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1. HYRJE
Për hartimin e Raportit të Vlerësimit te Ndikimit në Mjedis për Fabriken Re per prodhimin të
elementeve te betonit si dhe Riciklimi i produkteve te demtuara te elementeve nga betoni te
kompanise ,,Shalaj” sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut, me pronar z. Fadil (Sadri) Shalaj, nevojitet
të bëhet analizë e ndikimeve të mundshme në mjedis për Fabriken e Re per prodhimin e elementeve
të betonit dhe Riciklim te mbetjeve .
Kompania posedon Vendimin e Pelqimit Mjedisor të Fabrikes se prodhimit te Elementeve nga
Betoni si kubezave, pllakave, anesorve, si dhe bllokave te betonit me struktur, mirpo tani kompania e
ka planifikuar te investoj edhe ne nje fabrik te Re por me Prodhim te Elementeve nga Betoni si dhe
montimin e paisjeve per Riciklim te produkteve te demtuara te cilat mund te ndodhin gjat procesit
teknologjik te Prodhimit, fabrika eshte me teknologji me te re te prodhuar nga kompania Gjermane
,,MASA” ne vitin 2020, andaj pas vizits në teren eshte vertetuar se kompania duhet ti nenshtroher
Raportit te

VNM se per

tu pais me Pelqim Mjedisor per Fabriken e Re per

Prodhimit te

Elementeve nga Betoni dhe Riciklim te produkteve te demtuara te elementeve nga Betoni.
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis paraqet një dokument të rëndësishëm dhe të
domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor,

si dokument i nevojshëm për ushtrimin e

veprimtarisë se kompanisë.
Përmes këtij Raporti të Vlerësimit të Ndikimit në mjedis do të përkufizohen të gjitha ndikimet
relevante që mundë të paraqiten në relacionin Fabrika per Prodhimin dhe Riciklimit të elementeve
te betonit dhe Mjedisi jetësor duke marrë parasysh mjedisin e gjerë.
Hartimi i raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis bëhet me qëllim që në mënyrë transparente të
paraqitet ndikimi në mjedis për Fabriken e Re te prodhimit të elementeve te betonitdhe riciklimi i
produkteve te Demtuara gjate procesit teknologjik te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna
e Istogut, me objektet përcjellëse me të gjitha veprimtarit punuese, në mënyrë që të mundësohet
ruajtja e mjedisit.
Ky vlerësim i ndikimit në mjedis për Fabriken e Re per prodhimit dhe Riciklim të elementeve te
betonit te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut, është punuar, duke u bazuar në
projektin e ndërtimit, gjendjen reale në terren, karakteristikat e lokacionit, gjendjen ekzistuese të
mjedisit rreth lokacionit ku është Fabrika e Re per prodhimin të elementeve te betonit, si dhe
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dokumentit teknik ekzistues.
Detyra e përgatitjes së këtij raporti të VNM-s, kryesisht ka për qëllim identifikimin e burimeve të
ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe propozimin e veprimeve për parandalimin apo
së paku zvogëlimin e ndikimeve negative ne mjedis gjer në kufijtë e lejuar.
Të gjitha konstatimet dhe rekomandimet për mbrojtjen e mjedisit që dalin nga ky raport, duhët të
merren për bazë, gjatë fazës së aktiviteteve të punës së Fabrikes për prodhim dhe Riciklim të
elementeve nga betonit dhe pas përfundimit të aktivitetit të punës së Fabrikes se prodhimit të
elementeve të betonit te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut.

2. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM-së
Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM-se është aprovuar dhe funksionon Ligji për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214, i cili përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen
dhe paraqitjen për miratim të VNM -së.
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214, ka për qellim për të siguruar mundësimin e
një vlerësimi te përgjithshëm me ndërthurje te ndikimeve mjedisore te projekteve apo veprimtarive
qe do te realizohen me qellim qe te parandalojnë dhe te zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative
ne mjedis ne kohen e duhur.
Analiza përfshin identifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e ndonjë aksidenti në
mjedis gjatë funksionimit kontinuel të Fabrikës se Re per prodhimin dhe Riciklimin e elementeve
te betonit dhe at :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin e ndikimeve negative
mjedisore gjer në kufijtë e lejuar.

2.1 Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ - Me rastin e hartimit të Raportit të VNM –së, për Fabriken e Re te
prodhimit të elementeve të betonit te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut, janë
marrë për bazë ligjet më të rëndësishme të aplikuara që do të shënohen me poshtë:
Komp. Projektuese:,,ALBI & B”-Shpk, Emajl bexhat.1@hotmail.com, tel.+383 44 143 238
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Ligji për mbrojtjen e mjedisit Nr. 03/L-025



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



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 ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147



Ligji Nr. 03/L-120për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr. 2003/11



Ligji për kemikate Nr. 04/L-197



Ligji për mbrojtjen e ajrit



Ligji për mbeturina Nr. 04/L-060



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



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012



Udhëzimi Administrative Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat kufizuese
të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Nr. 03/L- 160

b) Dokumentacioni teknik
-

Projekti i ndërtimit të Fabrikes se Re per prodhimin e elementeve te betonit te kompanise
,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut, me objektet përcjellëse

-

Certifikata e regjistrimit të biznesit

-

Certifikata mbi të drejtat e pronës

-

Kopja e planit të ngastrës, gjendjen e situacionit.

Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në
kuadër të rregullativës së sipërshënuar për nevojat e hartimit të këtij raporti është shfrytëzuar edhe
rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse si që është direktiva e VNM-së .

2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis për Fabriken e Re te
prodhimit të elementeve te betonit, me objektet përcjellëse, bëhet në disa faza. Informatat themelore
që nënkupton identifikimet si që janë:


burimet themelore të ndikimeve në mjedis.
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popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.



karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është ndërtuar Fabrika e Re
te prodhimit të elementeve te 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) Analiza e rrezikimit të




njeriut
vlerave materiale
vlerave natyrore

d) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis në
lokacionin ku është ndërtuar Fabrika e Re e prodhimit të elementeve te betonit te kompanise
,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet konstatimit dhe vlerësimit të gjendjes
ekzistuese.
Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që nuk ka të bëjë me ndonjë
potencial të shprehur ekologjik.
Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.

3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për hartimin e
Raportit të VNM -së.
Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore
Komp. Projektuese:,,ALBI & B”-Shpk, Emajl bexhat.1@hotmail.com, tel.+383 44 143 238
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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. Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyçë te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi i potencialit
ekzistues, e që konsiston ne analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore ne zonën më të gjer të
Fabrikes se Re te prodhimit dhe Riciklimit të elementeve te betonit te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k.
nga Zallqi komuna e Istogu, me qëllim që ne bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e
rrezikut ekologjik dhe ne bazë te tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e
tyre.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të
faktorëve natyror siç janë Toka, Uji, Ajri, Reliefi, Flora dhe Fauna.
Çdonjëra nga potencialet ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne esencë
kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit.
Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçanet si dhe ndikimi i tyre ne formimin e potencialit ekologjik
dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën ne fjalë, së bashku me kompleksin e
marrëdhënieve të mundshme është paraqitur ne figurën 1.
Në bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e qartë që faktorët natyror formojnë disa
potenciale natyrore karakteristikat funksionale të cilave duhen marrë parasysh gjatë valorizimit të
ndikimit në mjedis të Fabrikes se Re te prodhimit dhe Riciklimit të elementeve te betonit, të
ndërtuar ne hapësirën e lartcekur.
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Fig 1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni i Fabrikes se Re për prodhimin dhe Riciklim të elementeve te betonit te kompanise
,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogu, konkretisht gjendet ne anën e majtë të rrugës
magjistrale Isa Boletini rruga qe lidh qytetin e Klines - Gurakoc - Istog.
Fabrika për prodhim te elementeve te betonit te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e
Istogu me objektet përcjellëse është i ndërtuar në njësinë kadastrave, P-70806017-00689-1 P70806017-00690-1, me sipërfaqe 5556m2, P-70806017-00690-2, P-70806017-00690-3, Objekti i
Administrates gjendet ne parcelen P-70806017-00666-1, Platoja Ekonomike e fabrikes gjendet ne
parcelen P-70806017-00666-2 te gjitha koordinatat si në dokumentin bashkangjitur në shtojce, që i
përket zonës kadastrale zallq, Komuna e Istogut, në pronësi të familjes se kompanisë ,,Shalaj”sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogu me pronar z. Fadil Shalaj. Lokacioni ku është Fabrika e Re e
prodhimit të elementeve te betonit, si dhe paisjet per Riciklim te produkteve te demtuara nga betoni
është paraqitur ne fig. 2.
Në afërsi të drejtpërdrejt të ngastrës ku është i ndërtuar Fabrika e Re per prodhimin e elementeve te
betonit te kompanise ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogu,ndodhen objekte si:
Në veri, ne kufi me parcelën e kësaj Fbrikes per prodhimin dhe Riciklim te elementeve nga Betoni,
gjendet je objekt banimi i cili nga makina e prodhimit te elementeve te betonit gjendet larg mbi 100
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metra gjithashtu parcela kufizohet edhe me rrugen magjistrale Ise Boletini Kline – Gjurakoc – Istog
dhe përtej saje shtëpi banim, ne distance rreth 150m.
Në lindje, parcela e fabrikes kufizohet me hapësire e lire, toka pune, livadhe, kullosa. Shtëpi banimi
dhe objekte te tjera, nuk duken, pra nuk gjenden ne distance me te vogël se 5000 m, dmth-ato jena
me larg se kaq.
Në pjesen Jugore parcela kufizohet me me parcela e lumit te Istogut dhe gjendet ne largesi mbi 60
m ngaFabrika dhe makineria e prodhimit dhe Riciklimit te Elementeve te betonit.
Në pjesen perendimore, kufizohet me parcelat te pandertuara dhe dhe përtej saj eshte rruga e
asfaltuar ,,Sokol Mehmetaj”, ne distance rreth 50 m.
Me poshte eshte e paraqitur pozita e parceles ne ortofoto.

Fig 2. Paraqitja e lokacionit të kompanisë ,,Shalaj”- sh.p.k. nga Zallqi komuna e Istogut

3.3. Popullata - Vendbanimi dhe Infrastruktura
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve të
mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e sajë. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e
kanë në hulumtimin e hollësishëm të ndikimeve të mundshme negative në banorë që jetojnë në
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hapësirën e analizuar.
Istogu ndodhet në pjesën veriore të Dukagjinit me 56.000 banorë dhe me sipërfaqe prej 453.84 km2.
Istogu është vend rural dhe shumica e popullsisë merren me agrokulturë dhe njihen për kultivimin e
pemëve.
Qendra e saj përbëhet prej një rruge kryesore, rrugët anësore që çojnë nëpër lagje të vogla. Qyteza
është e njohur për qendrën e saj rekreative dhe turistike – ku shquhet restauroan Trofta, me liqenin
për kultivimin e peshqve dhe bjeshkët përreth, qe i dhanë vlera turistike qytetit. Gjithashtu, disa
kilometra nga këtu është Banja e Pejës – Istogut, e njohur për qëllimet shëruese rehabilituese,
burimet termale të ujit të cilat janë vënë në funksion të shëndetit.
Ne afërsi të lokacionit ku është i ndërtuar Fabrika per Prodhimin e elementeve nga Betoni
infrastruktura rrugore është e rregulluar ne afërsi ku kalon rruga Kline - Gurakoc-Istog, e cila
mundëson kyçen me gjithë rrjetin rrugor të Kosovës. Gjithashtu është funksionale infrastruktura
ujore, energjetike dhe infrastruktura tjetër përcjellës.

3.4. Kushtet klimatike
Klima është e mesme-kontinentale, me ndikim mbizotërues të klimës Adriatiko- mesdhetare në
Rrafshin e Dukagjinit, përmes luginës së Drinit të Bardhë.
Me dimra të shkurtër dhe te lehtë, kurse vera te gjata dhe te nxehta, me reshje jo edhe te shpeshta,
era që me tepër kryen dominon ajo veriperëndimore që sjelle freski për mjedisin e kësaj zone. Të
dhënat për kushtet meteorologjike i referohen te dhenave nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës
nga stacioni në Pejë.
Lagështia dhe temperatura e ajrit:Të dhënat tregojnë se vlerë mesatare vjetore rreth 73%, lagështia
më e ulët është në prill, kurse më e lartë në dhjetor.
Reshjet mesatare vjetore janë 750-800 mm. Reshjet minimale rreth 385 mm. Muaji më të reshura më
të mëdha është maji (me sasi 70mm), kurse në janar-shkurtë, dhe mars bien gjithsejtë 35mm të
reshura. Lartësia mesatare vjetore arrin në 834 mm, kurse sasia maksimale e të reshurave arrin
1177mm, ndërsa minimale 381mm. Sasia maksimale e të reshurave mujore është shënuar në majë
me 157mm, ndërsa më e ultë në korrik dhe tetor.
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Temperatura mesatare vjetore sillet rreth 10.2˚ C.
Muaji më i ftoftë është janari me temperaturë mesatare prej -1.5˚ C, kurse më i ngrohtë është korriku
me temperaturë mesatare prej 20.0˚ C. Interesant është e dhëna që vjeshta është më e ngrohtë se sa
pranvera për 1.5˚ C, kurse temperature mesatare janë: dimrit (dhjetor-shkurt ), është 0.2˚C, pranvera
(mars-maj) 9.7˚ C, vera (korrik-gusht) 19.5˚ C dhe vjeshta (shtator-nëntor)11.2˚ C.
Temperatura më minimale që lajmërohet në dimër dhe sillet -25˚ C. Temperaturat e verës janë më
stabile se ato të dimrit, gjë që vërehet nga rënia grafike e temperaturës. Kryesisht ky jo stabiliteti
vërehet në shkurt bazuar në temperaturën mesatare. Temperatura mesatare në shkurtë arrin
5.9˚C,kurse më e ftohta arrin -5.4˚ C.
Era fryn kryesisht nga veriperëndimi dhe verilindja me shpejtësi mesatare afro 3 m/s. Shpejtësia më
e madhe e erës është regjistruar në 34.3 m/s e cila ka fyer nga VVP në JL. Nga të gjitha llojet e
erërave,më e theksuara është ajo nga drejtimi i verilindjes me 20.3%, veriu më 19.4%,kurse erërat
perëndimore me 50%. Erërat verilindore më së shpeshti lajmërohen në pranverë kurse më të
shprehura janë në dimër.

3.5. Gjeologjia dhe hidro-gjeologjia e zonës
Nga gjendja gjeologjike e zonës, interes te veçanet paraqet hidrogjeologjia, përkatësisht ujerat
nëntokësore te zonës.
Ujërat nëntokësore janë konstatuar në thellësi të ndryshme të kushtëzuara nga funksionimet
hidrogjeologjike te masave shkëmbore ekzistuese, topografisë së terrenit si dhe nga vetë regjimi i
ujërave sipërfaqësore dhe prurjeve (shtresimeve) atmosferike.
Nga numri i madh i burimeve termo-minerale në pjesën veriore të Rrafshit të Dukagjinit i vetmi
aktiv është burimi i Banjës qe gjendet ne këtë zone.
Ato i përbëjnë tri grupe burimesh: termale të vakët dhe të ftohët dhe që të gjitha burojnë nga
plasaritjet e çarjes së përmendur më parë i cili pret kulmet e teracës së bigrit.
Kapacitetet e gjithë burimeve termale me temperaturë prej 46 – 49° C arrijnë në 17,5 l/ sek. Zona e
gjerë në aspektin hidrografik i takon pellgut të Drinit të Bardhë, i cili buron rrëzë bjeshkës së Zhlebit
dhe paraqet vendburimin më të madh jo vetëm në këtë trevë.
Në perëndim dhe jug nga vendbanimi rrjedh një përrua i vogël, i cili posaçërisht në pjesën e
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rrjedhjes së poshtme shfrytëzohet për ujitje. Përbërja e ndryshme gjeologjike, kushtet klimatologjike
specifike, gjendja vegjetative, si dhe ndikimi i kohës dhe njeriut janë faktorët themelor pedogjenetik,
të cilët kanë sjellë deri te ajo që rrethina e gjerë e Banjës ka strukturë pedologjike të përbërë prej
shumë tipeve, nëntipave dhe varianteve të tokave.
Burimet e ujërave termominerale në kuadër të së cilve bënë pjesë edhe burimi i Banjës se Pejës, nga
studimet e gjerë tanishme tregojnë që janë të lidhura me shkarjet, thyerjet, zonat zhvendosësh të
korës së tokës.
Duke pas parasysh vetit fiziko-kimike të këtyre ujërave, ujërat termo minerale të Kosovës janë të
ushqyera nga reshjet atmosferike të cilat depërtojnë në thellësi të tokës e që në ndikimin e
temperaturës, presionit e proceseve kimike ato ndryshojnë temperaturën dhe pasurohen më
komponente të mineraleve dhe gazrave të cilat në ndikimin e ligjeve hidraulike dalin në sipërfaqen e
tokës.
Uji përgjatë shkarjeve nën ndikimin e presionit të lart ka ardhur nga pjesa e thellë e trenit. Presioni i
lart i ujit dhe i gazrave ka kontribuar që ky burim të mos jetë i mbyllur pas ingresionit (largimit) të
detit të pontit por që ekzistimin e vet e ka bërë të mundshëm deri më sot.
Burimi ndodhët në kontakt mes gëlqerorëve dhe formacioneve të rreshpeve porfirike, gjegjësisht
kontaktit të këtyre depozitimeve me intruzionet e llojllojshme te moshave te reja. Kolektorët
termomineral mëmë (primar) ne këtë zone ku shtrihet Banja e Pejës si dhe ne shume zona te
Kosovës ndodhen në thellësinë me të madhe se 2000m ku temperatura e shkëmbinjve,veçanërisht
prej vullkanikeve te reja është me e madhe se 150 0C. Kapaciteti i burimit aktualisht është 17.5
l/sec. Temperatura e tij në dalje është 49°C i cili burim aktualisht edhe për ka sasia ashtu edhe
temperatura i plotëson konditat e Banjës në shfrytëzim.

3.6 Ajri
Regjioni i Dukagjinit në përgjithësi dhe në këtë kuadër edhe zona ku shtrihet ky projekt, paraqet një
zonë me gjelbërim të theksuar, pa aktivitet industriale të ndjeshme për ndikime në mjedis, e rrethuar
me bjeshkë të larta dhe burimin e ujit të Pellgut te Drinit te Bardhe përkatësisht lumin te Istogut që
përshkon këtë zonë.
Zonë kjo që parqet një mjedis shumë të mirë me gjendje të mirë të ajrit dhe mediumeve të tjera ne
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përgjithësi. Edhe zona e ngushte ku shtrihet ky projekt, parqet një gjendje te mire mjedisore, pra
gjendje të mire të cilësisë së ajrit.

3.7. Toka
Pjesën më të madhe të territorit të kësaj zone e zë toka bujqësore. Pjesa e ndërtuar shtrihet dhe është
më e theksuar në zonën qendrore të Istogut.
Veçorit pedologjike - në përgjithësi territori i kësaj zone paraqet një llojllojshmëri pedologjike, e cila
pasqyrohet me grupe themelore të tokave dhe numrit të njësive kualifikuese të tyre. Me këtë
konglomerat tokash dhe në kushte të klimës kontinentale me ndikim mesdhetar, në zonën ne fjale,
me sukses kultivohen të gjitha llojet e të lashtave.

3.8 Ujërat
Ne zonën ku shtrihet projekti, gravitojnë ujëra që lëshohen nga Pellgu i Drini i Bardhë, dhe lumi qe
pershkon kete zone eshte Lumi i Istogut që në të shumtën e kohës shfrytëzohet për nevoja të
bujqësisë - ujitje të tokave.
Zona e gjerë në aspektin hidrografik i takon pellgut të Drinit të Bardhë, i cili buron rrëzë bjeshkës së
Zhlebit dhe paraqet vendburimin më të madh jo vetëm në këtë trevë.
Përbërja e ndryshme gjeologjike, kushtet klimatologjike specifike, gjendja vegjetative, si dhe
ndikimi i kohës dhe njeriut janë faktorët themelor pedogjenetik, të cilët kanë sjellë deri te ajo që
rrethina e gjerë ka strukturë pedologjike të përbërë prej shumë tipave, nëntipave dhe varianteve të
tokave.Në kuadër të karakteristikave hidrologjike, të lokacionit më të gjerë, është konstatuar se nuk
ka burime te tjera ujore sipërfaqësorë, kurse ujërat nëntokësor lajmërohen në thellësi të ndryshme.

3.9 Peizazhi
Zona e rrafshët me gjelbërimë të mjaftueshëm, infrastrukturë deri diku te mire, bjeshkë përreth dhe
burime te ujërave e lumenj. Peizazhi në zonën, është natyrë me vlera të veçanta bimore janë
identifikuar disa zona pyjore të cilat dallohen si peizazhe të modifikuara nga veprimet e njeriut –
parqet, dhe zona tjera me gjelbërim të lartë parqet-pyje.
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3.10 Flora dhe Fauna
Ky lokacion, shquhet për shumëllojshmëri biologjike e peizazh të pasur, falë pozicionit gjeografik,
kushteve gjeologjike, pedologjike, hidrologjike dhe karakteristikave të relievit e të klimës.
Relievi i thyer dhe vertikaliteti i theksuar ofrojnë kushte për ekzistencën dhe ruajtjen e një numri të
madh llojesh bimore dhe shtazore.
Peizazhi i bukur dhe dinamik në hapësirën përreth, ka ndikim vendimtar në zhvillimin e turizmit ne
këtë zone.
Llojet më karakteristike te bimëve qe hasen ne këtë zonë jene:
-

Drunjte: ahu, bungu, qarri, shparri, frashri, shkoza, panja, çetinat e ulëta, lajthia, bliri,
shelgu, verri, akacia, bredhi etj.

-

Kulturat lavërtarë: misri, gruri, thekra, elbi, tërshëra;

-

Perimet: domatet, specat, lakrat, qepët, fasulja, shalqiri,

-

Pemët: molla, kumbulla, dardha, arra, pjeshka, kajsia, qershia, hardhia e rrushit, ftoi etj dhe

-

Bimët dekorative (Achilleo Aleksandri Regis Aconitum pentheri Stipas mayer Potentilla
dorfleri etj).

Edhe bota shtazore ne këtë zone është mjaft e larmishme, fauna ma karakteristike e zonës siç janë:
kafshët shtëpiake qe tradicionalisht mbahen ne vendbanimet – fshatrat e Kosovës dhe ato te pyllit.

4. PËRSHKRIMI I PROCESIT TË FABRIKES SË PRODHIMIT TË
ELEMENTEVE TË BETONIT
4. 1. Procesi teknologjik i prodhimit të Elementeve nga Betoni


Objektet e Ekzistuese

Fabrika për prodhimin e elementeve te betonit përbëhet prej këtyre objekteve dhe pajisjeve:
 Objekti i Adminstartës me Etazhitet B+P+1 me material të Fortë
 Siloset për çimento tre copë me kapacitet 3 x 120 ton gjithsejtë 360 ton.
 Pajimet për prodhimin e betonit per elemente nga betoni – mikseri kapaciteti 1.5m3,

Komp. Projektuese:,,ALBI & B”-Shpk, Emajl bexhat.1@hotmail.com, tel.+383 44 143 238

1
7

RAPORT i VNM-se, Fabrika e Re “SHALAJ”- Sh.p.k

2021

kapaciteti i prodhimit të betonit 150m3/orë, prodhim Gjerman tipi Masa 2020.
 Pajimet për prodhimin e betonit per elemente nga betoni veshja e kubezave ne sipërfaqen e
siperme me material te imet me struktur – mikseri kapaciteti 0.350m3, kapaciteti i prodhimit
të betonit 50m3/orë, prodhim Gjerman tipi Masa viti prodhimit 2020.
 Kompresori për furnizim me ajër,
 Tetë siloset 3 x 25m3,

dhe 14 sillosme nga 12,5 m3 me 14 lloje te zallit dhe kater

fraksionesh të agregatit: +0-4mm; +4-8mm; +8+16mm;+16-22m ose +16-31,5mm.
 Peshojat automatike për matjen e agregatit dhe çimentos.
 Mekanizmi (ena) për furnizim me agregat.
 Paisjet per Riciklim te elementeve nga betoni (elementet e demtuara dhe kthimi i tyre ne
proces te Prodhimit).
 Ormani me tabelën komanduese.
 Pusi i ujit.
 Pompa me sistemin e furnizimit me ujë
 Deponia - platoja për fraksionet e agregatit
 Shtyllat dhe blatoja prej betoni në lartësi prej 3.70m ku janë të vendosur mikseri dhe siloset.
 Gjeneratori për furnizim me energji elektrike 630 kw.
Fabrika është adekuate për prodhimin e elementeve nga betoni me teknologji me te re si dhe eshte
montuar paisja per Riciklim te mbetjeve nga procesi i prodhimit te elementeve te demtuara te cilat
pas Riciklimit kthehen ne proces te prodhimit te cilat i përgjigjen ISO standardeve.
Paisjet e Fabrikes se Re me pajimet përcjellëse për realizimin procesit teknologjik për prodhimin e
llojeve të ndryshme te elementeve nga betoni është prodhim Gjerman tipi i makinerise ,,Masa”viti
i prodhimit 2020, me teknologji me te re e kesaj kompanie Gjermane.
Karakteristikat kryesore Procesi i prodhimit të Paisjeve të Betonit
Te dhëna teknike te impiantit te prodhimit
Marka: Masa
Viti i prodhimit: 2020
Vendi i origjinës: Gjermani
Kapaciteti:150 m3 /ore
Volumi i bunkerëve te agregatit 3 x 25 m3 dhe 14 x 12,5 m3.
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Sillos çimento, 3 X 120 ton gjithsej kapaciteti 360 tona.
Fuqia e instaluar 25kw, ne vazhdim te gjitha pajisjet te specifikuara ne baze te fuqisë instaluese.
Kompresori 2.2 kW ,
Kermyelli i çimentos 5.5 kW
Kermyelli i peshores 5.5 kW
Ena transportuese që bartë agregatin në mikser 5.5 kw,
Ena transportuese - peshorja e inerteve 5.5 kw
Ne vijim, figura qe prezentone pamje e kësaj Fabrike.

Figura 3. Pamje te Fabrikes se Re.
Te dhënat e procesit te prodhimit te betonit per prodhim te elementeve nga betoni
Materialet qe përdoren


Inerte guri i franksionuar me dimensione 0-4 mm , 4÷8 mm, 8÷16 mm dhe 16÷32 mm.



Çimento e cila depozitohet ne silos te mbyllur.



Uji

Materialet inerte qe do te përdoren për prodhimin e betonit sipas klasave te ndryshme jane te cilësisë
se larte dhe konform kushteve te cilësisë për këto produkte. Inerti qe përdoret është i lare dhe
sigurohet nga prodhues te ndryshëm te këtyre materialeve te cilat ndodhen ne rajonin e Istogut. Nyja
ka silos me kapacitet te përshtatshëm, te magazinuara dhe te pajisura me peshore elektronike, si dhe
sistem tubacionesh, valvule, filtrash qe realizojnë një hedhje te dozës ne autobetone pa krijuar ndotje
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ne ajër nga pluhurat edhe pse niveli i ndotjes është minimal pasi inertet janë te lara.
Sistemi i drejtimit te impiantit ndodhet ne nje kabine e cila eshte e gjitha elektronike me parametra
bashkëkohore. Impianti ka një kapacitet prodhimi prej 150m3 /ore.
Duhet te theksohet se sasia e betonit te prodhuar ne kete fabrik enkas shfrytëzohet vetem per
prodhimin e te gjitha elementeve nga betoni te cilat prodhohen ne kete fabrik dhe nuk shfrytëzohet
per nevoja tjera.


Koncepti prodhues i betonierës

Kompania ,,Shalaj” –shpk nga fshati Zallq komuna e Istogut është përcaktuar të përdor teknologji
dhe pajime me të cilat mundë të prodhoj të gjitha llojet e betonit gjysem te thate të cilësisë së lartë te
cilat i shfrytëzon vetem per per konsum te prodhimit te gjitha elementeve nga betoni dhe nuk
perdoret per qellime tjera. Mund te themi se është fabrika e parë në Kosove me teknologji me te
avansuar e destinuar per keto prodhime dhe teknologji te persosur qe tjera fabrikat nuk e kanë.
Materialet e nevojshme për prodhimin e betonit janë: çimentoja, fraksionet e gurit rërës, uji dhe
aditivët.
Fraksionet e gurit/rërës janë: +0-4mm, +4-8mm, +8-16mm dhe +16-31.5 mm.
Procesi i prodhimit të betonit është proces i mbyllur, i tërë procesi kontrollohet dhe menaxhohet në
mënyrë bashkëkohore ( Automatike).
 Përshkrimi i procesit teknologjik
Prodhimi i betonit per prodhim te elementeve nga betoni në betonie fillon me përgatitjen e lëndëve
të para: agregatit (fraksioneve të gurit apo fraksioneve të rërës), çimentos dhe ujit.
Procesi teknologjik për prodhimin e te elementeve nga betoni, fillon me mbushjen e siloseve me rërë
apo gurë me granulacione të ndryshme në varësi 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 prej tjetrës me mure të pllakave të çelikut.
Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar mbushja bëhet me anë të
auto-cisternave me proces pneumatik.
Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë, pompave
hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike në veçanti.
a) Agregati nga të pese siloset ku në dalje të cilave ndodhën dozuesit elektropneumatik të cilët me
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dhënien e komandës nga tabela komanduese hapen dhe mbyllen ne mënyrë automatikë pasi ta
lëshojnë sasinë e caktuar të agregatit ne enen transportuese që ndodhet nën siloset e agregatit i
cili i transporton granulacionet (fraksionet) e agregatit gjer në enën e cila nevojitet për bartjen e
fraksioneve të agregatit gjer ne mikser (përzierëse) për prodhimin e betonit.
Në dozuesit e fraksioneve më të imta janë të vendosur vibruesit me qëllim të rrjedhjes së
fraksioneve sa më lehtë në enën e agregatit, kur të dozohet sasia e dëshiruar e agregatit, ne
transportier e pastaj nga transportieri shiritor në enën prej nga dërgohet në mikser.
b) Dozimi i çimentos në përzierës bëhet nëpërmes transportuesit kërmillor nga kater silloset.
Çimentoja me ramje të lirë bie në transportuesin të vendosur nën silos, pasandaj nëpërmjet
transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për çimento.

Zbrazja e enës së peshojës kryhet në mënyrë të programuar dhe atë në kohën e dozimit të
agregatit në mikser. Ashtu që zbrazja e pajisjes për dozim të çimentos në mikser fillon
automatikisht në momentin e fillimit të dozimit të agregatit nga ena në mikser, apo disa
sekonda më vonë.
Gjatë kohës së zbrazjes së enës së peshojës me çimento duhet të lëshohet vibruesi, kur procesi
kryhet në mënyrë manuale, kur procesi kryhet në mënyrë automatike vibruesi lëshohet në
mënyrë automatike.
c) Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë bazë për përftimin e betonit bëhet me dozimin e
programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithasahtu në mënyrë automatike me
fillimin e dozimit të çimentos.
Pas dozimit të sasisë së caktuar të ujit, ventili dozues automatikisht mbyllet. Nëse janë
përmbushë kushtet e procesit për punë automatike ( sasia e nevojshme e agregatit në fortin,
shtypja e ujuit duhet të jetë min. 3at.
Dhe sasia e nevojshme e çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një cikël është 1.5m3, zgjatja e një
cili është përafërsisht 30 sek.
Në varshmëri të llojit të betonit. Gjatë kryerjes së procesit në mënyrë manuale koha e zgjatjes së
ciklit varët nga aftësia e punëtorit që operon me pajimet për realizmin e procesit teknologjik për
prodhimin e betonit.
Para se të lëshohen pajimet për realizmin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, duhet të
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kryhen këto veprime;
- Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit në silose
- Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur vetëm ventilin e silosit
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 të e prodhojmë
- Të caktohet zgjatja e kohës së ciklit të prodhimit të betonit duke u bazuar në recepturën e
caktuar.
Pajimet mund të funskionojnë 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 hyrëse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga
dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë komponentët e procesit të prodhimit.
Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe
llampave sinjalizuese.
Menaxhimi i tërë procesit të prodhimit bëhet edhe përmes disa monitorëve të vendosur në panelin e
komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të bëj mbikëqyrjen e tër procesit dhe
receptuar për prodhimin e betonit, me këtë mundësohet matja lehtë e komponentëve te agregatit,
bitumonit dhe komponentëve tjera shtesë.
Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet
kohëlidhja e sajë. (Kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me
ujë gjer ne momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësië përkatëse).
Përpos komponentve të larteckura për të arritur ve çori specifike të betonit, duhet shtuar aditivët. Në
sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e
ngurtësimit. Adiivi kryesisht shtohet me ujë, se drejtë për drejt në mikser.
Dozimi i adtivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos.
Për realizmin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, me energji elektrike furnizohet nga
rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga kompania, gjithashtu në mungesë të energjisë
elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizmin e procesit teknologjik.
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Bazuar në kërkesat dhe përvojën e punës në këtë betonier, punët janë të organizuara vetëm ne
ndërrimin e parë.
Fuqia punëtore e angazhuar është e konsiderueshme dhe ka ndikim pozitiv në punësimin e
popullatës.

4.2.Procesi teknologjik i prodhimit të elementeve të betonit
Karakteristikat kryesore procesi i prodhimit te elementeve te betonit - te dhëna teknike.
Marka: Masa
Viti i prodhimit 2020
Vendi i origjinës: Gjermania
Kapaciteti: 150 m2 /ore .
Te dhenat e procesit te prodhimit te elementeve prej betoni
Materialet qe përdoren
 Inerte guri i franksionuar me dimensione (02÷04 mm), (04÷08 mm), (08÷16 mm)
 Cimento e cila depozitohet ne sillosa te mbyllur.
 Uji
 Adetivet

Pjesët përbërëse te linjës prodhuese te elementeve te betonit.
Linja për prodhimin e elementeve betonit përbëhet prej këtyre objekteve dhe pajisjeve:
1. Bunkeret e materialeve inerte.
2. Peshore e materialeve
3. Transportieri kryesor- trakat transportuese
4. Mikseri per perzierje te betonit per shtresen e pare me kapacitet 150 m3.
5. Peshore çimentos
6. Bunkeri i veqant per shtresen e pare te betonit te lemuar.
7. Shneket e çimentos
8. Silosi
9. Mikseri per perzierje te betonit per shtresen finale te betonit me kapacitet 0.350 m3
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10. Peshore uji
11. Peshore aditivi
12. Bunkeri i veqant per shtresen finale
13. Mbulesat
14. Dhoma e kontrolles
Pervec objekteve te mesiperme linja e prodhimit te elementeve të betonit ka në dispozicion edhe
keto objekte:
 Linja e Riciklimit te produkteve te Demtuara
 Objekti i Administrates


Parku (Platoja Ekonomike) ekspozitura i elementeve te betonit

 Zona per depozitimin e materialeve perfundimtare
 Ndertesa administrative
 Vend parkimi per administraten dhe punonjesit .
 Sheshi i lire
Linja prodhuese e elementeve te betonit është adekuate për prodhimin e formave te ndryshme
dekorative per oborre dhe i përgjigjet ISO standardeve.
Linja prodhuese me pajimet përcjellëse për realizimin procesit teknologjik për prodhimin e llojeve të
betoneve është prodhim Gjerman tipi Masa..


Koncepti i linjes prodhuese të Elementeve të betonit.

Kompania “Shalaj” nga zallqi, komuna e Istogut është përcaktuar të përdor teknologji dhe pajime me
të cilat mundë të prodhoj lloje të ndryshme te elementeve prej betoni të cilësisë së lartë. Materialet e
nevojshme për prodhimin e betonit janë: çimentoja, fraksionet e gurit, rërës, uji dhe aditivët.
Fraksionet e gurit/rërës janë: + 0-4mm, + 4-8mm, + 8-16mm dhe +16-31.5 mm.
Procesi i prodhimit të elementeve prej betoni është proces i mbyllur, i cili i tërë procesi kontrollohet
dhe menaxhohet në mënyrë bashkëkohore.


Prodhimet e elementeve te betonit.

Meqenese linja prodhuese eshte teknologji bashkëkohore permes se cilës mundë të prodhohen forma
të ndryshme të elementeve nga betoni, investitori ,, Shalaj”-shpk posedon perafersisht 10 lloje
dizejne te ndryshme .Veqmas elementeve dekorative per oborre permes kesaj teknologjie me te
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persosur qe posedon kompania Shalaj-shpk, mundë të prodhohen edhe bllokat nga betoni te cilet pas
prodhimit terjes i nenshtrohen procesit te thyerjes me makin speciale per ti dhene struktur, pastaj
mund te prodhohen bllokat oxhakut, blloka te shunt kanaleve, skajor betoni kubeza te gjitha
dimenzioneve, kompania procesin e prodhimit e planifikon ne baze te kerkesave te tregut etj.
Në vazhdim do parqesim disa lloje apo forma te elementeve nga betoni:

Fig.5 Element betoni - oxhak

Fig.7 Bllok
dekorative te formave te

Fig.6 Element betoni, shunt kanale

betoni39*19*1Fig.8 Pllaka
ndryshme

Fig.9 Element betoni – anesore betonik te rruges.
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Fig.10 Element betoni – dekorative.

 Përshkrimi i procesit teknologjik
Pergaditja e betonit është produkti kryesor për prodhimin e elementeve dhe fillon me përgatitjen e
lëndëve të para: agregatit (fraksioneve të gurit apo fraksioneve të rërës), çimentos dhe ujit.
Hapi i parë para se të fillohet me prodhimin e elemeneteve te betoni bëhet perzgjedhja e dizajnit të
formes se elementit e cila behet sipas perzgjedhjes se menaxherit per prodhim apo kerkesave nga
konsumatoret. Instalimi apo montimin i kallepit behet sipas procedurave dhe instruksioneve te dhena
me pare ne menyre te kujdeshme.
Procesi teknologjik për prodhimin e elementeve te betonit, fillon me mbushjen e bunkerve me rërë e
cila është e ndarë veqmas nga bukeri i shtreses finale.
Bunkeret mbushen me anë të lopatës ngarkuese me fraksione të gurit ose rërës nga depoja e
fraksioneve të agregatit, bunkeret janë të ndara njëra prej tjetrës me mure të pllakave të çelikut. Në
bunkeret është edhe peshorja digjitale e cila tregon sasin e vendosur.
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Permes receptures behet edhe shkarkimi ne traken transportuese e cila dergon rërën e caktur direkt
në mikserin perziers. Në mikserin perziers shtohet uji, cimento e cila më pas shkarkohet në traken
transportuese dhe kalon ne bunkerin e veqant te shtreses së parë para fillimit te prodhimit.
Në të njejten kohë fillon edhe mbushja për shtresen finale te betonit ku vendoset rërë, cimento, uji,
adetiv e cila pergaditet në mikserin perziers te veqant ku pas kesaj permes enes transportuese kalon
ne bukerin e veqant te shtreses finale.

Pas ketyre proceseve fillohet edhe me prodhimin e elementeve nga betoni varsisht nga forma/ kallepi
i cili është vendosr më parë. Kjo behet duke kaluar në disa hapa. Bunkeret te cilat janë te ndarë
veqmas njeri nga tjetri shtresa e parë e betonit nga shtresa finale shkarkohen ne enen levizese e cila
benë mbushjen e kallepit/formes.
a) Vendosen paletat- derrasat me piruner ne boksin e veqant e cila me pas kalohet ne menyrë
automatike në linjen prodhuese.
b) Behet mbushja me shtresen e pare e cila bënë vibrimin e betonit për të nxerrë flluskat e ajrit
që të bëhet i fortë dhe kompakt.
c) Pas mbushjes me shtresen e pare permes enes levizese vendoset shtresa finale e lemuar e cila
me pas shtypet nga dizajni i formes dhe njekohësisht vibrimi është më i gjatë.
d) Faza finale ëshë pasi qe perfundon fomesimi i betonit produkti vendoset ne depon (tharësen)
ku qendrojnë nje koh dhe me pas, kohë pas kohe sperkatet me ujë per te arritur fortesinë e
duhur.
Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar mbushja bëhet me anë të
auto-cisternave me proces pneumatik.
Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë, pompave
hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike në veçanti.
Pajimet mund të funskionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe manuale.
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Fig 11 Paraqitja skematike e procesit teknologjik të bazës së elementeve te betonit.
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Objekti i zyreve dhe Administrates

Fabrika Re

Makina per prodhim te Elementeve nga Betoni

2021

Platoja Ekonomike e kompanisë

Depot e mbuluata te reres

Tharsjae produkteve
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Bunkerat e fraksioneve te zallit

Mikserat e betonit per prodhim te Elementeve nga Betoni

Dhoma e Kompresoeve

Gjeneratori i Rrymes
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Platoja ekonomike

Fig. Materiali i demtuar i produkteve te cilat do te Riciklohen.
Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të elementeve të betonit, kryhet nga pulti komandues i
automatizuar i vendosur në dhomën (hapsirën) të caktuar për të (shihë skemen). Modulet hyrëse
drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë
komponentët e procesit të prodhimit.
Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe
llampave sinjalizuese.
Menaxhimi i ter procesit të prodhimit behet edhe përmes disa monitorëve të vendosur në panelin e
komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të bëj mbikëqyrjen e tër procesit dhe
receptuar për prodhimin e betonit, mme këtë mundësohet matja lehtë e komponentëve te agregatit,
bitumonit dhe komponentëve tjera shtesë.
Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet
kohëlidhja e sajë. (Kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me
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ujë gjer ne momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësië përkatëse).
Përpos komponentëve të lartcekura për të arritur veçori specifike të betonit, duhet shtuar aditivët.
Në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e
ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë, se drejtë për drejt në mikser.
Dozimi i adtivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos.
Për realizmin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, me energji elektrike furnizohet nga
rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga kompania, gjithashtu në mungesë të energjisë
elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizmin e procesit teknologjik.
Bazuar në kërkesat dhe përvojën e punës në këtë betonier, punët janë të organizuara vetëm ne
ndërrimin e parë, por kompania mund te organizoj punen edhe ne 2 ndrrime ne baze te kerkesave te
konsumatoreve.
Fuqia punëtore e angazhuar është e konsiderueshme dhe ka ndikim pozitiv në punësimin e
popullatës.

Procesi Teknologjik i Riciklimit te Produkteve te Demtuara.
Gjate procesit teknologjik te prodhimit te elementeve nga Betoni ndodhe shpesh here qe produktet
te demtohen nga shum faktor dhe te grumbullohen ne sasi te madhe andaj pronari i kompanise
,,Shalaj” shpk ka planifikuar qe keto produkte te demtuara te elementeve nga betoni ti ricikloj dhe
pastaj ti kthej perseri ne procesin e prodhimit te elementeve nga betoni. Materiali i Ricikluar mund te
kthehet ne proces te prodhimit dhe ti shtohet 10 % te sasis ne produkte.
Procesi teknologjik i Riciklimit perbehet nga shiriti transportues i cili i bart elementet e demtuara
deri te Nofulla e cila bene thyerjen e tyre dhe e bene pergatitjen e elementeve te betonit ne copa te
cilat bien posht nofulles ne shiritin transportues i cili i bart keto copa deri ne mulli i cili i bluan keto
copa deri ne madhesi 0,4 mm dhe mbushet sillosi me keto fraksione. Materiali i Ricikluar i gatshem
per progdhim siq e cekem me larte i shtohet ne perqindje te caktuar por jo me shum se 10 %.
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Paisjet e Nofulles

Thermuesi

Dozatori 25 m3

Fig. Materiali i demtuar i produkteve te cilat do te Riciklohen
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5. IDENTIFIKIMI NDIKIMEVE TË MUNDSHME NE MJEDIS
5.1. Ndikimet në ajër
Në aktivitetin e prodhimit të betonit dhe elementeve nga betoni, ndikime negative paraqiten në
ambientin e ajrit dhe atë:


Nga procesi teknologjik për prodhimin dhe riciklimit te elementeve nga betoni nga ku lirohen
grimcat e pluhurit të çimentos, dhe grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që përdoret 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,
elementeve kimike që

pluhurat

kanë

përbërje

të

posedon çimentoja dhe vetë lënda minerale, pluhurat të cilat i bartë

ajri për shkak të reliefit dhe kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca ma 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 siloset në mikser, nga mundësia e
lirimit të pluhurit të çimentos drejtpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellës (transportues)
të çimentos, nga mundësia lirimit të pluhurit nga sipërfaqet manipuluese.



Ndotja e ajrit mund te vije edhe gjate procesit teknologjik te riciklimit te produkteve nga betoni



Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe automjeteve
tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe
elementeve të betonit.

5.2. Ndikimet në tokë
Në aktivitetin e prodhimit dhe Riciklimit të elementeve nga betoni, ndikime negative në mjedis
paraqiten në tokë dhe ate:


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 rënësi 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
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shkaktojnë makinat punuese.


Ndikim tjetër me rënësi në tokë paraqitet edhe nga deponimi i fraksioneve të agregateve si dhe
depozitimi i pluhurit nga kto fraksione.



Ndikimet nga produktet e demtuara gjat procesit teknologjik te prodhimit te elementeve nga
betoni.



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 ngurta dhe lëngëta që krijohen nga
larja e makinave prodhuese, perzierses-mikserëve, dhe automjetet tjera transportuese.

5.3. Ndikimet në ujë
Ndikime negative në ujë shkaktohen nga :


Mundësia e derdhjes së derivatetve, vajrave dhe yndyrave (lyersit) si dhe aditiveve te ndryshme
të cilat derdhen në tokë nga makinat transportuese dhe 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 dhe elementeve nga betoni, nga larja e makinave prodhuese, e automjeteve
transportuese, przierjes - mikserëve që përdoren për transportimin e betonit dhe elementeve
nga betoni.



Nga derdhja e ujërave të zeza,



Nga mbeturinat metalike të korroduara të cilat depozitohen në hapësirat e betonierë dhe nga
mbeturinat tjera të ndryshme, etj.

5.4. Ndikimi në Peizazh
Lokacioni ku është e ndërtuar fabrika e Re e prodhimit te elementeve te betonit me objektet
përcjellëse, për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe produktet nga betoni,
ka marr pamjen e një vendi industrial. Kompania ne ket vend zhvillon procesin e prodhimit 20 vite
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me radhe gjithashtu ne vitin 2006 ka mar edhe pelqimin nnga MMPH-ja për Ndërtimin e Betonjeres
dhe Seperacionit pelqimi nr 05.3840/1-ZSP-888 të dates 29.03.2006.
Gjatë fazës së ndërtimit peizazhi ka pësuar një degradim i cili me masat të cilat janë marr dhe do të
merren në mbarim të jetë gjatësisë 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.

5.5. Ndikimi në florë dhe faunë
Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në betonier dhe repartin për prodhimin e elementeve
nga betoni në gjatësinë kohore të operimit dhe në sipërfaqet operuese për rreth Fabrikes se prodhimit
te elementeve nga betoni dhe repartin për riciklimin e elementeve nga betoni flora tërësisht është
shkatërruar, e cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve prodhuese.
Fauna nuk është dëmtuar 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 të u zhvilluar ne hapësirat e
mëparshme.

5.6. Ndikimet në Vendbanime dhe Popullatë
Nga zhvillimi i aktivitetit prodhues në këtë lokalitet për shkak të pozitës dhe largësisë nga objektet e
banimit si që e kemi cekur në pasuset e më parme, nuk do të ketë nevojë të bëhet ç’vendosja e asnjë
ndërtese banuese e as ndërtesave tjera ndihmëse.
Zhvillimi i veprimtarisë prodhuese për prodhimin dhe riciklimin e elementeve nga betoni, në këtë
lokalitet pak të zhvilluar, ka njërënësi të veçante për popullatën e këtij rejoni.
Pronari i Kompanisë ,,Shalaj”-shpk për të zhvilluar veprimtarin e vet ka punësuar një numër të
konsideruar të punëtorëve për momentin i ka të punësuar mbi 50 punëtorë, kryesisht nga popullata
vendase. Prandaj si u cek më lartë aktivitetet prodhuese në këtë lokalitet në aspektin social do të
kenë ndikime pozitive.
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5.7. Ndikimet nga Zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe pa 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 shfrytëzimin 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 ne bazë të standardeve ndërkombëtare është i caktuar 50dB
për kohën gjatë ditës, 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.
Distanca (m)
Zhurma

10

50

100

500

90db –niveli
Për pajisje moderne

59

45

39

25

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 nevojitën për realizimin e
procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe elementeve nga betoni. Duke pasur parasysh se
punohet vetëm ditën, mund të konkludojm se baza e betonit dhe reparti për prodhimin e elementeve
nga betoni nuk ka ndikime negative të mëdha në njerëzit që banojnë dhe veprojnë në rrethin të
betonierës dhe repartit për prodhimin e elementeve nga betoni.

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Pasi që aktiviteti i Fabrikës, repartit për prodhimin dhe riciklimin e elementeve nga betoni dhe
pajimet tjera përcjellëse janë mire të projektuara, të vendosura dhe të monitoruara nga ekspertët e
lamive përkatëse dhe një herit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të bëjmë me
materie të rrezikshme për mjedisin, aksidente mjedisore të mëdha nuk mund të ndodhin.
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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 ne komunikacion gjatë transportit të agregatit, çimentos, betonit
dhe elementeve nga betoni.



Nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë kyçjes së automjeteve transportuese nga
fabrika dhe reparti për prodhimin e elementeve të betonit ne rrugën e asfaltuar.

6.MASAT PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NE MJEDIS
6.1. Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më lart duhet
ndërmarr këto masa:


Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit dhe riciklimit te elementeve 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 zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania ka bër mbulimin e siloseve që
përdoren për deponimin e agregateve .



Për mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania ka të instaluar sistemin e
filtrave me thasë në siloset që përdoren për deponimin e çimentos.



Për mënjanimin dhe zvogëlimin 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 ne bazenin me ujë të ndërtuar për sedimentimin e pluhurit.



Të gjithë gypat që nevojitën 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
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mbyllen hermetikisht me mbyllje adekuate.


Thasët e filtrave të kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen të ndërrohen.



Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë
të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e lartë cekura 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, e platos ku janë të vendosura pajimet për
prodhimin e elementeve nga betoni si dhe riciklimi i tyre, pastaj siperfaqja e platos ku janë të
vendosura granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta të
spërkaten me ujë.

6.2. Masat për mbrojtjen e Tokës
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë të cilat i kemi cek më lart duhet
ndërmarr këto masa:


Duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet që nevojiten për realizimin e procesit
teknologjik te fabrikes për prodhimin e betonit dhe elementeve të betonit, të mirëmbahen
filtrat në siloset e çimentos, të mirëmbahen gypat të cilët përdoren për përcjelljen e çimentos
prej auto-cisternave gjer në silos dhe prej silosit 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 merën 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 për
prodhimin e elementeve nga betoni dhe sipërfaqet tjera operacionale.



Magazina ku vendosen, gjeneratori, vajrat dhe lubrifikantet e ndryshme si dhe vajrat e
përdoruar të thurret me mur statik si dhe platoja ( dyshemeja) të betonohet, ne te të vendoset
sistemi i bartjes së ujërave gjer ne seperator të vajrave



Furnizimi me ujë të pijshëm dhe për nevoja tjera që shfrytëzohet për larjen e platos
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manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, bëhet nga pusi i thellë që është 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 bëhet betonimi i platos ku deponohen fraksionet e agregatit dhe produktet e prodhuara
nga betoni.



Të bëhet betonimi i platos ku deponohen mjetet themelore dhe sekondare që nevojitën për
punët në ndërtimtari te 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 posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të
licencuara.



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 regjionale.



Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes së pajimeve të betonierës duhet të deponohen në enë
të posaçme, dhe të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin e vajrave të
përdorura.



Sipërfaqet jo funksionale të mbjellën me bimë gjelbëruese , si dhe të mbillen drunj dekorativ
gjeth mbajtës.

6.3. Masat për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë të cilat i kemi cek më lart duhet
ndërmarr këto masa:


Në lokalitetin e Fabrikës dhe repartit për prodhimin e elementeve nga betoni duhet të bëhet
sistemi

për grumbullimin dhe bartjen e

ujërave të ndotura të

krijuara nga procesi i

prodhimit, nga larja e automjeteve transportuese, automjeteve tjera të rënda, nga tëra
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vendosur gjeneratori, deponimi i vajrave, deponimi i aditiveve

lubrifikanteve dhe 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 tëra sipërfaqet funksionale të
grumbullohen dhe të orientohen në puset sedimentuese e pastaj në seperator.



Duhet të ndërtohen tre puse sedimentuese në at mënyrë që të mundë të sedimentohen
grimcat e ngurta, e pas trajtimit të ujërave në puset sedimentuse, uji të orientohet për trajtim
të mëtutjeshëm nëseperatorinpër pastrimin e ujërave të ndotur nga derivatet dhe vajrat të cilat
kanë rrjedh në sipërfaqet operacionale, nga pajimet e punës, e pasandaj ujërat e trajtuara nga
seperatori të lirohen në recipient.



Seperatori duhet të rregullohet në at mënyrë që të mundë 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 nxjerrën
nga seperatori pas pastrimit të tij duhet të dërgohen ne deponin regjionale.



Ujërat e zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet ne
varshmëri me numrin e punëtorëve, dhe pas trajtimit të lëshohen ne recipient të pastërta.



Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara.

Rekomandohet që të ndërtohet një rezervar 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.
Do të ekzistojnë dy mundsi të shkarkimit të ujërave të trajtuara njëra drejt për drejt nga seperatori në
recipient, tjetra mundsi 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
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Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat industriale.Ujërat nga pastrimi
i pajimeve prodhuese, i mikserve
Ujërat nga pastrimi i makinave
ngarkuese dhe transporuese
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale

Pusi
Sedimentues

Pusi
Sedimentues

Ujërat e
zeza

Gropa Septike

Mostrimi

Recipienti

Rikthim në proces
teknologjik

Pusi
Sedimentues

Seperatori i
Vajërave

Rezervari i ujit të
trajtuar

Uji i trajtuar (pastërt)
Mostrimi

Recipienti

Pronari i kompanisë ,,Shalaj”-shpk duhet të e bëj matjen e cilësisë të ujit të shkarkuar, vlerat e
fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara si pas Udhëzimit
Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të
ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

6. 4. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
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
vegjetacionit përpos nga sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqja nën pajisjet e bazës të betonit ,
paisjet për prodhimin e elementeve nga betoni, kjo do të thotë se kemi të bëjmë me koncentracion të
vogël të polutantëve .
E njëjta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative.
Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në vende të ndryshme por ato duhen të
deponohen në vende me destinacion të caktuar.
Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij në mënyrë që të mos
dëmtohet bota bimore.
Pajisjet kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të veçantë. Për mbrojtjen e botës shtazore kompania
duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës operuese dhe të kenë
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kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

6.5. Masat për mbrojtjen nga zhurma
Pronari i kompanisë ,,Shalaj”-shpk, duhet të e bëj matjen e zhurmës në përputhje me ligjin për
mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në
afërsi të 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 raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë 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 për mbrojtje kundër zhurmës.

6.6. Masat për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.
Duhet të bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.
Duhet i tërë oborri i Fabrikës dhe repartit për prodhimin e elementeve nga betoni të thuret me tel
gjembor.
Të merren të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit nga makinat
transportuese dhe ngarkuese si dhe pajimet tjera.
Të merren të gjitha masat e sigurisë për kyçjen e automjeteve transportuese ne rrugën e asfaltuar pa
penguar komunikacionin.
Të merren të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të
punësuarve dhe mjedisit të punës.

7. PROGRAMI I MONITORIMIT
Ndikimet direkte nga aktivitetet për Fabriken per prodhimin dhe riciklimin e elementeve nga betoni,
bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë.
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Këto ndikime janë relativisht minimale në mjedis pas marrjes së masave për zvogëlimin e këtyre
ndikimeve, dhe si të tilla mund të monitorohen.
Për këtë arsye parashihet një program monitorues për të gjitha shkarkimet.
Monitorimi i ajrit, tokës dhe ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave nga ekspertët e kompanisë
,,Shalaj”-shpk ne zallq komuna e Istogut dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të
raportohen në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sipas kërkesës së tyre.

8. RAPORTIMI
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë ,,Shalaj”-shpk, së paku në fund
të çdo viti kalendarik, ku do ti paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda
vitit, të cilat do të raportohen në Ministrinë e Ekonomis dhe Ambientit sipas kërkesës së tyre si dhe
sipas kërkesave dhe rekomandimeve të legjislacionit në fuqi , gjithashtu do të i raportohet edhe
komunitetit lokal të komunës së Istogut.

9. MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT
9.1. Objektivat e rikultivimit
Pas përfundimit të jetë gjatësisë së Fabrikës

dhe pajisjeve për prodhimin

dhe riciklimin e

elementeve nga beteoni 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
elementeve nga betoni.
Duke marrë parasysh lokacionin i cili gjendet afër rrugës së asfaltuar si opsion tjetër që pronari të
filloj me biznes tjetër prodhues .
Pas afatit të përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet për prodhim të betonit dhe elementeve nga
betoni, duhet të çmontohen dhe në bazë të leverdis së kompanisë të shitën 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 përmbamës të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj, që pa tjetër duhet të
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largohen dhe 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 ma kompakte ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave 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.
Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e Fabrikës dhe repartit për
prodhimin e elementeve nga betoni të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues,dhe të
mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit.

9.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Pas përfundimit të punimeve ne Fabriken dhe repartin për riciklimin e elementeve nga betoni 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 dhe pajimet për prodhimin e
elementeve nga betoni pos të lashtave bujqësore periodike të bahet me mbjelljen e fidaneve të
ndryshme (pemëve) frytë dhënëse, pasi që sipërfaqja është e rrethuar me toka punuese mund të
bëhet rekultivimi me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike.

9.3. Rikultivimi teknik
Në 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 më
pashme.
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
mundësit 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
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duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terenit për
rikultivim teknik të sipërfaqes tokësore të degraduar.
Degradimi i tokës gjatë realizimit të projektit shkon deri në at 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 sipërfaqësore produktive të tokës parashihet shtresimi i një
shtrese të dheut prej 30cm gjer në 50cm.

9.4. 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 vetit 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 i fabrikës për prodhimin e betonit dhe elementeve
nga betoni. 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
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 behët 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 ma 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 të 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 gjendja shëndetësore e fidaneve.
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Fidanet duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse ne 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 mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta.
Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu ne pranverë bima
ka një startim më të suksesshëm.
Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje,
krasitje etj.
Pas mbjelljes së silvokulturave, investitori më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre.

9.5. Rikultivimi biologjik
Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e dëmtuara
në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka,
flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësore, blegtorale dhe në silvikulturë.
Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Bimët
të cilat eikemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet degraduara nga operimi i Fabrikës dhe repartit
për prodhimin e elementeve nga betoni janë mbjellja e fidanëve fryt dhënëse, duke e kombinuar me
mbjelljen e kulturave bujqësore periodike.
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10. KONKLUZIONE
Ndikimi i Fabrikës për prodhimin dhe riciklimin e elementeve nga betoni në Mjedis, do të jetë në
nivelin e vlerave të standardeve të caktuara me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, Ligjin
për Vlerësimin e Ndikimit ne 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 Ministris se Ekonomise dhe Ambientit.
Pas punimit të këtij raporti të VNM-s, mund të konkludohet se Fabrika e Re për prodhimin dhe
Riciklimin e elementeve nga betoni, 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 zvogëlohen në nivel të lakmueshëm,
edhe të eliminohen tërësisht në fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe
realizimit të projektit.
Gjithashtu Fabrika e Re dhe reparti për prodhimin dhe riciklimin e elementeve nga betoni do të ketë
edhe ndikime pozitive socio ekonomike për arsye të punësimit të punëtorëve për realizimin e
prodhimit.
Duke pasur parasysh që kompania Posedon Pëlqim Mjedisor për Fabriken per Prodhimin e
Elementeve te Betonit dhe ne bazë të sajë kompania ka bërë investime te konsiderueshme ne rritjen e
kapaciteti të prodhimit te elementeve nga betoni tani edhe me ndertimin e Fabrikes se Re me
teknologji me bashkkohore te prodhimit te vitit 2020, ne mendojmë se këto të dhëna janë të
mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Ekonomise dhe Ambientit dhënien e mendimit për
Pëlqim Mjedisor për Fabrikene Re për prodhimin dhe Riciklimin e elementeve nga betoni në
Zallq të komunes së Istogut, sipas kërkesës të pronarit të kompanisë ,,Shalaj”- sh.p.k. z. Fadil
(Sadri) Shalaj nga zallqi komuna e Istogt.
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