nevojitet
për prodhimin e 1m³ beton i llojit MB-30, sipas recepturës së caktuar:
Agregati
-

Fraksionet
Përqindja
Sasia
Çimentoja
Uji

0-4mm
45%
824kg

4-8mm
20%
366kg

8-16mm
35%
642kg

= 1832 kg
= 350 kg
= 238 kg

Nga kjo receptur e lartëshenuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e
1m³ beton që shihet në tabelën e mëposhtme:

Tabela 2. Sasitë e materialeve receptura 1
Hyrja
Agregati

1832 kg

Çimentoja

350 kg

Uji

238 kg

Bilanci i
përgjithshëm

2420 kg

Dalja
1 m³

2420 kg

2420 kg

Në tabelën në vijim po i japim një shembull për sasinë e agregatit sipas fraksioneve
dhe atë me katër fraksione, sasinë e çimentos dhe sasinë e ujit që nevoitet për prodhimin e
1m³ beton i llojit MB-30, sipas recepturës së caktuar:
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Agregati
-

Fraksionet
Përqindja
Sasia
Çimentoja
Uji

0-4mm
40%
756kg

4-8mm
15%
283kg

8-16mm
35%
378kg

16-31.5mm
25%
473kg
= 1890 kg
= 320 kg
= 220 kg

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e
1m³ beton që shihet në tabelën e mëposhtme:

Tabela 3. Sasitë e materialeve receptura 2
Hyrja
Agregati

1890 kg

Çimentoja

320 kg

Uji

220 kg

Bilanci i
përgjithshëm

2430 kg

Dalja
1 m³

2430 kg

2430 kg

7.5 Përshkrimi i procesit teknologjik
Prodhimi i betonit në betonierë fillon me përgaditjen e lëndëve të para: agregatit
(fraksioneve të gurit apo fraksionevete rërës), çimentos dhe ujit. Procesi teknologjik për
prodhimin e betonit fillon me mbushjen e silloseve me rërë apo guri me granulacione të
ndryshme në varsi të markës së betonit që dëshirohet të prodhohet, siloset mbushen me anë
të lopatës ngarkuese me fraksione të gurit ose rërës nga depoja e fraksioneve të agregatit,
siloset janë të ndara njëra nga tjetra me mure betoni.
Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar, mbushja
bëhet me anë të autocisternave me proces pneumatik. Në procesin teknologjik bëjnë pjesë
tërë sistemi i paisjeve të furnizimit me ujë, pompave hidraulike, pneumatikës, pajimeve
elektrike, dhe automatike në veqanti.
a. Agregati nga të dy siloset ku në dalje të cilëve ndodhen dozuesit
elektropneumatik të cilët me dhënien e komandës nga tabela komanduese
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hapen edhe mbyllen në mënyrë automatike pasi ta lëshojnë sasine e caktuar të
agregatit në shiritin transportues që ndodhet nën silloset e agregatit i cili i
transporton granulacionet (fraksionet) e agregatit gjer në enën e cila nevojitet
për bartjen e fraksioneve të agregatit gjer në mikser (përzierse) për prodhimin e
betonit. Në dozuesit e fraksioneve më të imëta janë të vendosur vibruesit me
qëllim të rrjedhjes së fraksioneve sa më lehtë në enën e agregatit, kur te
dozohet sasia e dëshiruar e agregatit, në transporter e pastaj nga transporteri
shiritor në enën prej nga dërgohet me mikser (perzirës).
b. Dozimi i çimentos në përzierës bëhet përmes transportuesit kërmillor nga
sillosi. Çimentoja me ramje të lirë bien në transportuesin të vendosur nën sillos
pastaj nëpërmjet transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për
çimento. Zbrazja e enës së peshores kryhet në mënyrë të programuar dhe atë
në kohën e dozimit të agregatit në mikser (përzierse). Ashtu që zbrazja e pajisjes
për dozim të çimentos në mikser (përzierës) fillon automatikisht në momentin e
fillimit të dozimit të agregatit nga ena në mikser (përzierës), apo disa sekonda
më vonë. Gjatë kohës së zbrazjes së enës së peshojes me çimento duhet të
lëshohet vibruesi, kur procesi kryhet në mënyrë manuale, kur procesi kryhet në
mdnyrë automatike vibruesi lëshohet në mënyrë automatike.
c. Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë bazë për përfitimin e betonit bëhet me
dozimin e programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithashtu në
mënyrë automatike me fillimin e dozimit të çimentos. Pas dozimit të sasisë së
caktuar të ujit ventili dozues automatikisht mbyllet. Nëse janë përmbush
kushtet e procesit për punë automatike (sasia e nevojshme e agregatit në
fortinë, shtypja e ujit duhet të jetë minimum 3 atmosfera dhe sasia e nevojshme
e çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një cikël është 2m³, zgjatja e një cikli
është përafërsisht 30 sekonda në varshmëri të llojit të betonit. Gjatë kryerjes së
procesit në mënyrë manuale koha e zgjatjes së ciklit varet nga aftësia e puntorit
që operon me pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e
betonit.

Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit,
duhet të kryhen këto veprime:
-

Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit në sillose;
Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur vetëm ventilin e
sillosit nga i cili dëshirojmë të marrim çimento;
Duhet të sigurohet sasia e nevojshme e ujit;
Duhet caktuar recepturën për kualitetin e betonit të cilin dëshirojmë ta prodhojmë;
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Të caktohet kohëzgjatja e ciklit të prodhimit të betonit duke u bazuar në recepturën e
caktuar.

Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe në
mënyrë manuale.
Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues i
automatizuar i vendosur në dhomën (hapsirën) të caktuar për të.
Modulet hyrse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat nëpërmjet
sondave për të gjithë komponentet e procesit. Modulet digjitale dalëse shërbejnë për
menaxhimin e ventileve elektromagnetik, motorëve si dhe llampave sinjalizuese. Për të
arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet
kohëlidhja e saj (kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos
me ujë gjerë në momentin e fillimit të hidratimit të saj dhe arritjes së fortësisë përkatëse).
Përpos komponentëve të lartcekura për të arritur veqori specifike të betonit duhet shtuar
Aditiv në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veqanta shtohen aditiv të cilët shpejtojnë
kohën e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë ose drejtëpërdrejtë në mikser. Dozimi i
aditivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos.
Paraqitja skematike e procesit teknologjik të bazës së betonit:

Deponitë e fraksioneve të aregatit

Sillosët e çimentos

Dozatorët nën fortina

Transporteri i çimentos

Transporterët e agregatit

Peshorja

Mikseri - Përziersja e betonit

Uji

Pompa

Betoni

Automikseri

Figura 3. Paraqitja skematike e prodhimit të betonit
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Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit me energji elektrike
furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos që është në pronësi, gjithashtu në mungesë të
energjisë elektrike kompania kyq gjeneratorin për realizimin e procesit teknologjik. Përpos
pajisjeve të lartëcekura për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe për
bartjen e tij ka edhe mekanizma, mikserë, autocisterna për bartjen e çimentos, pompë e
betonit, kamionë për bartjen e fraksioneve të agregatit, kamion kiper dhe lopatë ngarkuese.

8.0

VLERËSIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NË MJEDIS

Në bazë të përshkrimit të lokacionit të projektit në të cilën është përshkruar gjendja e
mjedisit dhe në mënyrë që të identifikojmë të gjitha ndikimet (të cilat mund të jenë pozitive
dhe negative) përveç përshkrimit deskriptiv të tyre, ekzistojnë një numër i madh i teknikave
me të cilat mund ti përafrohemi vlerësimit të ndikimeve të mundshme në mjedis. Njëra nga
këto teknika është; Ekspert Metoda e Përcaktimit të Vlerësimit të Ndikimet në Mjedis. Në
tabelën: 1., është pasqyruar Principi i Shfrytëzimit të Ekspert Metodës

Tabela 4.Principi i Shfrytëzimit të Ekspert Metodës
Ndikimi i
Aktivitetit

Pozitive

Negative

Intensiteti i Ndikimit
Shumë e vogël
Mesatare
E madhe
Shumë e Madhe
Shumë e vogël
Mesatare
E madhe

Analiza e Vlerësimit të Cost - Benefitit ( B-2) ( 1 deri 10 )
1 deri 2
3 deri 5
6 deri 8
9 deri 10
1 deri 2
3 deri 5
6 deri 8
9 deri 10

Shumë e Madhe
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8.1 Ndikimet në ajër
Në aktivitetin e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni, ndikime negative
paraqiten në ambientin e ajrit dhe atë:
• Nga procesi teknologjik për prodhimin e betonit nga ku lirohen grimcat e pluhurit
të çimentos, dhe grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që pdrdoret për
prodhimin e betonit, grimcat e pluhurave të cilat gravitojnë për shkak të peshës së
tyre në drejtim të tokës, dhe depozitohen në afërsi të betonierës, pluhurat kanë
përbërje të elementeve kimike që posedon çimentoja dhe vetë lënda minerale,
pluhurat të cilat i bartë ajri për shkak të reliefit dhe kushteve tjera mjedisore
gravitojnë në distanca më të largëta, kjo situatë e përshkruar kishte me qenë pa
përdorimin e masave për zvogëlimin e pluhurit.
• Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga auto
cisternat dhe mbushja e siloseve me çimento, gjatë sjelljes së çimentos nga silloset
në mikser, nga mundësia e lirimit të pluhurit të çimentos drejtëpërdrejt nga vendet
lidhëse të gypave përcjellës (transportues) të çimentos, nga mundësia e lirimit të
pluhurit nga sipërfaqet manipuluese.
• Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e transpottit dhe
automjeteve tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për
prodhimin e betonit.

8.2 Ndikimet në tokë
Në aktivitetin e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni, ndikime negative në
mjedis paraqiten në tokë dhe atë:
• Ndikimet negative nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të
mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme organike
dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.
• Ndikim tjetër me rëndsi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga
proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe
ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.
• Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet edhe nga deponimi i fraksioneve të
agregateve si dhe depozitimi i pluhurit nga këto fraksione.
• Mundësia e derdhjes së naftës gjatë mbushjes së rezervarit dhe gjatë toçitjes së
naftës, mundësia e shpërthimi të rezervarit me naftë i cili do të vendoset nën tokë.
• Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre,
gjatë pëlcitjes të gypave hidraulik të mjeteve punuese. Ndikimet nga mbeturinat e
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ngurta dhe lëngëta që krijohen nga larja e makinave prodhuese, auto-mikserëve,
dhe automjetet tjera transportuese.

8.3 Ndikimet në ujë
Ndikime negative në ujë shkaktohen:
• Mundësia e derdhies së naftës gjatë mbushjes së rezervarit dhe gjatë toçitjes së
naftës.
• Nga derivatet , vajrat dhe yndyrat (lyersit) e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga
makinat prodhuese dhe tjera të cekura në pasuset e më sipërm me derdhjen e tyre
në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave
atmosferike si dhe ndotjen e ujërave nëntokësore.
• Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave
sipërfaqësor.
• Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të përdorura në procesin
teknologjik për prodhimin e betonit, nga larja e makinave prodhuese, e
automjeteve transportuese, auto - mikserëve që përdoren për transportimin e
betonit.
• Nga derdhja e ujërave të zeza,
• Nga mbeturinat metalike të korroduara të cilat depozitohen dhe mbeturinat tjera
të ndryshme, etj.

8.4 Ndikimi në Peizazh
Lokacioni ku është e ndërtuar betoniera me objektet përcjellëse, për realizimin e
procesit teknologjik për prodhimin e betonit, ka marrë pamjen e një vendi industrial. Gjatë
fazës së ndërtimit peizazhi ka pësuar një degradim i cili me masat të cilat janë marrë dhe do
të merren në mbarim të jetëgjatësisë së projektit, peizazhit do ti kthehet pamja në harmoni
me gjendjen e përafërt të mjedisit rrethues. Këto masa do të arrihen me aplikimin e
rikultivimit.

8.5 Ndikimi në florë dhe faunë
Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në betonjerë në gjatësinë kohore të
operimit dhe në sipërfaqet operuese përreth betonierës flora tërësisht është shkatërruar, e
cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve prodhuese.
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Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni i
veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet faunës.
Gjatë kohës kur pushon aktiviteti prodhues fauna prapë kthehet për t'u zhvilluar në hapësirat
e mëparshme.

8.6 Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Nga zhvillimi i aktivitetit prodhues në këtë lokalitet për shkak të pozitës dhe largësisë
nga vendbanimet si që e kemi cekur në pasuset e më parme, nuk do të ketë nevojë të bëhet
zhvendosja e asnjë ndërtese banuese e as ndërtesave tjera ndihmëse.
Zhvillimi i veprimtarisë prodhuese në këtë lokalitet pak të zhvilluar, ka një rëndësi të
veqantë për popullatën e këtij rajoni. Pronari i Kompanisë ISEFERI SH.P.K. per të zhvilluar
veprimtarinë e vet ka punësuar një numër të konsideruar të punëtorëve, kryesisht nga
popullata vendase. Prandaj si u cek më lartë aktivitetet prodhuese në këtë lokalitet në
aspektin social do të kenë ndikime pozitive.

8.7 Ndikimet nga Zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe me ndikim në
zonat e banuara.
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të pajimeve për realizimin e procesit teknologjik,
nga makinat gjatë procesit të transportit, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike dhe
atyre transportuese që mirëmbahen dhe funksionaliteti i tyre kontrollohet rregullisht, niveli i
zhurmës është nën kufijtë e lejuar me standarde.
Me shfrytezimin e pajimeve prodhuese në bazë të standardeve të caktuara me ligje
dhe rregulla të aplikueshme maksimumi i zhurmës në burim është 90 dB.
Niveli i zhurmës për zonat e banuara në bazë të standardeve ndërkombëtare është i
caktuar 50 dB për kohën gjatë dites, kurse gjatë natës niveli i zhurmës duhet të jetë max. 45
dB. Në vijim po e paraqesim në formë tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.

Tabela 5. Përcaktimi i nivelit të zhurmës në varshmëri nga distanca

Zhurma

10

50

90 dB - Niveli për paisje
moderne

59

45

Distanca (m)
100
39
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Në bazë të vlerave të paraqitura në tabelë dhe duke pasur parasysh distancën e
ndërtesave të banimit si dhe kapacitetin e pajimeve dhe numrin e mjeteve transportuese që
nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, si dhe duke pasur
parasysh se punohet vetëm ditën, mund të konkludojm se baza e betonit nuk ka ndikime
negative të mëdha në njerëzit që banojnë dhe veprojnë në rrethin të betonierës.

8.8 Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Pasi që aktiviteti i betonierës dhe pajimet tjera përcjellëse janë mirë të projektuara, të
vendosura dhe të monitoruara nga ekspertët e lamive përkatëse dhe njëherit kur dihet se
brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin,
aksidente mjedisore të mddha nuk mund të ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin,
mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë gjatë realizimit të
procesit teknologjik si:
•
•
•
•

Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese.
Nga mekanizmi punues (mundësia e ndezjes).
Nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik.
Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë transportit të agregatit,
çimentos, betonit dhe produkteve nga betoni.
• Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë kyqjes së automjeteve
transportuese nga baza e betonit ne rrugën magjistrale.
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LLOJET E NDIKIMIT NË MJEDIS

Në vijim do të trajtojmë identifikimin e potencialit negativ të ndikimit në mjedis.
Tabela 6. Lloji i ndikimit në tokë
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Humbje e tokës për kullotë

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

+

Humbja e pjerrësisë
Prishja e tokës bujqësore

Jo

+
+

+

+

Ndotja e tokës nga rrjedhja –
rrëshqitja
Ndotja e tokës nga mbetjet e ngurta
Ndotja e tokës nga depozitimet e
mbeturinave

Jo

+
+

+

+

+

+

+

Nuk do të ketë fenomene negative, ndotjet dhe erozioni do të jenë të papërfillshme.

Tabela 7. Lloji i ndikimit në cilësinë e ajrit
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Prodhimi i pluhurit
Ndotja nga hidrokarburet
Ndotja nga monoksidi karbonit dhe
dyoksidit të squfurit (CO2, SO2)

Gjatë ndërtimit

Gjatë shfrytëzimit

Po

Po

Jo

+

Jo
+

+

+

+

+

Si gjatë ndërtimit po ashtu edhe gjatë shfrytëzimit do të ketë emetime pluhurash që kryesisht
do të lirohen gjatë procesit teknologjik dhe transporti, por sasia është minimale, gjithashtu
edhe demi është i papërfillshëm duke marrë parasysh lëvizjen e erës. Ndërsa për ndotjet e
tjera nuk mund të bëhet fjalë sepse makineritë që punojnë me naftë janë shumë pak 5 – 6
copë.
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Tabela 8. Lloji i ndikimit në florën dhe faunën
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Jo

Jo

Shkatërrimi i rëndësishëm i habitave natyrore

+

+

Rrezikimi i ndërhyrjes në bimët e ujit

+

+

+

+

+

+

+

+

Ndërtimi i rrugëve të reja që kalojnë përmes zonës së
virgjër
Përçarje apo izolimi i habitave të egra
Interferencë midis rrugës natyrale të emigrimit të
sisorëve

Tabela 9. Lloji i ndikimit në ujë
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Trajtimi i ujërave të ndotur
Ndotja

e

ujit

prej

derdhjeve

aksidentale

dhe

substancave të tjera
Impakti sekondar në ndotjen e ujit, ujërat nëntokësore
etj.
Modifikim në drenazhimin e ujërave natyrale
Ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga
llumrat

Jo

Jo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Betonjera, nuk ka parashikuar trajtim të ujërave të ndotura pasi edhe aktiviteti i saj është i
kufizuar. Për qëllime humane janë parashikuar WC sanitare me rezervuar.
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Tabela 10. Lloji i ndikimit nga zhurmat
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Rritja e nivelit ekzistues të zhurmave
Rritja e nivelit të zhurmave si rezultat i aktivitetit dhe
makinave

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

+

+

+

+

Rritja e nivelit të zhurmave për njerëzit
Nivel më i lartë i zhurmave për kafshët

Jo

+

Jo

+

+

+

Si rezultat i fillimit të një aktiviteti në një zonë ku lëvizja është e papërfillshme, zhurmat nga
lëvizja e makinerive është e pranishme po jo aq sa të përbëj rrezik për mjedisin sepse edhe
zonat e banuara janë larg.

Tabela 11. Lloji i ndikimit në tokë (infrastruktur ndërtimore)
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Shkatërrim banesash

Jo

Jo

+

+

+

+

Rivendosje banesash

+

+

Shpronësime të tokës

+

+

Ndryshime të rëndësishme në programet për të
ardhmen e përdorimit të tokës

Zonat e banuara janë shumë larg, bile nuk bëhet fjalë as për shtëpi të veçuara apo toka që
janë në përdorim.
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Tabela 12. Lloji i ndikimit për trashëgiminë kulturore
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Ndryshime apo dëmtime të zonave arkeologjike apo

Jo
+

me vlerë historike e kulturore

Jo
+

Zona në fjalë nuk ka ndonjë objekt arkeologjik në afërsi apo me ndonjë vlerë historike
kulturore.

Tabela 13. Lloji i ndikimit në energji
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Përdorim i sasive të mëdha të karburantit për energji

Jo

Jo

+

+

+

+

Rritje e rëndësishme të kërkesave për burime
ekzistuese të energjisë apo kërkesa për tipe të reja të
energjisë

Energjia që do të përdorët kryesisht do të përbëhen nga ajo elektrike dhe karburant për
fuqinë motorike si; Impjanti i prodhimit të betonit, vetëngarkues dhe makina transporti.
Sasitë do të jenë mjaftë të vogla dhe nuk do të paraqesin shqetësime në ndotjen e mjedisit.
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Tabela 14. Lloji i ndikimit në interesin publik (Infrastruktura)
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Jo

Po

+

+

Impjanti i betonit do të ketë apo jo nevojë për

Jo

ndryshim në këtë fushë të interesit publik
Energji elektrike

+

+

Sistemin e komunikacionit

+

+

Sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza dhe të bardha

+

+

Mbetjet e ngurta dhe depozitimi i tyre

+

+

Nuk bëhet fjalë për probleme të infrastrukturës pasi është një zonë përgjatë rrugës
magjistrale ku janë ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar objekte afariste, siq janë pompa të
derivateve, objekte tregtare dhe industriate , depo të materialeve ndërtimore etj

Tabela 15. Lloji i ndikimit në shëndetin e njerëzve
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Krijimi i çfarëdo rreziku apo mundësie për dëmtimin e
shëndetit të njerëzve
Krijimi i raportit të njerëzve me rreziqet e mundshme
për dëmtimin e shëndetit të tyre

Jo

Jo

+

+

+

+

Betoniera nuk krijon rreziqe apo mundësi për dëmtimin e shëndetit të njerëzve duke
përjashtuar këtu ndonjë dëmtim për mos zbatimin e rregullave të sigurimit teknik të
punëtorëve.
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Tabela 16. Lloji i ndikimit në qarkullim dhe transport
Identifikimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Shtime të rëndësishme të qarkullimit të automjeteve

Gjatë

Gjatë

ndërtimit

shfrytëzimit

Po

Po

Jo

+

Pakësim të vendqëndrimeve të automjeteve apo
nevoja për vendqëndrime të reja
Ndikime të rëndësishme në sistemin e komunikacionit
Ndryshime në qarkullimin apo të lëvizjes së njerëzve e
mallrave
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10.0 MARRJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGLIMIN E NDIKIMEVE
10.1 Masat e marura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cekur
më lart duhet ndërmarr këto masa:
• Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të betonit dhe
produkteve nga betoni duhet të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e
lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin.
• Për mënjanimin dhe zvoglimin e sasisë së pluhurit kompania ka të instaluar
sistemin e filtrave me thasë në siloset që përdoren për deponimin e çimentos.
• Për mënjanimin dhe zvoglimin e sasisë së pluhurit kompania ka të instaluar
sistemin e gypit në siloset që përdoren për deponimin e çimentos, me anë të
sistemit e gypor pluhuri përcillet gjer në bazenin me ujë të ndërtuar për
sedimentimin e pluhurit.
• Të gjithë gypat që nevojiten për mbushjen e siloseve me çimento, si dhe gypat të
cilët e furnizojnë mikserin me çimento duhet rregullisht të kontrollohen, pjesët
lidhëse të tyre të mbyllen hermetikisht me mbyllje adekuate.
• Thasët e filtrave të kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen të ndërrohen.
• Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet
e laftcekura të jetë sa më kualitativ.
• Gjithmonë duhet të bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqeve operacionale, larja e
platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit, granulacionet e
agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta të spërkaten me
ujë.
ISEFERI SH.P.K., duhet të siguroj zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr.
03/L-160), veçanërisht; Nenet lidhur me: Burimet e Ndotjes dhe Klasifikimi i Tyre, Kufizimi i
Shkarkimeve në Ajër, Detyrimet për Mbrojtjen e Ajrit, Njoftimi për Ndotjen e Ajrit dhe
Monitorimi i Cilësisë së Ajrit, Masat për Zhvillimi të Pastër, Informimi i Publikut.

10.2 Masat e marrura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar e zvogluar sasinë e ndikimeve negative në tokë të cilat i kemi cekur
më lart duhet ndërmarr këto masa:
• Duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet që nevojiten për
realizimin e procesit për prodhimin e betonit, të mirëmbahen filtrat në siloset e
çimentos, të mirëmbahen gypat të cilët përdoren për përcjelljen e çimentos prej
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auto-cisternave gjer në sillos dhe prej sillosit gjer në pajimet për prodhimin e
betonit, të gjitha pjesët lidhëse të gypave të puthiten mirë me qëllim të pengimit të
lirimit të pluhurit.
Duhet të merren masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të
derivateve vajrave dhe lubrifikuesve nga makinat dhe pajimet prodhuese.
Të bëhet betonimi i platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit
dhe sipërfaqet tjera operacionale.
Për të zvogluar mundësin e rrezikut nga rrjedhjet e mundshme të naftës nga
rezervari, rezervari do të vendoset nën tokë në hapsiren e betonuar të thurrur me
mure.
Tërë sipërfaqet ku bëhet manipulimi me naftë dhe janë të vendosur, rezervuari i
naftës, gjeneratori, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve duhet të mbulohen me
beton.
Furnizimi me ujë të pijshëm dhe për nevoja tjera që shfrytëzohet për larjen e platos
manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, bëhet nga pusi i thellë që duhet
hapur nga pronari.
Vaji i makinave të ndërrohet në vende të caktuara të betonuara dhe të izoluara për
mos depërtimin e tyre në tokë.
Të behet betonimi i platos ku deponohen produktet e prodhuara nga betoni.
Të bëhet betonimi i platos ku deponohen mjetet themelore dhe sekondare që
nevojiten për punët në ndërtimtari të ultë dhe lartë.
Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e betonierës duhet të
grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të
deponohen në vende të posaqme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të
kompanisë ti shiten kompanive të licencuara, duke u bazuar ne Ligjin për
Mbeturina Nr. 04/L-060.
Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të
posaqëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo ndpdrmjet
ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në
deponin regjionale.
Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes së pajimeve të betonieres duhet të
deponohen në enë të posaqme, dhe të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për
grumbullimin e vajrave të përdorura.
Sipërfaqet jo funksionale të mbjellen me bimë gjelbëruese, si dhe të mbillen drunj
dekorativ gjethmbajtës.

ISEFERI SH.P.K., duhet të siguroj zbatimin e mbrojtjes së tokës në përputhej me Ligjin për
Rregullimin e Tokës ( Nr. 04/L-040 ).
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10.3 Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar e zvogluar sasinë e ndikimeve negative në ujë të cilat i kemi cek më
lart duhet ndërmarr këto masa:
• Në lokalitetin e betonierës duhet të bëhet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e
ujërave të ndotura të krijuara nga procesi i prodhimit, nga larja e automjeteve
transportuese, automikserëve për transpoftimin e betonit, automjeteve tjera të
rënda, nga tërë sipërfaqet ku janë të vendosur rezevari i naftës, aparati per toçitje
të naftës, gjeneratori, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve ujërave nga të reshurat
atmosferike.
• Duhet rregulluar sistemin gypor për bartjen e ujërave të ndotura të cilat duhet të
dërgohen për trajtim në puse sedimentuese për pastrimin e ujërave të ndotur me
grimca të ngurta.
• Kolektorët duhet të rregullohen në pozicionet e caktuara me qëllim që e tërë sasia
e ujërave industriale dhe e të reshurave atmosferike nga platot dhe nga tërë
sipërfaqet funksionale të grumbullohen dhe të orientohen në puset sedimentuese
e pastaj në seperator.
• Duhet të ndërtohen tre puse sedimentuese në atë mënyrë që të mund të
sedimentohen grimcat e ngurta, e pas traitimit të ujërave në puset sedimentuse, uji
të orientohet për trajtim të mëtutjeshëm në seperatorin për pastrimin e ujërave të
ndotur nga derivatet dhe vajrat të cilat kanë rrjedh në sipdrtaqet operacionale, nga
pajimet e punës, e pasandaj ujërat e trajtuara nga seperatori të lirohen në
recipient.
• Seperatori duhet të rregullohet në atë mënyrë që të mund të kontrollohet
rregullisht uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet.
• Duhet rregullisht të pastrohen puset sedimentuese dhe seperatori, mbeturinat të
cilat nxjerren nga seperatori pas pastrimit të tij duhet të dërgohen në deponin
regjionale, mbeturinat të cilat nxjerren nga puset sedimentuse gjithashtu duhet të
dërgohen deponin regjionale.
• Ujërat e zeza duhet së pari të trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet
në varshmëri me numrin e punëtorëve, dhe pas trajtimit të lëshohen në recipient
të pastërta.
• Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara. Rekomandohet që të
ndërtohet një rezervuar me qëllim të mbajtjes së ujërave të trajtuara, uji i trajtuar
(pastruar) do të rikthehet në procesin teknologjik, kështu që do të mbyllet cikli i
trajtimit dhe furnizimit me ujë industrial, dhe do të parandalohet shkarkimi i
ujërave.
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Do të ekzistojnë dy munësi të shkarkimit të ujërave të trajtuara njëra drejtëpërdrejt
nga seperatori në recipient, tjetra munësi prej seperatorit në rezervar, prej nga do të
shkarkohet në recipient nëse nuk nevojitet për procesin teknologjik. Shema e trajtimit të
ujërave të ndotura paraqitet në vijim.

Figura 4. Skema e trajtimit të ujrave të ndotura

ISEFERI SH.P.K., duhet të siguroj zbatimin e mbrojtjes së ujërave në përputhej me Ligjin për
Ujëra e Kosovës ( Nr. 04/L-147 ), veçanërisht Neni 60, Shkarkimi i Ujërave të Ndotura dhe
Udhëzim Administrativ mbi „Vlerat Kufizuese të Efluentit që Shkarkohet në Trup Ujorë dhe
në Rrjetin e Kanalizimit Publik“.

10.4 Masat e marrura për mbrojtjen nga zhurma
Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen
nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsitë e objekteve të banimit.
Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me
standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
• Në rast se zhurma e mesit nga matjet tejkalon atë të lejuarën atëherd duhet të
merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas
rregullave në fuqi.
• Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të punësuarit në ato vende
të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.
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ISEFERI SH.P.K., obligohet të siguroj mbrojtje nga zhurma në përputhje me Ligjit për
Mbrojtje nga Zhurma (Nr. 02/L-102), Neni 4, Masat Mbrojtëse, Neni 6, Neni 16, dhe
Udhëzimit Administrativ (Nr. 08/2009) - Mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga
Burimet e Ndotjes, në veçanti Shtojca XIV.

10.5 Masat e marrura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike. Duhet të bëhet
plani i mbrojtjeve nga zjarri.
• Rezervuari i naftës do të vendoset nën tokë në hapsirën e betonuar të thurrur me
mure. Është obligim që rezervuari për lëndë djegëse naftë të kontrollohet brenda 5
viteve të para të punës për të përcjell dëmtimet e trashësisë së mureve nga veprimi
korroziv, pas 5 viteve kontrolli duhet berë për çdo dy vite.
• Pllatoja ku do të vendosen pompat për mbushje të rezervuarit të naftës dhe toqitje
të naftës të betonohet dhe të rrethohet me mur statik.
• Duhet i tërë oborri i betonierës të thuret me tel gjembor.
• Të merren të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit
nga makinat transpoftuese dhe ngarkuese si dhe pajimet tjera.
• Të merren të gjitha masat e sigurisë për kyqjen e automjeteve transpoftuese në
rrugën magjistrale pa penguar komunikacionin.
• Të merren të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të punësuarve dhe mjedisit në punë.
ISEFERI SH.P.K., obligohet t’i ndërmerr masat në përputhje me; Ligjin Nr. 04/L-012, për Mbrojtje
nga Zjarri, Ligjin Nr. 2003/19 për Siguri në Punë, Mbrojtjen e Shëndetit të Punësuarve dhe
Ambientin e Punës.

-

-

10.6 Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Nëse gjatë aktivitetit të betonierës gjendet fosile dhe minerale të cilat përbëjnë vlera
të mbrojtura natyrore ose të veçanta, ose fusha arkeologjike investitori detyrohet të
informoi autoritete qeveritare për të marrë masat e nevojshme për mbrojtje nga
dëmtimi, shkatërrimi etj;
Investitori obligohet të vendos rrethoj mbrojtëse për të penguar lëvizjen e botës
shtazore në hapsirën e betonjerës;
Investitori obligohet në rastet kur bota shtazore e cila futet brenda zonës së zhvillimit
të aktivitetit ta largoi nga aty pa shkaktuar dëmtime dhe shqetësime në të;
Aktivitet i betonjerës duhet t’i përmbahet kritereve lidhur me zhurmën për të mos
shqetësuar botën shtazore në rrethinë.
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ISEFERI SH.P.K., duhet të siguroj që zhvillimi i aktivitetit të betonjerës të jetë me ndikime sa më të
vogla në lidhje me florës dhe faunës, po ashtu të jetë në përputhej me Ligjin Nr. 03/L-233 për
Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligjin Nr. 02/L-88 për Trashëgimi Kulturore.

-

-

-

-

10.7 Masat për mbrojtjen e peizazhit dhe rregullimit teknik – rikultivimit
Zgjidhja ideore me projektin e betonjerës, zgjidhja e peizazhit i cili do të jetë në
harmoni me peizazhin natyror;
Zgjidhja përfundimtare e rikultivimit duhet të zhvillohet në përputhje me mjedisin
natyror, krijimi e një peizazhi të përafërt me atë natyror dhe shmangien e dallimeve të
mëdha nga peizazhi natyror.
Pjesa e grumbulluar e masës sterile para punimit të konstruksioneve të rikthehet në
vendin e gërmuar dhe të rrafshohet në harmoni me format gjeometrike të relievit
natyror.
Sigurimi përmes rikultivimit të konditave të pranueshme vizuale të peizazhit si në
vertikale po ashtu edhe në horizontale.
Rehabilitimi biologjik me lloje të bimëve brenda njësisë së peizazhit autokton,
komunitet i bimëve të cilat kanë aftësi për përshtatje në substratin e krijuar me
rikultivim;

ISEFERI SH.P.K., obligohet t’i zbatoi dhe të jetë në përputhej me Ligjin Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen
e Natyrës Ligjit për Transportin Rrugor (Nr. 04/L-179), Ligji për Siguri në Komunikacionin Rrugor
(Nr. 02/L-70), Ligjin për Rregullimin e Tokës (Nr. 04/L-040), Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L025) etj.

-

-

10.8 Masat për mbrojtjen në rrugë dhe komunikacion
Përcaktimi i vend parkingut brenda fushës së betonjerës për makinerinë punuese për
të redukuar trafikun jashtë orarit të punës;
Mirëmbajtja e rregullt e rrugëve brenda fushës së betonjerës (rrafshimi, shtrimi,
spërkatja etj);
Para se makineria punuese dhe transportuese të dal në rrugën publike, investitori
është i obliguar të siguroi pastrimin e gomave dhe vendosjen e mbulesës rimorkios
(çadër apo folie najloni).
Vendosja e shenjave për siguri në komunikacionin rrugor.

ISEFERI SH.P.K., obligohet t’i zbatoi sipas Ligjit për Transportin Rrugor (Nr. 04/L-179), Ligji për Siguri
në Komunikacionin Rrugor (Nr. 02/L-70).
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10.9 Masat për bashkëpunim me publikun
Informimi në mënyrë transparente dhe me kohë i të gjithë palëve të interesit lidhur
me aktivitete dhe ndryshimet në aktivitetet brenda fushës së betonjerës në lidhje me
gjendjen e mjedisit.
Bashkëpunim me të gjithë personat fizik dhe juridik me qëllim të rruajtjes së mjedisit.

ISEFERI SH.P.K., obligohet t’i zbatoi sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L-025) , Neni 50,
Monitorimi i Mjedisit, Kreu VI Informimi dhe Pjesëmarrja e Publikut, Neni 54, Qasja në Informata,
Neni 63, Vetmonitorimi nga Ndotësit. Neni 65, Detyrimit e Personave Juridik dhe Fizik, Neni 68,
Detyrimet e Ndotësit të Mjedisit.

-

10.10 Masat për grumbullimin dhe largimin e mbeturinave
Përcaktimi i vendit për grumbullimin e mbeturinave brenda hapsirës shfrytëzuese të
betonjerës;
Vendi i grumbullimit duhet të jetë i rrethuar dhe i pa përshkueshëm nga uji;
Investitori obligohet që mbeturinat e prodhuara nga aktiviteti i betonjerës dhe stafit
punuese t’i grumbulloj;
Duhet të bëhet klasifikimi i mbeturinave sipas llojit që prodhohet gjatë operimit në
këtë betonjere;
Vendosja e një kontejneri për mbeturina (alternativë);
Të mbahet evidenca për llojet e mbeturinave, origjinën dhe sasinë e prodhuar mujore;
Transporti i mbeturinave deri në deponit regjionale të bëhet nga kompanitë e
autorizuara për këtë shërbim përmes kontratës me investitorin;

ISEFERI SH.P.K., obligohet bëjë grumbullimin, bartjen, deponimin, trajtimin e mbeturinave në
përputhje me; Ligjit Nr. 04/L-060, për Mbeturina.
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11.0 PROGRAMI PËR MONITORIMIN E GJENDJES MJEDISORE
11.1 PROGRAMI PËR MONITORIMIN E AJRIT
Sipas të dhënave monitorimi i ajrit në Republikën e Kosovës ende ngelet mbrapa
standardeve për monitorim në krahasim me vendet e rajonit dhe me gjerë. Institucioni
përgjegjës për fushën e mjedisit në Republikën e Kosovës është Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor e cila ka hartuar Ligjin për Mbrojtjen e Ajrit dhe brenda kësaj ministri
monitorimin e cilësisë së ajrit e bënë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, i cili ende nuk ka
arritur të shtrij rrjetin e monitorimi të ajrit në gjithë territorin e vendit dhe në këtë mënyrë
është e vështirë të kemi të dhëna të sakta lidhur me ndotje e ajrit në rastin konkret në zonën
e betonjerës.
Duka pasur parasysh këtë, me këtë program monitorimi të gjendjes mjedisore i propozohet
investitorit që të drejtohet në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës për të bashkëpunuar
dhe për të vendos një pikë stacionare për monitorimin e ajrit. Ky bashkëpunim do të
kontribuonte në rritjen e efikasiteti për mbrojtjen e mjedisit dhe kontrollit sistematik të
cilësisë së ajrit nga ndotja e aktivitetit të betonjerës dhe pse kjo vlerësohet shumë e vogël në
gjendjen e tanishme, sepse numër i vogël i makinerisë punuese të cilat përdoren në këtë
betonjere e që janë disa copë. Arsye tjetër e cila e forcon vlerësimin se ndotja e ajrit është në
shkallë të vogël është se aktiviteti zhvillohet në një ambient të hapur dhe ndotja nga pluhuri
dhe lirimi i gazrave nga djegia e karburanti të makinerisë punuese vlerësohet pa ndikim
negativ në vendbanimet në rrethinën e betonjerës të cilat edhe ashtu janë larg.
Propozohet që investitori të kontraktoi një institucion të certifikuar për monitorimin e cilësisë
së ajrit dhe në një afat kohor tremujor investitori të ketë rezultatet e para faktike lidhur me
shkallën e ndotjes së ajrit nga aktiviteti i betonjerës.
Hapat që duhet të ndërmerr investitori lidhur me monitorimin e ajrit:
-

Bashkëpunimi i ngushtë institucional;
Vendosja e një stacioni për matje e cilësisë së ajrit;
Lidhje e një marrëveshje apo kontrate me një institucion apo operator të licencuar për
monitorimin e ajrit;
Monitorimi i rregullt dhe përgatitja e raporteve tremujore për cilësinë e ajrit ;
Raportimi sipas detyrimeve ligjore
Pas një vit monitorimi të rishikohet nevoja për zgjerimin e rrjeti për monitorimin e ajrit
apo konsiderohet e mjaftueshme një stacion.

ISEFERI SH.P.K., obligohet ti përmbahet Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr. 03/L-160),
veçanërisht; Nenet lidhur me: Burimet e Ndotjes dhe Klasifikimi i Tyre, Kufizimi i Shkarkimeve në
Ajër, Detyrimet për Mbrojtjen e Ajrit, Njoftimi për Ndotjen e Ajrit dhe Monitorimi i Cilësisë së Ajrit.
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11.2 PROGRAMI PËR MONITORIMIN E TOKËS
Në kuadër të monitorimit të Tokës nuk parashikohet monitorim specifik. Investitori
obligohet të ndërmarr masa e përcaktuara si më lartë, ndërsa në rastet aksidenciale të
cilat do të kishin ndikim në ndotjen e tokës investitori është i obliguar të ndërmarr
masa dhe të monitoroi situatën e krijuar deri në rikthimin në gjendjen natyrore, masat
duhet të jenë në përputhja me;

Ligjin Nr. 04/L-040 për Rregullimin e Tokës.

-

11.3 PROGRAMI PËR MONITORIMIN E UJIT
Në kuadër të programit të monitorimit të ujit nuk parashikohet monitorim specifik.
Investitori obligohet të monitoroi vetëm shkallen e ndotje së ujërat të cilat i
grumbullon në gropën septike etj., në përputhje me;

Ligjin Nr. 04/L-147 dhe Udhëzim Administrativ mbi „Vlerat Kufizuese të Efluentit që Shkarkohet në
Trup Ujorë dhe në Rrjetin e Kanalizimit Publik“.

-

11.4 PROGRAMI PËR MONITORIMIN TË ZHURMËS
Duke qenë se aktiviteti i betonjeres zhvillohet në ambient të hapur dhe me përdorimin
një numri të vogël të makinerisë punuese, si dhe në largësi nga zona e banuar nuk
është i nevojshëm program specifik i monitorimit të zhurmës, por investitori duhet të
ndërmarr masat e lartë përmendura dhe të jetë brenda rregullave të përcaktuara me
ligj.

ISEFERI SH.P.K., obligohet të siguroj mbrojtje nga zhurma në përputhje me Ligjit për Mbrojtje nga
Zhurma (Nr. 02/L-102), Neni 4, Masat Mbrojtëse, Neni 6, Neni 16, dhe Udhëzimit Administrativ
(Nr. 08/2009- Mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes, në veçanti
Shtojca XIV.

-

11.5 PROGRAMI PËR MONITORIMIN E MBETURINAVE
Sipas vlerësimeve nga terreni, numrit të stafit që janë të angazhuar në aktivitetet e
betonjeres dhe pajisjeve nuk do të ketë prodhim të mbeturinave në sasi të madhe,
prandaj nuk kërkohet monitorim specifik për mbeturina. Por investitori është i obliguar
t’i ndërmarr masat e lartë përmendura dhe të veproi në përputhje me;

Ligjit Nr. 04/l-060, për Mbeturina dhe Udhëzimet Administrative për Mbeturina.
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12.0 RAPORTIMI
-

Raportimi do të kryhet nga udhëheqja ISEFERI SH.P.K. Rekomandohet që ISEFERI
SH.P.K. të hartoj raporte tre dhe gjashtë mujore si dhe një raport vjetor për të gjitha
monitorimet dhe të dhënat t’i dërgohen institucioneve shtetërore që merren me
monitorimin e mjedisit. Nuk parashihet ndonjë raport publik i veçantë. Këto raporte do
të jepen me kërkesë nga autoritetet dhe publiku.

13.0 MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT PRODHUES
13.1 Objektivat e rikultivimit
Pas përfundimit të jetëgjatësisë së betonierës kjo varet nga vjetërsia e pajimeve dhe
nga pronari se a do të vazhdoj me këtë projekt me blerjen e pajimeve të reja apo do të e
përfundoj aktivitetin e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni.
Duke marrë parasysh lokacionin i cili gjendet në Zonën Industriale si opsion tjetër që pronari
të filloj me biznes tjetër prodhues. Pas afatit të përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet
për prodhim të betonit dhe produkteve nga betoni, duhet të qmontohen dhe në bazë të
leverdisë së kompanisë të shiten si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga betoni
duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit. Nga proceset
teknologjike të prodhimit të betonit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave
të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me
përbërje të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen dhe
të bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti
agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që
të jetë shtresa më kompakte, ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për
rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të
hapsirave të dëmtuara nga realizimi i projektit.
Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas
përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet
funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij
projekti në ekosistem.
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Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e betonierës të kthehet
në gjendje të përafërt me ambientin rrethues.

13.2 Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Pas përfundimit të punimeve në betonierë me rikultivimin teknik do të krijohet një
profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera. Propozohet që rikultivimi në
ngastrat ku është vendosur baza e betonit të bëhet me mbielljen e fidaneve të ndryshme
(pemëve) frytdhënëse.

13.3 Rikultivimi teknik
Ne bazë të ligjeve të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve prodhuese, pas
skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të projektit, investitori është i obliguar që tokës ti
kthej pamjen e mëparshme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike - pedologjike në
sipërfaqet e degraduara, duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intensitetin dhe ndikimin e
tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësitë e sanimit të efekteve të pavolitshme
si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga largimi i pajimeve dhe
bazamenteve të betonit të bazës së betonit duhet të fillohet me dizajnimin teknik të
hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terenit për rikultivim teknik të sipërfaqes tokëore të
degraduar. Degradimi i tokës gjatë realizimit të projektit shkon deri në atë masë sa bëhet
zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë
krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së
sipërme sipërtaqësore produktive të tokës parashihet shtresimi i një shtrese të dheut prej
30cm gjer në 50cm.

13.4 Rikultivimi agroteknik
Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me
analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetitë agrokimike dhe pedologjike. Në
bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në
këtë tokë të re. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të
hapësirave të dëmtuara nga veprimtaria e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Për
të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të kalkulohet
me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend.

𝑁𝑓 = 𝑆⁄𝑎 𝑥 𝑏
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S – paraqet sipërfaqen,
a – paraqet distancën në mes rendeve
b – paraqet distancën në mes fidaneve.

Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të jenë nga 2 m. Në pjesët ku do të bëhet
mbjellja e fidaneve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0.3- 0.5 m trashësi të
analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që
të jetë shtresa më kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të
mekanizuar.
Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të
bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t'i siguroj shtrirje sa më tdë lirë. Nëpër
këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth
bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë
duhet të kontrollohen me kujdes giendja shëndetësore e fidaneve. Fidanet duhet të
shoqërohen me ambullazh përkatëse në momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të
gjitha pjesët e dëmtuara.
Para se të mbillen fidanet, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion prej bajage të freskët
dhe argjili me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheu të
ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje.
Koha më e përshtatshme për mbielljen e kulturave shumëvjeqare është vjeshta. Gjatë dimrit
rrënja është aktive si dhe posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu në pranverë bima ka
një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i
veqantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. Pas mbjelljes së silvokulturave, investitori më
tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre.

13.5 Rikultivimi biologjik
Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat
e dëmtuara në të cilën do të krijohet barazpeshë relative e të giitha elementeve të
ekosistemit siq janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarinë bujqësore,
blegtorale dhe në silvikulturë.
Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit.
Bimët të cilat i kemi propozuar në këtë projekt në sipëfaqet e degraduara nga operimi i bazës
së betonit janë mbjellja e fidandve frytdhënëse.
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14.0 PËRFUNDIME / KONKLUZIONE
Nga operimi i bazës së betonit mund të përfundojmë se:
o Zona në fjalë me vendim të Kuvendit komunal Suharekë është shpallur Zonë
Industriale.
o Gjatë fazës së operimit nuk do të ketë ndikim të konsiderueshëm në mjedisin
rrethues sepse i gjithë impjanti prodhues i betonjeres është i ri.
o Sasia e pluhurit të liruar do të zvogëlohet në minimum me masa vepruese të
cekura në raport.
o Ujëra sipërfaqësore nuk ekzistojnë në afërsi, vetëm ujërat nga të reshurat (shi
dhe borë).
o Zhurma do të jetë në minimum, mundësisht do të punohet vetëm gjatë ditës
me orar të zgjatur, në mënyrë që natën mos të krijohet zhurmë dhe mos të
ndikojnë dritat në shtëpitë e banimit.
o Obligohet ISEFERI SH.P.K., të vendos rrethoja metalike (kunj, tel me xhemba dhe
sistemin e sinjalistikës).
o Rikultivimi do të bëhet sipas planit të paraparë në këtë raport.
o Monitorimi dhe raportimi do të jenë transparent për institucionet përgjegjëse.
o ISEFERI SH.P.K. duhet të përmbush dhe zbatojë legjislacioni që ka të bëjë me
mbrojtjen e mjedisit e me theks të veçantë Ligjin e VNM - së, Ligjin për
Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ligjin e Ujërave etj.
o Të gjitha përgjegjësit për mos respektimin e raportit të shkruar të VNM i bartë
ISEFERI SH.P.K.
Nga të gjitha ndikimet që janë vlerësuam në raportin e ndikimit në mjedis, si konkluzione
kryesore për mbrojtjen e mjedisit janë:
o Zbatimi i projektit nuk do të ketë ndonjë pasojë negative të mundshme në
mjedisin dhe zonën e gjerë.
o Ndikim do të ketë vetëm në ndryshimin e peizazhit të zonës, i cili do të rikthehet
me masat parapara në këtë raport të VNM –së.
o Përdorimi i mjeteve mbrojtëse si maskat, mbrojtësit nga zhurma, helmetat e
minatorit, mbrojtësit e syve etj., do të shmangin dëmtimin e punonjësve dhe do
të kenë efekte pozitive për shëndetin e tyre.
o Ndërhyrjet në përmirësimin e rrugës brenda hapsirave punuese, riparimin,
zgjerimin dhe mirëmbajtjen e saj do të ndikojnë pozitivisht për zhvillimin e
zonës.
o Do të zgjidhë deri diku problemet sociale në fshatrat për rreth.

RAPORT – I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS PËR IMPJANT PËR PRODHIM BETONI

80

iseferi2018@gmail.com

ISEFERI SH.P.K.

o Kualifikimi i punonjësve dhe edukimi për mbrojtjen e mjedisit do të ketë
influencë pozitive në vlerësimin e ndikimit në mjedis.
o Duhet të mbillen fidanët e llojit që në këto kushte klimatike kanë treguar sukses
më të lartë.
o Para se të përcaktohet kultura e cila do të kultivohet duhet të analizohet dheu
vlera e pH, si parakusht për përcaktimin e kulturës (drurit) që do të mbillet.

Ndikimi i betonierës në Mjedis, është në nivelin e vlerave të standardeve të caktuara me
Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.
03/L-214 dhe me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme. Ndikimet në tokë, ajër dhe ujë
mund të kontrollohen. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohet në fund të çdo
viti kalendarik, dhe sipas kërkesës së Ministrisë.
Pas punimit të këtij raporti, mund të konkludohet se baza e betonit nuk ka potencial të
rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet në tokë, ujë, ajër dhe peizazh, pas
identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport,
konstatojmë se ato mund të zvoglohen në nivel të lakmueshëm, edhe të eliminohen tërësisht
në fazën e rehabilitimit të hapsirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit të projektit.
Gjithashtu baza e betonit do të ketë edhe ndikime pozitive socio-ekonomike për arsye të
punësimit të punëtorëve për realizimin e prodhimit.
Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit
dhe Planifikimit Hapsinor dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor për prodhimin e
betonit në Zonën Industriale në Shirokë, Zyra Kadastrale Komunale: Suharekë; Njësia: P72116046-02785-36 dhe P-72116046-02785-37, Zona Kadastrale: Suharekë, sipas kërkesës të
z. Behar SEFERI përfaqësues ligjor i kompanisë ISEFERI SH.P.K.
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