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1. Hyrje
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pelqimit Mjedisor, impiantin e trajtimit të ujërave të
zeza, KRU “HIDROMORAVA” SH.A. Gjilan, ka bërë përgatitjen e dokumentacionit për hartimin
e Raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. Ky dokument (VNM) është i domosdoshëm për
marrjen e pëlqimit mjedisor që jepet nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe
Infrastruktures, siç kërkohet nga dispozitat ligjore, për projektin e impiantit të trajtimit të
ujërave të zeza Gjilan.
Ky projekt realizohet në kuadër të Bashkëpunimit për Zhvillim ndërmjet Republikës së Kosovës
dhe Republikës Federale të Gjermanisë, nëpërmjet KfW Bankës për Zhvillim (KfW) dhe
Konfederatës së Zvicrës, nëpërmjet Sekretariatit Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO).
Në këtë raport identifikohen dhe analizohen të gjitha ndikimet relevante që mund të paraqiten
nga veprimtaria e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza dhe komponenteve të tjera, si dhe
parashtrohen masat e domosdoshme që duhen ndërmarrë për mbrojtjen e mjedisit.
Me rastin e hartimit të VNM-së, janë marrë për bazë aspektet mjedisore gjate realizimit të
aktiviteve për ndërtimin e impiantit të ujërave të zeza, gajte fazës se funksionimit të tij dhe
pas përfundimit të aktiviteve – fazës se rehabilitimit mjedisor.
Vlerësimi i ndikimit në mjedisi, analizon gjendjen ekzistuese të mjedisit në lokalitetin ku do te
ndërtohet impianti për trajtimin e ujërave të zeza, karakteristikat e procesit teknologjik,
ndikimet në mjedis si dhe rekomandimet që kanë të bëjnë me çështjet mjedisore.
Raporti identifikon burimet e ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis, si dhe
propozimin e aktivitetve për parandalimin, zvogëlimin e vlerave të ndotjes në kufijtë e lejuar.
Raportit i vlerësimit të ndikimit në mjedis, është përgaditur sipas kritereve të kërkuara nga
ligjet e Kosovës dhe akteve të tjera nënligjore, si udhëzimet administrative që trajtojnë fushat
specifike të ndikimit në mjedis të komponenteve të projektit dhe paraqet informata të
mjaftueshme për dhënjen e vendimit për pëlqimit mjedisore nga Ministria e Mjedisit,
Planifikimit Hapsinore dhe infrastrukturës.
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2. Baza Ligjore për Hartimin e Raportit të VNM-së
Raporti i VNM-së përfshin indentifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e ndonjë
aksidenti ambiental gjatë funksionimit kontinuel të projekti të impiantit të trajtimit të ujërave
të zeza, Gjilan dhe atë:
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin.

-

Vlerësimin e ndikimit në mjedis.

-

Propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin gjer në kufijtë e lejuar,
të ndotjes së mjedisit.

2.1. Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Raporti është hartuar në harmoni me kërkesat që dalin nga ligjet dhe aktet tjera nënligjore në
fuqi. Dy ligjet bazë që rregullojnë këtë fushë janë: Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
dhe Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214.
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, kërkon që të gjitha veprimtaritë e personave fizikë
dhe ligjor, vendas apo të huaj, që ushtrojnë veprimtari të reja dhe kanë ndikime të theksuara
në mjedis, do të jenë temë e vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-2014, përcakton të gjitha procedurat për
përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM-së.
Ky ligj kërkon, vlerësimin e përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve
apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo
menjanojnë efektet negative në mjedis në kohën e duhur.
Fusha e administrimit të mbeturinave në Kosovë rregullohet përmes Ligjit për mbeturina, Nr.
04/L-060.
Tajton mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe të mjedisit nga ndotja dhe rreziku nga mbetjet,
përmes administrimit të mirëfilltë (të qëndrueshëm) të mbeturinave, duke krijuar kushte për
parandalimin dhe zvogëlimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre.
Ligjet dhe aktet nënligjore që janë shfrytëzuar për hartimin e raportit të VNM-së janë:
-

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

-

Ligji për VNM Nr. 03/L-214

-

Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

-

Ligji nr. 2003 / 19 për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mjedisit
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të punës
-

Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

-

Ligji për mbeturina Nr. 04/L-060

-

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

-

Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160

-

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

-

Ligji për kimikate Nr. 04/L-197

-

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

-

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

-

Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26

-

Udhëzimi administrativ Nr.30/2014, për kushtet, menyrat, parametrat, vlerat kufizuese
të shkarkimit te ujerave tendosura ne rrjetin e kanalizimit publik dhe trupat ujorë.

-

Udhëzimi administrativ për nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit dhe shpërndarjes
të ndotësve në tokë.

b) Dokumentacioni teknik
Më qëllim të përgaditjes sa më të plotë të raportit të VNM së, janë shfrytëzuar
dokumentacionet egzistuese teknike si:
-

Projektin teknik kryesor, i dizajnuar ës kryesisht bazuar në standarte të Shoqatës
Gjermane për Ujë, Ujrat e zeza dhe Mbeturinat DWA, e posaqërisht në DWA A131
”Dimensionimi i impiantit të llymit vetëm me një faze aktive”.

-

Certifikata e biznesit

-

Certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme

-

Kopja e planit të parcelës,

-

Vendimet komunale per projektin.

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke përfshirë ligjet
aplikative të cilat tani janë në fuqi.
Për hartimit të këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si
dhe direktivat përkatëse për mjedis si direktiva e VNM-së, si dhe Direktiva për mbeturinat, pasi
një pjesë e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të rregullativës nacionale.
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2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për Impiantin e trajtimit
të ujërave të zeza në Gjilan, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë:
-

burimet themelore të ndikimeve në mjedis.

-

popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.

-

karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku do te Impianti i
trajtimit të ujërave të zeza në Gjilan, 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 IIoji 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 ku do te Impianti i trajtimit të ujërave të zeza, Gjilan.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe vlerësimit të
gjendjes ekzistuese.
Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që ka të bëjë me potencial
të shprehur ekologjik.
Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë
lokacion.
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3. Karakteristikat e lokacionit dhe mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit të Vlerësimit të ndikimit në Mjedis.
Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke shtrytëzuar hulumtimet
studimore të bëra në këtë teren.
Për të definuar gjendjen ekzistuese në mënyrë të kënaqëshme dhe për të u krijuar një bazë
reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë
prezantuar edhe të dhënat relevantë që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike,
gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.

3.1.1. Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyçe të hulumtimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi i
potencialit ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore në zonën
më të gjerë të kompleksit për realizimin e aktiviteteve të impiantit te trajtimit të ujërave të
zeza Gjilan.
Me qëllim që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësitë e rrezikut ekologjik dhe
në bazë të tyre të rekomandohen masat për zvogëlimnin ose edhe eliminimin e tyre.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të
faktorëve natyror siqë janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna. Cdonjëri nga potencialet
ekologjike në këtë mënyrë posedon funksionë të caktuara, që në esencë kanë rëndësi të rendit
së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit.

3.1.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni i impiantit te trajtimit të ujërave të zeza, ndodhet në Gjilan, pra i takon komunës se
Gjilanit. Komuna e Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës.
Është njëra nga komunat e mëdha të vendit. Pozita gjeografike që ka, i mundëson asaj lidhje
të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit.
Gjilani është larg nga Prishtina, kryeqendra e Kosovës, 46 kilometra, nga Kamenica - 27 km,
nga Vitia - 22 km, nga Artana – rreth 25 kilometra. Me komunat e regjionit kufizohet, në
juglindje me Preshevën (33 km) dhe Kumanovën (53), ndërsa në lindje – me Bujanocin (40
km). Koordinatat: 2°27′34″V 21°28′4″L/ 42.45944°V 21.46778°L.
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Figura 1. Komuna e Gjilanit në tersinë e Kosovës.

3.1.3. Popullata dhe vendbanimet
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve
të mundëshme 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 hapësirën e analizuar.
Popullsia e Gjilanit, përherë ka qenë e përzier, por me një shumicë dominuese të shqiptarëve.
Sipas regjistrimit të vitit 2011, komuna e Gjilanit ka 90.178 banorë. Shqiptarë - 87.814, serbë
- 624, turq - 978, boshnjakë - 121, romë - 361, ashkali - 15, goranë - 69, egjiptian - 1, të tjerë 95. Në qytet jetojnë 54.239 banorë, kurse në zonat rurale - 35.939. Ndarja e popullsisë sipas
gjinisë: meshkuj - 45.354, femra - 44.824. Hapësira e komunës shtrihet në 392 km/2 dhe
përbëhet prej 42 zonave kadastrale. Deri më 2010, përfshinte një territor prej 515 km/2, me
63 vendbanime, 54 zona kadastrale. Decentralizimi e ka reduktuar për 123 km/2 (12 zona
kadastrale), të cilat i janë bashkuar komunës së re të Parteshit (3 zona kadastrale)
dhe komunës së zgjeruar të Artanës (9 zona kadastrale). Artanës i janë bartur zonat
kadastrale: Dragancë, Koretishtë, Kufcë e Epërme, Makresh i Epërm, Makresh i Poshtëm,
Mozgovë, Parallovë, Stanishor dhe Strazhë. Ndërkaq, Budriga, Parteshi dhe Pasjani përbëjnë
komunën e re të Parteshit. Gjilani ka kushte të mira për bujqësi dhe njihet si qytet agroindustrial. Në afërsi të drejtpërdrejtë të lokacionit kushtrihet Impianti për trajtimin e ujërave
të zeza nuk gjenden objekte banimi, ato gjenden duke filuarr nga distanca rreth 500 m, 800 m
e me shume. Zona e shtrirjes së projektit është zone tipike rurale, perkatesishte toka pune
10

livadhe që rrethohen me pyje, shkurre e kullosa dhe vlen te theksohet se lokacioni i ngushte i
projektit në afërsi të parceles graviton lumi Mirusha dhe Morava. Përshkrimi me në detaje i
zonës si me larte, të përshkrimi i lokacionit te projektit.
Në pikëpamje mjedisore, ndrtimi i impantit te ujërave të zeza duke qenë një projekt miqësore
për mjedisin, do të ketë efekte shumë pozitive për mjedisin për komunitetin e gjer të komunes
se Gjilanit, ndërsa duhe kujdes i shtuar në raport me mjedisin e lokacinit të afert me impantin
dhe komunitetin përreth, duke i respektuar te gjitha masat mjedisore.

3.1.4. Infrastruktura ekzistuese
Sa i përket infrastrukturës ekzistuese, infrastruktura rrugore është e ndërtuar, deri disa
kilometra në afërsi të lokacionit te projektit te impiantit tetrajtimit te ujerave te zeza, Gjilan,
ku kalon rruga që e lidhë qendren e Gjilanit me fshatin Malisheve dhe vazhon per fashatin
Ukelar, nga aty duhet te ndërtohet infdrastruktura rrugore dhe infrastruktura tjetër
përcjellëse deri tek parcela e Impantite te trajtimit te ujerave te zeza. Ndertimi i kësaj rruge
dhe infrastrukturës tjetër përcjellëse te impiantit eshte i perfshire ne projektet teknike dhe si
e tille do te shërbej edhe per pjesën tjetër te komunitetit.

3.1.5. Kushtet klimatike
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas hulumtimeve
meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe vjetore, ёshtё klimë
kontinentale. Gjilani ka klimë të mesme kontinentale, me vera të nxehta dhe dimra të ftohtë.
Temperatura mesatare e janarit është -0.9 shkallë celciuz, ndërsa temperatura mesatare e
korrikut – 21.5 gradë. Në vjeshtë, këtu bien shira, mesatarisht 177 mm, ndërsa në verë – 129
mm. Sasia e reshjeve në pranverë është 145 mm dhe në dimër – 130 mm.
Në komunën e Gjilanit erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më të rrallat janë
ato jug – perëndimore me 27%, kurse shpejtësia mesatare më e madhe e erës është 2.2 m/sek.

3.1.6. Gjendja hidrologjike
Komuna e Gjilanit, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Nëpër qytet kalojnë tre
lumenj të vegjël, Mirusha, Banja dhe Stanishori, të cilët bashkohen dhe derdhen në Moravë,
në perëndim të fshatit Uglar. Rrethinën e Gjilanit e përcakton lumi Morava e Binçës, i cili
mbledhë gjithë lumenjtë e vegjël, me një prurje mesatare mujore prej 6.7 metra kub
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/sekondë/. Në juglindje rrethohet nga malet e Karadakut. Në afërsi të lokacionit ku është
ndërtuar fabrika për prodhimin e radiatoreve panel, radiatoreve gypor dhe kaldave nuk
gjenden rrjedha të lumit.

3.1.7. Flora dhe fauna
Ndikimi i ndërtimit te impiantit per trajtimin e ujerave te zeza, në domenin e florës dhe faunës
paraqet dukuri që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të pasojave të
ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të pranueshëm. Ajo
që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë e veprimtarisë
së njeriut. Në lokacionin ku do ndërtohet impiantit per trajtimin e ujerave te zeza, tani
ekzistojne të mbjellura me kultura bujqësore sezonale, livadhe dhe kullosa, pra ekziston
bimësi e mbjellur si kultura buiqësore sezonale dhe bimësi e egër përreth qe del nga vet
kushtet natyrore. Në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet projekti
dhe ate ne lokacionin e projektit jashtë qytetit dhe në fshatrat për rreth kemi hasur në bimesi
që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulëta barishtore, kultura periodike bujqësore, si dhe
të gjitha pemët frutore të grupit faror dhe atyre bërthamore.
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se në
lokacionin ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e radiatoreve panel, radiatoreve gypor
dhe kaldave, nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të rrezikohen me
e impiantit te trajtimit te ujerave te zeza, pasi te merren edhe masat per mbrojtjen e mjedisit,
sipas projektit Teknik kryesor dhe masat qe do te propozoi kjo VNM.
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë edhe të
dhënat nga vendasit, në rrethin të zonës e posaçërisht jashtë qytetit ne fshatrat për rreth
përpos kafshëve dhe shpendëve shtëpiake, jetojnë edhe gjitarët, zvarranikët, brejtësit,
insektet e ndryshme, lepuri, iriqi etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat,
thëllënëza e fushës, sorrat, shqiponja, etj.

3.1.8. Karakteristikat sizmike
Sizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundesi të dridhjeve të tokës të
intensitetit prej 7- 8 shkallë të Merkalit. Në hartat sizmike, Gjilani njihet si rajon me shkallë
kogja të lartë rrezikshmërie. Në vitin 2002, është goditur nga një tërmet, i cili ka lënë një të
vdekur, dhjetëra të lënduar dhe mbi 8 mijë objekte publike dhe private të dëmtuara.
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3.1.9. Peizazhi - efektet vizuale
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga elementet
për të përceptuar marrëdheniet e tërësishme në relacionin impiant i trajtimit te ujerave te
zeza - mjedisi. Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëmë sinërgjik të rrethinës
në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe
subjektive. Efektet vizuale janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse nuk
zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.
Impianti per trajtimin e ujerave te zeza do te shtrihet në lokacionin ku nuk ekzistonë objekte
tjera dhe

që do të thotë se ky objekt dhe infrastruktura ne funksion te tije do te krijoj

efektet vizuale dhe do te ket ndikime ne nje pamje te re qe nuk është mësuar shikuesi me ketë
gjendje të mjedisit, andaj duhet kushtuar rendesi zbatimit te projektit me te gjitha
komponentët mjedisore, qe te krijohet pamje sa me lehte te pranueshme nga komuniteti.

3.1.10. Ajri
Në territorin e gjer të komunës së Gjilanit referuar gjendjes së mjedisit: ajrit ,ujit, tokës dhe
zhurmës në mënyrë te përgjithësuar është një gjendje e mire e mjedist, si domos gjendja e
ajrit. Kjo vie nga fakti se nuk ka industri të rënd që emeton shume gazra dhe pluher në mjedis
dhe nga vete konfiguracion i terrenit malor përreth, zona eshte ekologjikisht e pastër.
Ne zonën e ngushte te lokacionit te këtij projekti kemi te bëjmë me zone rurale, me hapesire
te lire , toka pune, ara dhe kullosa me male përreth qe krijojnë nje gjendje mjesiore te mire.
Gjendjen mejdisore ne lokalitetin e gjere (ne qytetin e Gjilanit dhe rrethine) megjitahte
ndikohet sado pak, nga frekuenca e madhe e automjeteve në rrugët e qytetit, dhe rrugëv
magjistrale e lokale - mund të konkludojm se ndotja e ajrit në këtë regjion është evdiente.
Avullimi i ujerave zeza te patrajtuara deri tani nga përroskave dhe lumejet qe mbledjin ujerat
e ndotura, pas avullimit poashtu ndikon ne ndotjen e ajrit.

3.1.11. Uji
Gjendja e ujërave siku në nivel vendi edhe ne rajonin e Gjilanit nuk është e mirë. Ndotja e ujit
shkaktohet nga objekte e ndryshme industriale që janë të ndërtuara në këtë zonë dhe si te pa
trajtuara shkarkohen gjithandej në mjedis – ne përroska, ne lumej të zonës. Ndotja e ujit
shkaktohet dhe nga ujërat e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti neperreskoa dhe lumenje
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që gravitojnë në këtë zonë. Ndotja e ujit shkaktohet edhe nga stacionet e karburanteve të cilat
janë të vendosura përgjatë rrugëve magjistrale e lokale te zonës.
Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugët e qytetit, dhe nga
shpërlërja e trasës së rrugëve me të reshurat atmosferike. Ndotja e ujëerave shkatohet edhe
nga aktivitetet e tjera në këtë zonë, si ato bujqësore dhe blegtorale.

3.2.1.Përshkrimi i lokacionit të projektit
Impianti i trajtimit të ujërave të zeza, Gjilan është e vendosur në zone e definuar, sipas kërkese
së kompanisë KRU “HIDROMORAVA”SH.A. Gjilan, përmes dokumentit Nr. 622, date
16.04.2019 (bashkangjitur në shtojce te kësaj VNM-je) dhe Vendimit nga Komuna e Gjilanit,
aprovuar nga Kuvendi Komunal i Gjilanit që aprovon Propozimin e Kryetarit te Gjilanit,
Nr.02-320,date 02.05.2019, (bashkangjitur VNM-se, si ne vijim) qe definon ngastrat kadastrale
per impiantin e trajtimit të ujërave të zeza, Gjilan, sipas figurës 2 dhe vendimit si ne vijim.

Figura 2. Lokacioni i Impiantit për trajtimin e ujërave te zeza, Gjilan
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Në afërsi të drejtpërdrejt të ngastrës se Impianti te trajtimit të ujërave të zeza, Gjilan dhe
objektet përreth, ndodhen si ne vijim:
Në veri te impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, Gjilan, lokacioni kufizohet me hapesire
te lira, toka pune, livadhe dhe kullosa.
Këto hapësire shtrihen në një distancë deri rreth 500m në veri, ku gjendet vendbanimi me disa
shtëpi banimi (vetëm disa shtëpi të rralla, ndertim i ulët, qe i takojnë fshatit Uglare) dhe në
veri - perëndim ku në distancë rreth 800m, po ashtu gjende disa shtëpi banimi. Pertej këtyre
shtëpive gjendet fashti Malisheve nje vendbanim me i madhe dhe me i dendur që gjendet në
distance rreth 2km.
Vlen të theksohetse se, në drejtim të veriut graviton edhe rrjedha e lumit Mirushë që vie në
drejtim të lokacionit të impiantit, bashkohet me Lumin Morava dhe rrjedhë në drejtim të
fashatit Uglare, në lindje të lokacionit të impiantit.
Ne këtë anë, gjendet edhe infrastruktura rrugore, ku ka qasje lokacioni i Impantit për trajtimin
e ujerave tezeza, Gjilan.
Ne vijim pamjet e lokacionit te impiantit ne veri, figura 3.

Figura 3. Pamja ne veri të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza.
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Në lindje të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, lokacioni kufizohet me rrjedhën e lumit
Mirusha, e pikërsihtë aty bashkohën me rrjedhën e lumit Morava dhe pastaj rrjedha vazhon
në drejtim të fashatit Uglare, në lindje të lokacionit të impiantit.
Përtej lumit gjendet hapesirë e lirë, e mbuluara me sipërfaqe malore – drunjë të llojeve të
ndryshme, si: bungu, qarri qe dominojnë dhe të tjera me madhësi të ndryshme, por edhe
shkurre.
Këto hapësire shtrihen në një distancë deri rreth 1000 deri 1200m në lindje, ku gjenden disa
vendbanim me shtëpi të banuara, ndërtim i tipit të ulët, që i takojnë fshatit Uglare.
Përtej këtyre shtëpive dhe përrth fashtit Uglare një vendbanim me i madhe dhe me i dendur
që qendet ne distance rreth 1 km dominohet me sipërfaqe kodrinore malore por edhe toka
pune dhe kullosa.
Përgjithësishtë sipërfaqet ne këtë anë të Impantit të ujërave të zeza, janë shume të pasura me
vegjetacion, gjlebrim që vie si kombinim i dominimt të maleve dhe tokave të punës, nepër të
cilën edhe rrjedhin lumenjtë e lartecekur. Kjo e bënë shumë të përshtatshme këtë zonë në
aspektin mjedisore. Në këtë anë, gjendet edhe infrastruktura rrugore, ku ka qasje ky
vendbanim. Në vijim pamjet e lokacionit në lindje të impiantit, figura 4.

Figura 4. Pamja në lindje të Impianti për trajtimin e ujërave të zeza.
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Në jug të impiantit të trajtimit të ujërave të zeza, lokacioni kufizohet me rrjedhën e lumit
Morava dhe pastaj rrjedha vazhon ne drejtim te fashatit Uglare, ne lindje te lokacionit te
impiantit.
Pertej lumit kemi hapesire te lire, toka pune, livadhe dhe kullosa, si dhe sipërfaqe, përtej tyre
sipërfaqe malore, drunje te llojeve te ndryshme, si bungu, qarri qe dominojnë dhe te tjera me
madhësi te ndryshme por edhe shkurre.
Këto hapësire që dominohen nga sipërfaqet e arave dhe livadheve, shtrihen në një distance
deri rreth 2 km, ku gjenden vendbanimi me i afërt që i takojnë fshatit Pasjan. Përtej këtyre
shtëpive dhe përrth fashtit.
Përgjithësishtë sipërfaqet në këtë anë të Impantit të ujërave të zeza, janë shumë të pasura me
vegjetacion, gjelbrim që vie si kombinim i dominimt të tokave të punës.
Kjo e bënë shumë të përshtatshme këtë zonë në aspektin mjedisore. Në vijim pamjet e
lokacionit ne jug të impiantit, figura 5.

Figura 5. Pamja në jug të impianti për trajtim të ujërave të zeza.
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Në perëndim të impiantit për trajtimit të ujërave të zeza, lokacioni kufizohet me hapësire të
lirë, toka punë, livadhe dhe kullosa. Këto hapësira shtrihen në një distancë të konsiderueshme,
andej graviton edhe rruga lokale që lidhë vendbanimet e jasaj ane ne mes vete. Përtej këtyre
sipërfaqeve ka një shtrirje te hapësirave të lira fillojnë sipërfaqet kodrinore, fusha dhe kullosa,
male me shkurre të ulëta deri në një distancë rreth 1000m ku gjendet Deponia sanitare e
mbeturibnave regjianale e Gjilanit, në fashatin Veliknicë.
Përtej këtyre sipërfaqeve në një distancë rreth 1.9 km gjendet fashti Veliknicë një vendbanim
me i madhe dhe me i dendur. Hapësira në sipërfaqeve tokësore të kësaj ane të impiantit, pra
në përendim të Impantit të ujërave të zeza, janë të dominura nga sipërfaqe malore, me drunjë
të ulët të llojeve të ndryshme, si bungu, qarri, frasheri, shkoza, shkurre të ndryshme.
Në këtë anë, gjendet edhe infrastruktura rrugore, ku ka qasje lokacioni i mpantit për trajtimin
e ujërave të zeza. Në vijim pamjet e lokacionit në perendim te impiantit, figura 6.

Figura 6. Pamja ne lindje te impianti i trajtimit të ujërave të zeza.
Në bazë të Nga e gjitha analizave është sajuar mundësia për vlerësimin të gjendjes ekzistuese
të mjedisit jetësor si dhe ndikimeve të mundshme mjedisore gjatë punës së impiantit
pertrajtimin e ujerave te zeza.
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4. Përshkrimi i projektit të Impiantit të trajtimit të ujrave të zeza në Gjilan
Procesi i dizajnimit është kryesisht i bazuar në standarte të Shoqatës Gjermane për Ujë, Ujrat
e zeza dhe Mbeturinat DWA, e posaqërisht në DWA A131 ”Dimensionimi i impiantit të llymit
vetëm me një faze aktive”.
Në trajtim përfshihet trajtimi primar dhe sekondar i llymit. Trajtimi sekondar kryhet përmes
sistemit të ajrimit aktiv të zgjeruar dhe pastaj stabilizimin e llymit.
Largimi i nitrogjeneve është i përfshirë në raport, ndërsa largimi i fosforit është konsideruar
se mund të jetë problem potencial në të ardhmen, në rast se lumi Morava klasifikohet si një
pranues i ndjeshëm.
Sistemi i trajtimin të llymit përbëhet nga një rezervuar që e mban llumin, pasuar nga një
system i trashjes-çujëzimit, figura 7 në vijmim.

Figura 7. Dizajnimi i i Impiantit te ujerave te zeza, Gjilan
Ndrësa një diagram i thjeshtë i rrjedhës së procesit është i paraqitur më poshtë, figura 8.
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Figura 8 : Diagrami i rrjedhës së procesit të propozuar
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4.1.Kriteret bazë të dizajnit
4.1.1.Të dhënat me ndikim
ITUZ do të dizajnohet në dy faza, për vitet 2030 (Faza A) dhe 2045 (Faza B), dhe do të ju shërbej
një popullsie ekuivalente prej 43,667, respektivisht 58,250 banor.
Të dhënat me ndikim janë të paraqitura në tabelën më poshtë:
Parametrat
Popullsia ekuivalente (bazuar në 60grBOD)

Njësia

Faza A

Faza B

e.p.

43,567

65,683

m3/d
m3/hr
l/s
m3/d
m3/hr
l/s
m3/d

19,462
811
225
24,809
1,034
287
36,037

19,346
806
224
26,255
1,094
304
30,124

m3/hr
l/s
m3/hr
l/s

1,502
417
2,016
560

1,255
349
2,016
560

kg/d

5228

7882

mg/l

268.6

407.4

kg/d

2614

3941

mg/l

134.3

203.7

kg/d

3050

4598

mg/l

156.7

237.7

kg/d

479

722

mg/l

24.6

37.3

kg/d

87

131

4.5

6.8

RRJEDHJET
Rrjedhja mesatare ditore në mot të thatë (me
infiltrim), QDWF

Rrjedhja maksimale ditore në mot të thatë , Qs14

Rrjedhja në mot të lagësht

Faktori i pikut ne orë
NDOTËSIT
Shpenzimi Kimik i Oksigjenit COD
Shpenzimi Biologjik i Oksigjenit BOD
Mbetjet e suspenduara, SS
Total Azoti, TN
Total Fosfori TP

mg/l
Tabela1: ITUZ të dhënat me ndikim

4.1.2. Kërkesat e efluentit
Lidhur me kërkesat e Efluentit, është UWWD 91/271/EEC (Direktiva për Ujërat e Ndotura Urbane)
dhe Udhëzimi Administrativ 13/2008 (Udhëzimi Administrativ 13/2008) për ujrat pranuese
jo-sensitive duhet të konsiderohen për fazën A, e cila kërkon një trajtim sekondar për trajtimin e
ujrave të ndotur dhe trajtim përkatës për llymin.
Megjithatë, pasi që trupi që pranon ujin mund nga pikëpamja mjedisore të ndryshoi statusin e tij
nga "jo-sensitive" në "sensitive" brenda kësaj periudhe të planifikuar, duhet të sigurohemi që
procesi teknologjik i zgjedhur për ITUZ, të mund të përshtatet në të ardhmen për Largim të lehtë
të Nutrientit.
Kërkesat e efluentit janë të paraqitura në tabelën më poshtë:
Kualiteti i efluentit
Parametri

Njësia

Faza A
(jo-sensitive)

Faza B
(sensitive)

Shpenzimi Kimik i Oksigjenit, COD

mg/l

≤ 125

≤ 125

Shpenzimi Biokimik i Oksigjenit, BOD5

mg/l

≤ 25

≤ 25

Largimi Total i së Ngurtës, TSS

mg/l

≤ 35

≤ 35

Azoti Total, TN

mg/l

-

≤ 15

Fosfori Total, TP

mg/l

-

≤1

No/100ml

≤ 100

≤ 100

Koliformet Fekale

Tabela 1: Kërkesat e kualitetit të efluentit
Për shkak që është përvetsuar sistem i zgjeruar i ajrimit, koha aktuale e ajrimit të llumit dhe
vëllimi i bioreaktorit të kërkuar për stabilizimin e llumit, janë dukshëm më të mëdha se koha e
ajrimit të llumit dhe vëllimi i kërkuar për nitrifikimin dhe denitrifikimin.
Për më tepër, mungesa e denitrifikimit shkakton rritje të llumit dhe problem të performancës së
ulët në fundrrues dytësorë (për shkak të denitrifikimit dhe gazit të azotit që ngrihen brenda
fundrruesit). Për atë qëllim, njësia e trajtimit biologjik është krijuar për të kryer heqjen biologjike
të nitrogjenit (nitrifikimi-denitrifikimi), jo vetëm për fazën B, por edhe për fazën A.
Duke respektuar kërkesat e specifikuara të kulaitetit të efluentit, si dhe për sigurinë e projektimit,
cilësia e kualiteti te efluentit specifikohet në tabelën e mëposhtme:
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Kualiteti i efluentit
Parametri

Njësia

Faza A
(jo-sensitive)

Faza B
(sensitive)

Shpenzimi Kimik i Oksigjenit, COD

mg/l

≤ 125

≤ 125

Biochemical Oxygen , BOD5

mg/l

≤ 25

≤ 25

Largimi Total i së Ngurtës, TSS

mg/l

≤ 35

≤ 35

Azoti Total, TN

mg/l

≤ 15

≤ 15

Amoniaku-Azoti N-NH4

mg/l

≤2

≤2

Azoti Organik NORG

mg/l

≤2

≤2

Nitrati Nitrogjen N-NO3

mg/l

≤11

≤11

Fosfori Total, TP

mg/l

-

≤1

No/100ml

≤ 100

≤ 100

Koliformet Fekale

Table 2: Kërkesat e efluentit
Parametrat tjerë projektues janë:
-

Temperatura minimale e ujrave të zeza në project është 12oC

-

Temperatura maksimale e ujrave të zeza në project është 22oC

-

Përqndrimi i llumit të çujëzuar (SD) duhet të jetë të paktën 20%.

4.2. Objektet e pranimit – ujrat e shiut kapërderdhja
4.2.1. Kthina pranuese – grila e trashë
Ujrat e ndotura në hyrje rrjedhin me rënie të lirë nëpërmjet një gypi dhe hyjnë në një kthinë
hyrëse me madhësi të duhur. Pastaj rrjedha ndahet në dy kanale ku janë instaluar dy grila të
trasha automatike.
Grilat do të kenë një distance mes shufrave prej 50 mm dhe një mekanizëm automatic pastrami
me një krehër, të dy skajet e të cilave lidhen me zingjirët lëvizës. Secili zingjir do të lëviz nga një
ingranzh në një bosht të përbashkët dhe një motor me marshe i montuar në një flanxhë. Këto lloj
grilash janë të përshtatshme për instalime me thellësi të lartë, njësoj si në rastin e ITUN Gjilan,
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ku gypi i hyrjes është instaluar në thellësi të ulët dhe grilat duhet të ngriten për një lartësi më të
madhe se 6-10 metra për të i depozituar në nivelin e tokës.
Grilat do të ndërtohen nga çeliku inox. Funksionimi i tij do të kontrollohet nëpërmjet një
ndërprersi të nivelit të lartë të instaluar në rrjedhjën e sipërme dhe/ose një kohëmatës.

Figura 9: Grila pranuese
Secili kanal duhet të izolohet përmes një porte të instaluar në rrjedhën e sipërme. Fundi i secilit
kanal do të jetë më i lartë se niveli maksimal i funksionimit të rrjedhës së poshtme të ujit (niveli
maksimal i ujit tek stacioni i pompimit) kështu që mund të drenohet në kushte të rrjedhës zero.
Grilat do të mblidhen në kontenjerë. Në rast se për shkak të motit të lagësht rrjedhja e pikut e
tejkalon kapacitetin e stacionit të pompimit, do të instalohet një digë e kapërderdhjes së ujit
atmosferik më poshtë se grilat automatike të trasha, ashtu që në rast emergjence çdo rrjedhë
shtesëdo të drejtohet drejt pranuesit të efluentit.
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4.2.2. Stacioni i pompimit në hyrje
Kapaciteti i pikut të projektimit të ITUN është 2,016 m3/h për të dy fazat A dhe B. Do të instalohen
katër pompa zhytëse, tri në punë dhe një reserve, secila me kapacitet 672 m3/h. Tubat e
shkarkimit duhet të bëhen prej çelikut inoks, shkarkimi në kanalin e hyrjes së njësisë së grilave.
Operimi i pomopave do të kontrollohet nga invertor të frekuencave, si dhe duke kontrolluar
nivelin në mënyrë që kapaciteti i pompave të rregullohet sipas rrjedhës së ujit në hyrje. Të gjitha
objektet e përshkruara më sipër do të instalohen në objektin e pranimit të ujërave, të cilat do të
ventilohen dhe do të lidhen me njësinë për eleminimin e kundërmimit.

4.3. Paratrajtimi
4.3.1.Njësia e grilave
Çdo pompë hyrëse do të shkarkon ujin në kanalin hyrës. Grila e hollë e ujrave të zeza në hyrje
do të përbëhet nga tre grila që pastrohen automatikisht, të instaluara në të dy kanalet paralele,
secila me gjerësi prej 0.70m. Grilat automatike te propozuara do te jenë të tipit shkallore, me
një hapsirë ndërmjetsuese prej 6mm.

Figura 10: Step screen
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Ky lloj i grilave është gjerësisht i pranuar dhe i suksesshëm për shkak të mënyrës se si funksionon
dhe principit te operimit poashtu metodës së thjesht të pastrimit pa ndonjë shtesë (efekti i vetëpastrimit sipas parimit të kahjeve të kunderta). Për më tepër, është e lehtë të mirëmbahet dhe
të ketë jashtëzakonisht grila të mëdha, ndërsa ofron gjithashtu një besueshmëri të lartë
operacionale. Principi shkallor i funksionimit shpjegohet ne foton në vazhdim:

Figura 11. Principi shkallor i funksionimit
Në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme të çdo kanali do të instalohen gypat përcjellës të daljes.
Mbetjet nga grilat do të mblidhen në pjesën e sipërme të secilës grilë nga një transportues me
kërmill. Ky transportues me kërmill do të ketë një zone të larjes, ku mbetjet nga grilat do të lahen
me ujë të shërbimit, kështuqë do të hiqet materia organike duke rrjedhur prapa në kanalet e
grilave dhe në një zone të ngjeshjes ku ngjeshen nën presion dhe bëhen më kompakte, duke
rezultuar në një product me përmbajtje të lagështisë më pak se 40%.
Mbetjet e ngjeshura vendosen në një kazan ose kontenjer të vendosur në nivelin e tokës, afër
daljes së ndërtesës së grilave. Po ashtu do të ndërtohen një kanal i katërt by-pass, paralelisht me
tri grila automatike, ku do të instalohet një grilë manual. Ky kanal do të ketë një gjerësi prej 1.5m,
i aftë për të pranuar kapacitetin e plotë të pikut në të ardhmen.
Fundi i këtij kanali do të vendoset mbi nivelin maksimal të ujit të kanaleve automatike të grilave,
kështu që në rast të mbylljes ose mosfunksionimit të grilave automatike, rrjedha do të drejtohet
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automatikisht (kapërderdhet) në kanalin e by-pass. Grila do të ketë një distance të shufrave prej
20mm dhe do të jetë prej çeliku inoks. Njësia e grilave do të mbyllet në një ndërtesë të veçantë,
të ajrosur dhe të lidhur me njësinë e largimin e kundërmimit. Meqenëse kanalet e grilave duhet
të ngrihen, me qëllim që njësitë e trajtimit në drejtim të rrymës të furnizohen me anë të gravitetit,
ndërtesa e grilave do të ketë dy kate. Përdhesa, nën kanalet e grilave, do të përdoret për
instalimin e fryrëseve të ajrimit që shërbejnë dhomat e rërës. Kontrolli i funksionimit automatike
të grilave do të kryhet nga një sistem diferencial i kontrollit të nivelit, i cili përbëhet nga dy
sensorë të nivelit me ultrazë në rrjedhën e epërme dhe të poshtme të çdo grile dhe një
kontrollues që kontrollon funksionin e pastrimit të grilave sipas ndryshimit të nivelit të ujit.

4.3.2.Matja e rrjedhjes
Ujërat e ndotura, në rrjedhën e poshtme të kanaleve të grilave, rrjedhin në dhomën e daljes së
njësisë së grilave dhe pastaj transferohen nëpërmjet një gypi HDPE DN900 në kthinën hyrëse të
njësisë për largimin e rërës. Rrjedhja e ujërave të ndotura në hyrje do të matet në kanalin
Venturi, në rrjedhën e poshtme të njësisë së grilave dhe në rrjedhën e epërme të pajisjes për
largimit të rërës. Matja e rrjedhës pozicionohet në pjesën e poshtme të njësisë së grilave pasi që
përfiton nga procesi i filtrimit në grila duke rregulluar nivelin e ujit dhe shpejtësinë e rrjedhjes
përmes grilave.
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4.3.3.Njësia për largimin e rërës dhe yndyrave
Ujërat e ndotura hyrëse, duke lënë kanalin e matjes së rrjedhës, ndahen në dy kthina të ajruara
të rërës, që funksionojnë paralelisht. Çdo kthinë mund të jetë e izoluar nga një gyp përcjellës i
instaluar në hyrje të çdo baseni. Principi i operimit të kthinës së ajruar të rërës është i përshkruar
më poshtë:

Figura 12. Bazeni i ajrimit të rërës
Rrjedha e ajrit gjenerohet nga një ventilator i cili ndodhet ne bazenin e ajrimit të rërës përmes
shpërndarësve të ajrit me flluska të mesme ose të trashë, të vendosura pranë fundit të bazenit,
duke krijuar kështu një model qarkullimi rrethor ose spiral në ujërat e zeza.
Rrjedha e vazhdueshme në rritje devijon një pengesë e rimëkëmbjes së energjisë në sipërfaqen
e lëngshme. Ky model i rrjedhjes bën që zhavorri të vendoset në fund të bazenit duke mbajtur
material organik më të lehtë (p.sh. yndyrat) në pezullim për t'u përpunuar më tej në rrjedhën e
poshtme. Pasi rëra të jetë fundosur, një sistem grumbullimi i rërës (gërryes, pompë ose pompë
ngritëse ajri) përdoret për të hequr llumin e zhavorrit dhe për ta dërguar atë për çujëzim.
Ujërat e ndotura hyrëse, duke lënë kanalin e matjes së rrjedhës, ndahen në dy kthina të ajruara
të rërës, që funksionojnë paralelisht. Çdo kthinë mund të jetë e izoluar nga një gyp përcjellës i
instaluar në hyrje të çdo baseni.
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Në secilin basen do të instalohet nga një urë lëvizëse, e cila do të jetë i pajisur me sistemin për
mbledhjen e rërës dhe yndyrave. Rëra do të hiqet nga baseni në fund të basenit nga një gërryes
në dysheme i cili e dërgon atë në një gropë të poshtme të rërës, ku është instaluar një pompë
zhytëse (vorteks). Kapaciteti i pompës zhytëse do të jetë 10 m3/h dhe tubacionet do të bëhen
prej çeliku inox, me të gjithë fazonerinë e nevojshme, mbështetjet etj. Rëra do të transferohet
në një sistem klasifikues të rërës, ku rëra do të lahet, çujëzohet dhe shkarkohen në një
kontejnerë. Yndyra do të dërgohet në një kthinë të veçantë për grumbullimin e yndyrës nga një
krehër sipërfaqësor, i instaluar nën urën lëvizëse, ku do të ndahet nga uji, i cili do të shkoj në
rrjetin e kullimit. Ajri i kërkuar do të sigurohet nga tre fryrës (një për çdo basen dhe një rezervë)
me kapacitet prej 330 Nm3 / h secila. Të gjitha pjesët metalike të zhytura të të gjitha pajisjeve do
të jenë prej çeliku inox, ndërsa mbajtësi i urës lëvizëse mund të jetë prej çeliku të galvanizuar me
nxehtësi të lartë. Fryrëset do të instalohen në ndërtesën e grilave. Ujërat e ndotura të trajtuara
paraprakisht dalin nga kthinat për largimin e rërës nëpërmjet një pende të kapërderdhjes,
mblidhen në kthinën e daljes dhe pastaj transferohen nëpërmjet një gypi HDPE DN900 në kthinën
ndarëse në rrjedhën e sipërme të trajtimit biologjik.
Në Fazën B, rrjedha nga dalja e kthinës për largimin e rërës duhet të dërgohet në depozitën e
ardhshme anaerobe për të bërë heqjen e fosforit, kështu që duhet të sigurohet një gyp i dytë i
daljes, i cili deri atëherë do të mbetet i mbyllur.

4.3.4.Llogaritjet e procesit
4.3.4.1. Grilat
Sasia e grilave llogaritet bazuar në këto supozime dhe parametra:
- Sasi specifike e grilave prej 6mm

8 l/ P.E.-vit

Llogaritja e sasisë së grilave paraqitet në tabelën në vazhdim:
Parametri

Njësia

Faza A

Faza B

Sasia specifike e grilave

l/PE-vit

8.00

8.00

Sasia vjetore e grilave

m3/vit

348.53

525.47

Sasia ditore e grilave

m3/ditë

0.95

1.44

%

15%

15%

Pjesa e grilave në grilat e hyrjes
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Sasia e girlave në bazenin e hyrjes

m3/ditë

0.14

0.22

Sasia e grilave për thërmiat e imta

m3/ditë

0.81

1.22

Përmbajtja e lagështisë në grilat e thërmiave të imta

%

90%

90%

Përmbaj. e lagështisë në grilat e thërmiave të imta kompakte

%

60%

60%

m3/day

0.54

0.82

days

7.00

7.00

m3

3.79

5.71

Sasia ditore e grilave të thërmiave të imta kompakte
Kapaciteti i kërkuar i akumulimit

Table 3: Llogaritja e sasisë së grilave
4.3.4.2.Largimi i rërës dhe yndyrës
Ujërat e ndotura hyrëse, duke lënë kanalin e matjes së rrjedhës, ndahen në dy kthina të ajruara
të rërës, që funksionojnë paralelisht.
Kriteret dizajnuese të cilat janë marrë parasysh:
- Numri i njësive
2
- min. efikasiteti i largimit të grimcave me d >0,20mm:
90%
- ngarkesa max sipërfaqësore në bazenin e rërës - piku i rrjedhjes
25 m³/m²/h
- koha min e mbajtjes ne bazenin e rërës–piku i rrjedhjës
5 min (300sec)
- Rrjedhja specifike e ajrit (ajri per gjatësi/orë)

≥ 15 Nm³/m/h

- Gjatësia e bazenit të rërës: raporti i gjerësisë

≥7

- Kapaciteti i ruajtjes së rërës

≥ 7 days

- Kapaciteti i ruajtjes së yndyrës

≥ 7 days

- Ngarkesa max. siperfaqsore në bazenin e yndyrës-rrjedhja mesatare 25 m³/m²/h
Të gjitha parametrat më lartë janë të llogaritura për pikun e rrjedhjes.
Parametri

Njësia

Faza A

Faza B

m3/hr

2,016

2,016

l/s

560.0

560.0

m3/m2/hr

25

25

Siperfaqja e kerkuar per largimin e rërës

m2

80.6

80.6

Koha minimale e mbajtjes

sec

300

300

Vëllimi i kerkuar i bazenit per largimin e rërës

m3

168.0

168.0

Numri i njësive në operim

No

2

2

Rrjedha proejktuese (piku)
Ngarkesa maksimale siperfaqsore
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Siperfaqja e kerkuar njesi per largimin e rërës
Vëllimi i kerkuar njësi i bazenit per largimin e
rërës
Gjatesia e propozuar rrjetës

m2

40.3

40.3

m3

84.00

84.00

m

21

21

Gjeresia e propozuar e rrjetes

m

2.0

2.0

Lartesia e propozuar e rrjetes

m

2.2

2.2

10.5

10.5

Gjatesia: me raportin (>7)
Prerja terthore e rrjetës

m2

4.4

4.4

Vellimi i propozuar i rrjetës

m3

92.4

92.4

Vellimi i largimit nga rrjeta

m3

184.8

184.8

Siperfaqja e propozuar e rrjetes

m2

42.00

42.00

m3/m2/hr

24.0

24.0

sec

330

330

m/sec

0.06

0.06

Nm3/m-h

15

15

Nm3/h

315

315

Gjeresia e kanalit te yndyres

m

0.85

0.85

Gjatesia e kanalit te yndyres

m

21.0

21.0

35.7

35.7

22.7

22.6

Ngarkesa siperfaqsore (peak flow)
Koha retenzuese (peak flow)
Shpejtesia e rrjedhjes (peak flow)
Kerkesa specifike e ajrit (per length)
Kerkesa e ajrit per njesi

Siperfaqja e kanalit te yndyres
m2
Siperfaqja e kanalit te yndyres sipar rrjedhjes
m3/m2/hr
mesatare
Table 4: Llogaritja e bazenit të rërës

Lidhur me efikasitetin e heqjes së grimcave të rërës, kjo varet nga koha e mbajtjes, siç tregohet
në grafikun e mëposhtëm (Kalbkof, 1996).
Koha minimale e llogaritur e mbajtjes prej 330 sek (rrjedhja e pikut) siguron 97% efikasitet të
heqjes për grimcat me diametër më të madh se 0,20mm:
Graph 1. Efikasiteti i largimit të rërës vs koha e mbajtjes
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Koha e mbajtjes (sec)

Efikasiteti i largimit të rërës %
VIJA NR.

MADHESIA E GRIMCAVE (MM), TAB. 6.

1

0.125 - 0.160

2

0.160 - 0.200

3

0.200 - 0.225

4

0.250 - 0.315

5

0.315 - 0.400

6

0.400 - 0.500

7

0.500 - 0.800

Sasitë e rërës dhe yndyrave që do të largohen është llogariten bazuar në parametrat e
mëposhtëm të projektimit:
- Sasia specifike e rërës
8l/PE-year
- Përqendrimi i rërës në hyrje
60 mg/l
- Kapaciteti akumulues i rërës dhe yndyrës:
7 days
Llogaritja e sasisë së rërës dhe yndyrës janë të paraqitura në tabelën më poshtë:
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Parametri

Njësia

Faza A

Faza B

Sasia specifike e rërës

l/PE-vit

8.00

8.00

Sasia vjetore e rërës

m3/vit

348.53

525.47

Sasia ditore e rërës

m3/day

0.95

1.44

Permbajtja e lageshtise në rërë

90%

90%

Përmbajtja e lagështise në rërën finale para largimit

30%

30%

m3/day

0.32

0.48

Days

7.00

7.00

m3

2.23

3.36

mg/l

60.00

60.00

%

70%

70%

kg/day

817.40

812.53

%

75%

75%

Sasia e yndyres

kg/day

613.05

609.40

Densiteti i yndyrës

kg/m3

800.00

800.00

Vellimi ditore qe duhet larguar

m3/day

0.77

0.76

Days

7.00

7.00

m3

5.36

5.33

Sasia e rërës

Sasia e rërës që do të deponohet
Kapaciteti i kërkuar
Sasia e yndyrës
Koncentrimi i yndyres ne hyrje
Pjesa e yndyres qe mund te ndahet direkt
Yndyra direkte e ndashme
Efikasiteti i ndarjes se yndyrës

Kapaciteti i kërkuar

Tabla 7: Sasia e rërës dhe yndyres.

4.4. Trajtimi sekondar
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4.4.1. Pershkrimi Teknik


Gjenerale

Trajtimi biologjik do të kryhet me metodën e Ajrimit të Zgjatur - Metodës së llumit të
aktivizuar me largimin e azotit (nitrifikim - denitrifikimit) dhe Stabilizimin e Llumit.
Sistemi i propozuar përfshin:
-

Kthinën ndarese I

-

Dy kanale te oksidimit (kushte aerobike – anoksike)

-

Kthina ndarese II

-

Tre pastruesit perfundimtar (bazene te sedimentimit)

-

Stacioni i pompimit per llumin e aktibizuar.



Kthina ndarëse I

Ujërat e ndotura të para-trajtuara rrjedhin me anë të gravitetit në një Kthinë Ndarëse I ku ajo
përzihet me llumin e kthyer të aktiv të transferuar nga Stacioni i Pompimit të Llumit të Kthyer
Aktiv (RAS). Më pas lëngu i përzier shpërndahet në mënyrë të barabartë në dy rrjedha paralele
në dy kthinat, secila për të furnizuar nga një bioreaktor. Shpërndarja arrihet përmes dy pendave
të mprehta të kapërderdhjes me gjatësi të barabartë. Çdo bioreaktor mund të izolohet përmes
një gypi drejtues i instaluar në rrjedhën e sipërme të gypit përkatës të furnizimit. Do të ketë edhe
dy kthina të tjera për furnizimin e bioreaktorëve të ardhshëm që do të izolohen deri të ndërtohet
faza tjetër.


Bioreaktori

Sistemi i propozuar i bioreaktorit i basenit të oksidimit është një proces i modifikuar i trajtimit
biologjik me llum të aktivizuar që përdor SRT të gjatë për të hequr materiet organike e të
degradueshme biologjikisht dhe përfshin të dy zonat e ajrosura dhe anoksike, në mënyrë që
nitrifikimi dhe denitrifikimi të ndodhin në të njëjtën rezervuar. Baseni tipik i oksidimit është e
pajisur me ajrues sipërfaqësor që sigurojnë ajrimin dhe qarkullimin.
Lëngu i përzier (ujërat e ndotura dhe llumi i aktivizuar) lëvizin nëpër kanalet e basenit me një
shpejtësi të rrjedhjes prej 0,25 - 0,35 m / sec. Praktikishtë është vërtetuar se, për kushtet e
ngarkesës së ulët, denitrifikimi efektiv dhe gjithashtu kostoja minimale e funksionimit arrihet
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përmes operacionit të ajrimit të përhershëm. Për këtë arsye, 4 shtytës të rrjedhës janë instaluar
në secilin rezervuar, duke siguruar shpejtësinë e kërkuar të rrjedhës, pavarësisht nga funksionimi
i aeratorëve, për të arritur fleksibilitetin maksimal të funksionimit.
Oksigjeni i kërkuar (për largimin e karbonit dhe nitrifikimin) sigurohet nga aeratorët sipërfaqësor
në zonën e ajrimit, i cili shtrihet deri në një distancë nga aeratori. Sapo të konsumohet oksigjeni,
krijohet një zonë anoksike e cila mundëson që të bëhet denitrifikimi, derisa lëngu i përzier të
arrijë përsëri në zonën e ajrimit (zona tjetër e aeratorit).

Figura 13. Pamja e bazenit të oksidimit të porpozuar
Funksionimi i aeratorëve do të kontrollohet përmes një inverteri frekuence dhe i varur nga
përqendrimi i oksigjenit të tretur brenda rezervuarit. Për atë qëllim, dy sensor per tretjen e
oksigjenit do të instalohen në çdo hendek oksidimi dhe shpejtësia e aeratorëve (kështu hyrja e
oksigjenit) do të rregullohet sipas tretjes se oksigjenit të matur.


Kthina ndarese II

Lëngjet e përziera rrjedhin me rënie të lirë nga çdo basen i ajrimit në Kthinën Ndarëse II, ku ajo
shpërndahet në mënyrë të barabartë në tri rrjedhat paralele në tri kthinat ku secila ushqen një
basen të sedimentimit.
Shpërndarja arrihet përmes kaperderdhesit me tehe të mprehta me gjatësi të barabartë.
Çdo rezervuar vendosës mund të izolohet në rrjedhën e sipërme të secilit tub rrjedhës.
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 Pastruesit perfundimtar (bazen i sedimentimit)
Lëngjet e përziera nga Kthina Ndarëse derdhen në basenet e sedimentimit.
Rotating bridge

V-notch overflow
weir

Outlet overflow
channel

Inlet well

Bottom scrapper
Sludge withdraw
pipe

Inlet pipe

Figura 14. Pastruesi Perfundimtar
Do të ndërtohen tri fundërrues rrethore, secili prej tyre me një diametër prej 30,0 m dhe një
thellësi uji prej 3,50 m, duke i perfshire dy fazat A dhe B.
 Stacioni i pompimit për llumin e aktivizuar
Llumi aktivizuar i mbledhur në pjesën e poshtme të basenit të sedimentimit kalon me rënie të
lirë në stacionin e pompimit për llumin e aktivizuar.Për të siguruar rrjedhje të njëtrajtshme të
llumit nga secili basen i dekantimit, një valvul rregulluese teleskopike (bellmouth) do të instalohet
në fund të çdo gypi të llumit që hyn në pusetën e stacionit të pompimit. Aty do të instalohen
kater pompa zhytëse RAS, tre për punë dhe një reserve. Çdo pompë do të ketë një kapacitet prej
330 m3/h, që mbulon një raporti kthimi prej 120% (duke iu referuar rrjedhës mesatare në mot të
thatë).Një sasi e llumit e barabartë me prodhimin e tepërt të llumit, do të transferohet në
impiantin e trajtimit të llumit nëpërmjet pompave për Llumin e Aktivizuar Tepricë (SAS). Do të
vendosen dy pompa zhytëse SAS, një në punë dhe një si rezervë, ndërsa një e tretë do të
instalohet për Fazën B në të ardhmen. Çdo pompë do të ketë një kapacitet prej 40m3 / h, e aftë
për të larguar sasinë e tepërt ditore të llumit në më pak se 8 orë në ditë.
Tubacioni i shkarkimit të secilës pompë do të pajiset me një valvul jo-kthyese dhe një valvul shiber
përpara se të kyçet në tubin e kolektorëve. Fazoneria dhe gypat e kolektorëve do të instalohen
në një pus të thatë të dizajnuar për qasje dhe mirëmbajtje të lehtë. Funksionimi i pompave RAS
do të kontrollohet nga invertor të frekuencës sipas përqendrimit të së ngurtës dhe rrjedhjes së
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ujërave të ndotura. Për këtë qëllim, një sensorë MLSS do të instalohet në kthinën ndarëse II.
Rrjedha e llumit të kthyer të do të matet nëpërmjet një matësi elektromagnetik të rrjedhjes të
instaluar në stacionit të pompimit të llumit të kthyer. Funksionimi i pompave SAS do të
kontrollohet nga tajmer. Një ndërprerës i nivelit të ulët do të instalohet në pusetën e pompës
për të mbrojtur pompat nga puna në të thatë, ndërsa një ndërprerës i nivelit të lartë në
rezervuarin e mbajtjes së llumit do të ndal punën e pompave SAS nëse aktivizohet.

4.2.Përshkrimi i objekteve
Bazauar në koncept projektin për trajtimin e ujërave të zeza, në lokacionin e paraparë do të
ndërtohet vija teknologjike e trajtimit të ujërave dhe objektet tjera përcjellëse administrative
sipas (fig 1.) Në lokacion ndarja e sipërfaqeve është :
-

Sipërfaqja e përgjithshme e lokacionit =32,262.0m2(3.2 ha)

-

Sipërfaqja e përgjithshme e objekteve që në fazën e parë =29622.0 m2(2.9 ha)

-

Rrugë= 7,787.0 m2

-

Pllato dhe trotuare =2,884.0 m2

-

Gjelbërim =10,787 m2

Objektet individuale kanë këtë sipërfaqe,material dhe etazahitet.
01-Shtëpia e Rojës me etazhitet P+0 me dimensione 5.70 x 4.10 m ose sipërfaqe 23.37 m2 e
ndërtuar nga materiali me beton bazamenti dhe pllaka ndërsa muratimi me bllok argjile të
veshur me termoizolim.
02-Ndërtesa e administratës dhe laboratorit me etazhitet P+0 me sipërfaqe 14.0 x 11.5 m me
sipërfaqe 161m², e ndërtuar nga materiali me beton, bazamenti dhe pllaka ndërsa muratimi
me bllok argjile të veshur me termoizolim.
03-Kthina energjetike me etazahitet P+0 dimensione 17.35 x 5.5 m ose sipërfaqe 95.4m2, e
ndërtuar nga materiali me beton.
04-Kthina e hyrjes së ujit me stacionin e pompave me etazahitet B+P, dimensione 15.50 X 7.0
m ose sipërfaqe 110 m², e ndërtuar nga materiali me beton.
05- Sita(Rrjeta) për grimca të vogla me etazahitet P+0 dimensione 13.30 x10 m ose sipërfaqe
133m2, e ndërtuar nga materiali me beton.
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06-Matesi i rrjedhjes me ndarësin e yndyrave me etazahitet P+0 dimensione 26.3 x 9.6 m ose
sipërfaqe 252m2, e ndërtuar nga materiali me beton.
07-Kthina shpërndarëse me etazahitet P+0 dimensione 7.3 X 6.0 m, ose me sipërfaqe 43.8m2 e
ndërtuar nga materiali me beton.
08 Bieoaeratori (nitrifikimi dhe denitrifikimi) dy objekte me etazahitet P+0 me 70x34 m ose me
sipërfaqe 2x 2380 m2=4760 m2 e ndërtuar nga materiali me beton dhe konstruksione metalike.
09-Kthina shpërndarëse me etazahitet P+0 dimensione 7.3 X 6.3 m ose sipërfaqe 46 m 2 e
ndërtuar nga materiali me beton.
10 Fundërruesit final me etazahitet B+P dimensione – Tri objekte të rrumbullakëta me rreze r=15
m dhe sipërfaqe 3 x 706 m2 =2118 m2 , e ndërtuar nga materiale me beton dhe çeliku.
11-Kthina e dezinfektimit me etazahitet P+0 dimensione 30.0 x 13.0 m ose sipërfaqe 390 m 2 e
ndërtuar nga materiale me beton dhe çeliku.
12-Ndërtesa e shërbimeve të kimikateve me etazahitet P+0 dimensione (12.0X6.5) m ose
sipërfaqe 78 m2, e ndërtuar nga materiale me beton.
13. Ndërtesa e llumit aktiv-Stacioni rikthyes i pompave me etazahitet P+0 dimensione (10.0 x
8.5) m ose sipërfaqe 85 m2, e ndërtuar nga materiale me beton.
14-Ndërtesa për largimin e ujit nga llumi me etazahitet P+0 dimensione 25.x10 m ose sipërfaqe
225m2 e ndërtuar nga materiali me beton.
Shtretrit për tharjen e llumit
Në mënyrë që llumi të çujëzohet më tej, të arrijë një përqendrim të DS prej 30%, llumi i çujëzuar
do të transferohet në shtretërit e tharjes. Shtrati i tharjes së llumit është një metodë shumë
tradicionale dhe e thjeshtë në funksionim që përdort në WWTP me kapacitet të vogël dhe
mesatar, ku kushtet klimatike janë të favorshme dhe toka është e disponueshme.
Avantazhi kryesor është kostoja e ulët operacionale dhe thjeshtësia e metodës.
Disavantazhi kryesor janë emetimet e aromave, një problem që pritet të eliminohet në këtë
dizajn, pasi llumi është i stabilizuar mirë në njësinë e trajtimit biologjik, ku parashikohet një
moshë llumi prej të paktën 25 ditësh, duke siguruar stabilizimin e duhur të llumit (sipas ATV131).
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Shtretërit e tharjes së llumit janë filtra të cekët të mbushur me rërë dhe zhavorr me një kullim të
poshtëm në fund për të mbledhur rrjedhjet. Llumi shkarkohet në sipërfaqe për deujim. Procesi i
tharjes në një shtrat tharje bazohet në kullimin e lëngut përmes rërës dhe zhavorrit deri në fund
të shtratit dhe avullimin e ujit nga sipërfaqja e llumit në ajër.
Do të ketë pesë (5) shtretër tharje që funksionojnë paralelisht, për fleksibilitet operacional. Çdo
shtrat tharëse duhet të ketë një gjerësi prej 16 m dhe një gjatësi prej 65 m.
Shtretërit e tharjes janë në formë drejtkëndëshe, prej betoni, me fund të pjerrët me një pjerrësi
adekuate prej të paktën 5%, duke e çuar ujin në kanalin e grumbullimit të kullimit.

Figura 15: Shtrati tipik i tharjes së llumit
Lartësia totale e çdo shtrati do të jetë 1,0 m. Do të ketë tre shtresa me rërë dhe zhavorr të
madhësisë së duhur:
• Shtresa e poshtme e zhavorrit me lartësi 0,20 m, diametri i zhavorrit 15-30 mm.
• Shtresë e ndërmjetme rëre me lartësi 0,10m, diametër rëre 7-15mm.
• Shtresa e sipërme e rërës me lartësi 0,10 m, diametri i rërës 0,2-0,6 mm.
Llumi do të shtrihet mbi nivelin e sipërm dhe lartësia maksimale e llumit të lagësht do të jetë
0,40m.
Llumi i kulluar do të transportohet nëpërmjet kamionëve të llumit dhe do të aplikohet nga një
pirun ashensori. Si alternativë, llumi i tepërt do të transferohet në shtretërit e tharjes nëpërmjet
tubave DN125 nga pompat e llumit të instaluara në ndërtesën e shkarkimit të ujit (duke
ndryshuar prurjet nëpërmjet valvulave të portës manuale të instaluara).
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Shtretërit e tharjes do të mbulohen me mbulesa plastike gjysmë transparente, të vendosura në
një strukturë metalike, me lartësinë e duhur.
Uji nën drenazhim që rezulton (filtrati) do të mblidhet nëpërmjet një tubi të shpuar me diametër
DN 200, duke transferuar filtratin në një gropë kullimi të jashtëm (një për çdo shtrat tharjeje) dhe
më pas në punimet hyrëse nëpërmjet rrjetit të kullimit për trajtim të mëtejshëm.

5. Ndikimet e mundeshme të projektit në mjedis
Vlerësimet e ndikimit në mjedis të projektit per trajtimin e ujërave të zeza duhet të bëhen gjatë:
-

Fazës së ndërtimit të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza

-

Fazës së funksionimit dhe të

-

Fazës së përfundimit të projektit.

Meqë Impianti për trajtimin e ujërave të zeza ende nuk është i ndërtuar vlerësimi i ndikimeve do
të bëhet për tri faza e lartcekura.
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve të mundshme
të cilat janë si pasojë e proceseve (veprimeve) që kryhen në Impiantin për trajtimin e ujërave të
zeza tregojnë se deri te klasifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe klasifikimi i tyre.
Burimet e emetimeve nga Impianti për trajtimin e ujërave të zeza mund të jetë ajri, uji dhe toka,
duke përfshirë:
-

Emetimet në ajër (erë e pa këndshme gjatë procesit të trajtimit të ujërave të zeza)

-

Emetimet të ujit (ndotja e ujit gjatë trajtimit të ujërave të zeza).

-

Emetimet në tokë (shkarkimit të uji dhe lymit të larguar nga sedimentuesi dhe basenet e
llumit, gjatë procesit të trajtimit të ujërave të zeza).

5.1.Kushtet klimatike
Klima e kësaj zone, pozita së gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas hulumtimeve
meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe vjetore, ёshtё klimë
kontinentale. Gjilani ka klimë të mesme kontinentale, me vera të nxehta dhe dimra të ftohtë.
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Erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më të rrallat janë ato jug – perëndimore
me 27%, kurse shpejtësia mesatare më e madhe e erës është 2.2 m/sek.
Keto karakteristika, nuk paraqesin potencilae per favorizim te mjekullave dhe smogeve te
shpeshte, por me shumë spontane.
Kjo paraqet potencial qe te kete me pak shtresime te ajrit te ndotur. Ne kohen me te madhe
kushtet klimatike favorizojnë shpërndarjen e ndotjes ne horizont.

5.2. Ndimet e projektit ne hidrogjeologjin e lokacionit
Duke u bazuar në hartat gjeologjike dhe errozive të Kosovës, përshkrimi i fenomeneve gjeologjike
të cilat janë prezent gjatë formimeve gjeologjike të hasura në këtë zonë. Fenomenet kryesor
gjeologjik dhe gjeo-dinamik të hasura në zonë janë; Gërryerja dhe Erosioni.
Fenomeni i gërryerjes vërehet në formacionet e rrënjëve të përbëra nga gurët gëlqeror, gurë
gëlqeror ranor, marlstone, konglomerati, gur ranor, etj. Nën veprimin e agjentëve atmosferik,
këta shkëmbi transformohen nga shkëmbi të butë në dhe. Një fenomen i tillë është hasur në
kodrinat përreth. Gjatë periudhave me të reshura të mëdha, ujërat sipërfaqësor shkakton
erozion në formacionet e shkaktuara nga gërryerja duke bartur materiet në nivelin më të ulët të
reliefit. Ky fenomen në formën e tij të natyrshme vërehet nëpër bregore. Sipas hartës së
erozioneve në Kosovë, kjo pjesë i takon zonës me erozion të mesëm.

5.3.Ndikimet e mundeshme në ndotjen e ujërave
Këto aktivitete investuese në rrjetin e kanalizimit dhe Impiantin për trajtimin e ujërave të zeza
nuk do të kenë ndikim domethënës në mjediset ujore. Ndotjet mund të shkaktohet si rezultat i
të reshurave atmosferike të cilat mund të lidhin ndotjen dhe infiltrohen në ujëra tokësor, ujëra
të cilat mund të përmbajnë substanca me origjinë mineralesh.
Komponentë pjesë e projektit parashikojnë organizimin dhe përgatitjen e një punishte të madhe
me një mori dhe lloje të ndryshme punimesh për kryerjen e të cilave duhen një mori pajisjesh
dhe materiali ndërtimor për implementimin e projektit. Nën këto kushte, pas përfundimit të
punëve të caktuara ndërtimore, sasi të mëdha të materialit si nga ai bazë dhe materiali final mund
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të shkaktoj efekte negative në ujëra sipërfaqësor në mungesë të kontrollit të duhur nga ana e
drejtuesve të depove. Materialet e parashikuara mund të jenë;
-

Materiali bazë ndërtimor: çimento, gëlqere, materiale nga druri, rërë, zhavorr e te tjera;

-

Material sekondar ndërtimor: uji gëlqeror, ujë çimentoje dhe materiale tjera petrcjellese,

-

Përdorimi i materialeve dhe substancave tjera; vajra minerale për automjete, karburantë
për makineri, karabit, cilinidra acetileni, ngjyra e vajra.

Teknologjia e propozuar garanton efikasitet më të lartë të procesi të trajtimit në disa parametra.
Nën kushte normale veprimi, është përllogaritur që trajtimit i ujërave të zeza urbane do të bëhet
në bazë të kushteve të parapara me Udhëzimin Administrativ 30/2014. Edhe pikat çkyqëse të
cilat derdhin ujërat e zeza në lumenjet qe gravitojne ne kete zone, do të kontribuonin në
përmirësimin e cilësisë së ujit të ketyre lumejve. Projekti po ashtu do të ndihmojë në uljen
domethënëse të ndotjes së ujërave të lumenjve te zonae, si rezultat i uljes së ndotjes nga ana e
efluentit.

5.4. Ndikimit e mundeshme në ndotjen e ajrit
Ndotja e ajrit shkaktohet nga përzierja e substancave të cilat lirohen nga natyra ose nga njeriu.
Burimet më të shumta të ndotjes së ajrit janë: trafiku, industria, bujqësia dhe deponitë e hapura.
Në zonën ku do te ndertohet Impianti i trajtimit te ujerve te zeza, falë pejzazhit me një
llojllojshmeri te bimesise si dhe mungesa e aktiviteteve industrial ajri është shumë i pastër.
Gjate aktivitetvev te trajtimit te ujerave te ndotura, mund ete vie deri te lirimi, avullimi i
komponimeve organike ne ajer, andaj duhet te mbjellen drunje, bimes e bolleshme, qe
njekohesishte te lirohet oksigjen I mjaftueshem, q te permirsoj ajrin e ketij mejdisi.
Gjithashtu, duhet te jete nje kujdes si shtuar, gjate periodave te thata kohore, me sperkatje te
rrugeve dhe hapesirat jera te oborrot qe te mos emitohen pluhuri ne ajre.
Gjatë fazës së ndërtimit të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, nuk kemi ndotje të theksuar
të ajrit. Mëgjithatë ndotja e ajrit mund te ndodhë nga lirimi i pluhurit gjatë procesit të gërmimit,
ngarkimit, transportit dhe shkarkimit të dheut nga makinat ngarkuese dhe automjetet
transportuese, që nevojitën për hapjen e kanaleve për vendosjen e gypave të kanalizimit, hapjen
e hapësirave për vendosjen e pusetave kontrolluese, për gërmimin e bazamenteve (hapësirave)
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për ndërtimin e objekteve të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza si që janë kanalet e trajtimit
mekanik.
Kanalet (basenet) e sedimentimit, kanalet (hapësirat) e dezinfektimit, basenet për mbajtjen e
llumit, basenet për trashjen (tharjen) e llumit, hapësirave për tharjen e llumit, hapësirave për
deponimin e llumit, për gërmimin e bazamenteve për ndërtimin e objektit të administratës i
cili përmban hapësirat përcjellëse si depon për deponimin e kemikateve, objektit të rojës
transportimin e dheut të tepërt dhe materialit ndërtimor, ndotja nga pluhurat që lirohen nga
sipërfaqet punuese, gjatë realizimit të fazës së ndërtimit. Ndotja e ajrit shkaktohet gjithashtu
nga lirimi i gazrave nga makinat gërryese, ngarkuese, kompaktuese, për ngjeshje dhe automjetet
transportuese.
Ndotja e ajrit gjatë fazës së ekzekutimit të punëve rehabilituese në rrjetin e kanalizimit mund të
paraqesë efekteve negative për banorët e zonës ku kryhen punimet, në veçanti për ata banorë
që jetojnë afër zonave ku planifikohen gërmime. Si rezultat, ndotje afatshkurtra të ambientit janë
të paevitueshme me materie si grimca të mbetura dhe NOx. Gazrat me acid (NO2, SO2) si dhe
grimcat e liruara në atmosferë gjatë kohës së ekzekutimit të punimeve pritet të shënojnë një
rritje shtesë të përkohshme të ndikimit në ambient në mënyrë të dukshme. Gjatë kohës së ftohtë
kur lagështia është e ajrit arrin në 75%, atëherë nuk do të ketë aktivitete prandaj një gjë e tillë
nuk do të paraqiste ndonjë rrezik.

5.5. Ndikimet e mundeshme në ndotjen e tokës
Parashihet që ndikimi në toke, dhera do të ketë në të dy komponentët e projektit, si gjatë
vendosjes së tubacioneve ashtu edhe gjatë ndërtimit të impiantit për trajtim të ujërave të zeza.
Gjatë fazës së ndërtimit të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, ndikim negativ në tokë
paraqitet nga deponimi i dheut të gërmuar për hapjen e kanaleve për vendosjen e gypave të
kanalizimit, hapjen e hapësirave për vendosjen e pusetave kontrolluese, për gërmimin e
bazamenteve (hapësirave) për ndërtimin e objekteve të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza
si që janë kanalet e trajtimit mekanik, kanalet (basenet) e sedimentimit, kanalet (hapësirat) e
dezinfektimit, basenet për mbajtjen e llumit,

basenet për trashjen (çujëzimin) e llumit,

hapësirave për tharjen e llumit, hapësirave për deponimin

e llumit, për gërmimin e
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bazamenteve për ndërtimin e objektit të administratës i cili përmban hapësirat përcjellëse si
depon për deponimin e kemikateve, objektit të rojës, si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta
të cilat krijohen nga materialet ndërtimore gjatë fazës së ndërtimit, mbeturinat e ngurta
komunale të cilat i krijojnë punëtorët.
Procesi teknologjik i IUTZ-it parasheh përdorimin e kemikateve të llojllojshme të cilat mund të
kenë ndikim në dherat përreth si pasojë e rrjedhjeve eventuale.
Një pjesë e dheut që mbetet nga gërmimet mund të përdoret për rregullimin e nivelit fillestar
pas ndërtimit, ndërsa pjesa tjetër do të transportohet në vendin për deponim të mbeturinave.
Rrjedhje aksidentale mund të ndodhin posaçërisht gjatë fazës së ndërtimit si rrjedhje të
karburantit si dhe substancave tjera kimike si dhe uji i tepërt i cili mund të kontaminoj tokën.
Gjatë fazës së ndërtimit, aspektet kryesore ndaj të cilave duhet të kihet vëmendje janë
teknologjia e ekzekutimit të punimeve si dhe përshtatja e matjeve brenda kantierit si dhe në
vendpunishte tjera.
Llumi - Stacioni i pompimit për llumin e aktivizuar
Llumi aktivizuar i mbledhur në pjesën e poshtme të basenit të sedimentimit kalon me rënie të
lirë në stacionin e pompimit për llumin e aktivizuar.
Aty do të instalohen pompa zhytëse RAS, dy për punë dhe një rezervë, ndërsa do të
sigurohet hapësira për një pompë shtesë e cila do të instalohet për Fazën B. Çdo pompë do
të ketë një kapacitet prej 300 m3/h, që mbulon një raporti kthimi prej 150% (duke iu referuar
rrjedhës mesatare në mot të thatë).
Ndikmet e mundeshme ne mjedis nga llumi i mbetur, ne hapsirat e impiantit - Kanalet (basenet)
e sedimentimit, kanalet e dezinfektimit, basenet për mbajtjen e llumit, basenet për trashjen
(tharjen) e llumit, hapësirave për tharjen e llumit, hapësirave për deponimin e llumit, andaj
kërkon vëmendje te shtuar.

5.6.Ndikimet e parashikuara në ndotjen nga zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza ka një karakter
lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara.
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Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të pajimeve për realizimin e procesit teknologjik si stacionet e
pompave, për trajtimin e ujërave të zeza, nga makinat gjatë procesit të transportit të mbetjeve
të llymit, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike dhe atyre transportuese që do të
mirëmbahen dhe funksionaliteti i tyre do të kontrollohet rregullisht, niveli i zhurmës do të jetë
nën kufijtë e lejuar me standarde.
Me shfrytëzimin e pajimeve të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në bazë të standardeve
të caktuara me ligje dhe rregulla të aplikueshme maksimumi i zhurmës në burim është 90 dB.
Në vijim po e paraqesim në formë tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.
Tabela 2. Niveli i zhurmës
Zhurma
90db-niveli për
pajisje moderne

10
59

Distanca (m)
50
100
45
39

500
25

Në bazë të vlerave të paraqitura në tabelë dhe duke pasur parasysh distancën e ndërtesave të
banimit si dhe llojin e aktivitetit të Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, mund të konkludojmë
se Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza nuk ka ndikime negative të mëdha në njerëzit që
banojnë dhe veprojnë në këtë lokalitet.

5.7.Ndikemt e mundeshme ne flore dhe faune
Flora dhe fauna, është mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore e shtazore. Në aspektin e
shtrirjes vertikale të vegjetacionit pjesën më të madhe e përfshinë vegjetacioni gjetherënës.
Në pyjet gjetherënëse dominojnë: Dushku (Quercus), Ahu (Fagetum montanum), Gështenja
(Aesculus hipocastanum) dhe Frashëri (Fraxinus ornus). Kurse, në pyjet gjethembajtëse
dominojnë: Bredhi (Abies alba), Hormoqi (Picea abies), Rrobulli (Pinus heldreichii) dhe Arneni
(Pinus peuce).
Bimët barishtore të cilat gjenden në këtë zonë janë: Bishpelëza gjethendryshme (Festuca
heterophylla), Telishi (Dactylis glomerata), Veronika dushkvogël (Veronica chamaedrys),
Xherolloku 28 vjeshtora (Colchium autumnale), Dredhëza (Fragaria vesca), Klinopodi i rëndomtë
(Clinopodium vulgare), Shpendra (Helloborus odorus), Bjelisha njëlulëshe (Melica uniflora), etj.
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Fauna - Kushtet klimatike dhe relievore në këtë pjesë ofrojnë mundësi të favorshme për
ekzistencën dhe përhapjen e një numrit të madh të llojeve shtazore në këtë hapësirë. Llojet e
faunës që jetojnë në këtë territor janë: derri i egër (Sus scrofa), vjedulla (Meles meles), lepuri
(Lepus europaeus), ketri (Scirius vulgaris), ujku (Canis lupus), maca e egër ( Felis silvestris), Sqarthi
(Martes martes), miu bizam (Ondatra zibethica), miu i verdhë malor (Apodemus flaviocollis), iriqi
(Erinaceus concolor L.), breshka e tokës (Testudo sp.). gjarpëri helmues i gurit (Vipera amodytes).
etj. Në këtë zonë jetojnë gjithashtu një numër i madh i Ujë- tokësorëve (Amphibia), Zvarranikëve
(Reptilia), familje si: Testudinae, Lacertidae, Anguidae, Viperidae, Colubrinae, si dhe shumë lloje
të zogjve të egër e të lakuriqëve (Hiropterat).
Parashikimi i ndikimeve ne flore dhe fune - Si rezultat e aktiviteteve dhe proceseve, parashihet
që edhe flora të ndikohet nga procesi i ndërtimit të ITUZ-it, megjithatë është paraparë mbjellja e
drunjve pas përfundimit të punimeve. Zhurma e liruara nga makineritë dhe mjetet transportuese
ka një ndikim të veçantë në fauna duke shkaktuar edhe kufizime në qasje nëpër disa zona të
caktuara. Nuk pritet ndikim domethënës në bimësi. Ndikimi kryesor do të jetë në faunën e dheut
dhe në disa lloje zogjsh. Ndikim potencial në flora dhe fauna gjatë fazës hulumtimit është më e
ulët se sa gjatë fazës së ndërtimit dhe ky ndikim do të reduktohet në bazë të nevojave për
mirëmbajtje të kanalizimit ku mund të paraqiten nevojat për gërmim.

5.8.Ndikemte e mundeshme n ë peisazhi
Gjilani përkufizohet me një peizazh karakteristik. Arsyeja kryesore te ndikimit ne peizash dhe e
humbjes së tokës bujqësore është shtrirja e vendbanimeve, por edhe përdorimi i rërës dhe
zhavorrit. Edhe erozioni gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në degradimin e tokës
bujqësore. Edhe peizazhi pritet të ndikohet si rezultat i ndërtimit të ITUZ-it, sidoqoftë masa janë
paraparë me qëllim të kthimit të peizazhit në gjendjen fillestare. Zona e projektit është zone
industriale dhe shumë nga zonat përreth janë zona bujqësore dhe ndërtimit i ITUZ-it përshtate
me arkitekturën industriale të zonës në fjalë.

5.9. Mjedisi socio-ekonomik
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Zona e projektit është në periferi te qytetit te Gjilanit, rreth 85 km në jug-perëndim të kryeqytetit
Prishtinë. Është qendra e komunës me po të njëjtin emër.
Qëllimi primar i këtij raporti mbi vlerësimin e ndikimeve ne mjedis, është i ndërlidhur me
popullsinë dhe vendbanimet. Nuk ka vendbanime te dendura në ose përreth zonës ku pritet
ndërtimit i impiantit për trajtimit të ujërave të zeza, përveç punëtorëve dhe disa vizitorëve. Zona
më e afërt urbane gjenden ne zonat përreth lokacionit te impiantit te treajtimit te ujerave te
zeza, si ne përshkriminne kapitullin 3.2.1. Punët ndërtimore posaçërisht në ndërtimin e
kolektorëve të ujërave të zeza do të reflektohet në aktivitete ditore të amvisërive, bizneseve dhe
institucioneve. Rrugët, zhurma, pluhuri dhe dëmtime eventuale në infrastrukturë publike do të
ndikojnë në aktivitetet ditore të këtyre njerëzve.

5.10.Trashigimia kulturore dhe historike
Ekzistojne vende me rendesi kulturore e historike, sikur ne cdo lokacin tjeter. Lokacioni i ITUZ-it
gjendet jashte këtyre vendeve historike dhe arkeologjike dhe nuk pritet ndikim i madh në to.
Kolektorët kryesorë kalojnë përmes disa pjesëve të qytetit ku janë të vendosura disa nga këto
monumente kulturore-historike.
Për ruajtjen e tyre rekomandohet një bashkëpunim i ngushtë edhe me autoritete vendore si dhe
me Institutin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Me qëllim të zvogëlimit të rrezikut të dëmtimit të këtyre objekteve, rekomandohet mbikëqyrje e
rreptë e punimeve.
Nese haset ne ndonje objekt me vlera potenciale kulturore dhe historike, duhet te nderptitet
puna, te lajmrohen organet kompetente dhe deri sa te definohet qeshtja te mos behen veprime
qe rrezikojne keto vlera.

6. Masat lehtesuese në ndotjen e mjedisit
Synimi final i raportit te vleresimit të ndikimit në mjedis është qe të ndermirren mas efektive
parandaluese, preventuese dhe rehabilituese në evitimin, minimizimin ose lehtesimi e ndotjes së
mjedisit. Masa këto për mediumet mjedisore dhe qeshtje tjera direkte dhe indirekte të mjedisit.
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6.1.Masat lehtësuese në ndotjen e ujërave
Me qëllim të zvogëlimit të ndikimit negativ në ujëra gjatë fazës së implementimit të projektit,
masat parandaluese s’i në vijim janë paraparë të ndërmerren.
Këto masa përfshinë por nuk kufizohen në; parandalimin e rrjedhjes së ujërave të zeza nga
stabilimentet për trajtim të ujërave të zeza, parandalim i rrjedhjes së ujërave të zeza dhe sanitarisë
nga ndërtesa e administratës.
Masa shtesë parandaluese me qëllim uljen e ndotjes së ujit gjatë fazës së ndërtimi dhe operimit
janë:
-

Duhet parandaluar rrjedhjet të vajrave nga makineritë ndërsa automjetet dhe makineritë
duhet parkohen në platforma rezistuese ndaj ujit.

-

Mbetjet e ngurta, vajrat dhe karburanti nuk guxojnë të derdhen nëpër lumenj.
Rekomandohet grumbullimi dhe largimi i tyre nga njerëz dhe kompani të specializuara.

-

Rezervuarët e karburantit duhet të jenë të papërshkueshëm nga uji dhe do të vendosen mbi
shtresa rezidente ndaj ujit. Stabilimentet dhe pajisjet duhet kontrollohen rregullisht dhe në
rast rrjedhjeve, ato duhet zëvendësuar ose riparuar.

-

Sistemi i grumbullimi dhe largimit të ujërave për tërë ndërtesën e administratës do
ndërtohet i ri, këtu do të përfshihen edhe makineritë për pastrim rrobash, kthina higjienike
e sanitare, për shkarkimin e ujërave të zeza, për pastrimin e vend parkingjeve, kthina për
ruajtjen e kemikateve, etj. Ujit pastaj do të përcillet deri tek rezervuarët sedimentues dhe
ndarës me qëllim të ndarjes së mbetjeve të ngurta. Ujërat e zeza fillimisht do të përpunohen
në impiantin për trajtim të ujërave të zeza.

-

Uji i përpunuar (i trajtuar) duhet të përmbush kriteret, për parametrat e përcaktuara nga
udhëzimi administrativ Nr- 30/2014 në lidhje me kushtet, metodologjinë, parametrat dhe
vlerat e kufizuara të shkarkimit të ujërave të zeza në kanalizimin publik dhe në trupa ujore.
Këtë kriter teknik, e ofron projekti, si pas pershkrimeve te procesit, ne kapitujt me larte.

-

Pas fillimit te operimit te impiantit, (pas pajisjes me pelqimin mjedisore), si pas legjislacionit
mjedisore ne fqi, kompania menaxhuese e Impianti (ne afat prej dy viteve) duhet te filloj
proceduart per tu pajisur me Leje mjedisore.
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Qe tq arrihet kjo, pervec tjerash, duhet te behen analizat e ujerave shkarkuese te ujit te
trajtuar, para se te shkarkohet ne recipient – lume, dhe te rezultoj se shkalla e ndotjes se
ketyre ujerave, nuk do ti tejkaloj vleret limite te lejuara, sipas udhëzimi administrativ Nr30/2014, per shkarkim te ujerave efluente ne kanalizimin publik dhe trupat ujore te
lumenjeve.

6.2. Masat lehtësuese në ndotjen e ajrit
Me qëllim të parandalimit të ndikimit në cilësinë e ajrit gjatë fazës së ndërtimit të ITUZ dhe
objekteve përcjellëse janë rekomanduar masat vijuese parandaluese;
Uji do të përdoret për të parandaluar ngritjen e pluhurit në vend punishte gjatë ngarkimi,
transportimit dhe shkarkimit të materialit ndërtuese.
Spërkatja ditore e rrugëve nga kantieri dhe nëpër lagje (largimi i rërës dhe dheut) me qëllim të
parandalimit të ngritjes së pluhurit.
Pajisjet dhe makineritë e përdorura për ngarkim dhe transport do të kontrollohen rregullisht kështu
që lirimi i gazrave të jetë sa më pak ndotës.
Me qëllim të mënjanimit të erës nga fekalet, rrjeti i kanalizimit dhe pusetat do të izolohen dhe
do të mbulohen me qëllim të parandalimit të rrjedhjes nëpër sipërfaqe të dheut.

6.3. Masat lehtësuese ne ndotjen e tokës
Masat vijuese parandaluese janë paraparë me qëllim të parandalimit të ndikimit në dhera gjatë
fazës së ndërtimit të ITUZ-it;
Dheu i depozituar do të përdoret për nivelimin e hapësirave të gërmuara, për mbjelljen e drunjve
dhe për gjelbërim, për mbulim të kanaleve dhe hapësirave përreth ITUZ-it;
Dheu i gërmuar përgjatë rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit do të rikthehet në gjendjen
fillestare.
Dheu i tepërt do të transportohet deri në deponinë regjionale. Të gjitha mbetjet e ngurta nga
materiali ndërtimor do të klasifikohen dhe do të depozitohen në punishte përkatëse.
Pjesa tjetër do të transportohet në deponinë regjionale dhe do të shihet për nevoja komerciale.
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Automjetet e motorizuara dhe makineritë të cilat punojnë me karburantë do të kontrollohen
rregullisht me qëllim të parandalimit të rrjedhjeve të vajit ose karburantit.
Në raste kur vaji duhet të ndërrohet në punishte për shkak të avarive në makineri ose
automjeteve transportuese, atëherë do të përdoren enë të posaçme ndërsa material i
përshtatshëm duhet të vendoset nën automjet me qëllim parandalimit të depërtimit të vajit në
dhe.
Vaji do të vendoset në enë të posaçme dhe t’u dorëzohet kompanive të specializuara për
grumbullim të vajit të përdorur.
Mbetjet e ngurta komunale do të grumbullohen, klasifikohen dhe do të hidhen nëpër kontejner
të dizajnuar special. Kontejnerët do të përdoren për hedhjen e të gjitha llojeve të mbeturinave
të klasifikuara në pajtim me ligjin mbi mbeturinat Nr- 04/L-060.
Mbetjet më pastaj do të transportohen në deponinë regjionale nga ana e autoritete për
menaxhimin e mbeturinave.
Aplikimi i masave adekuate për mbrojtjen e dheut nga erozioni siç janë rrjetat me qëllim të
forcimit të nën shtresës ekzistuese, posaçërisht gjatë punëve në terrene të pjerrëta.
Masa të veçanta për të mbrojtur bazamentin e impiantit për trajtim të ujërave të zeza me qëllim
të eliminimit të efektit të rrëshqitjes së dheut.

6.3.1.Trajtimi i llumit
Baseni për mbajtjen e llumit. Llumi i tepërt, me anë të pompave të llumit të instaluara në
Stacionin e pompimit të llumit të aktivizuar, transferohet në basenin që mban llumin.
Në fazën A do të funksionon një basen për mbajtjen e llumit prej rreth 5 0 0 m3, ndërsa një
t j e t ë r , i dytë identik, do të shtohet për Fazën B. Baseni do të jetë në formë rrethore, me një
diametër prej 12m dhe një thellësi uji prej 4m.
Një ajrues xhet me një kapacitet prej 500 Nm3/h do të jetë i instaluar në basen për të
siguruar që futjen e ajrit prej 1,1 Nm3/m3-h.
Trashimi Mekanik i Llumit – çujëzimi. Llumi, nga baseni i llumit, do të pompohet në njësi
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për trashje – çujëzim nëpërmjet dy pompave të llumit me kërmill, një në punë dhe tjetra
rezervë. Çujëzimi i llumit do të kryhet nëpërmjet një centrifuge me një kapacitet prej 40 m3/h,
ndërsa një centrifuge e dytë me një kapacitet të njëjtë do të instalohet në të ardhmen (për
fazën B). Njësia e çujëzimit do të kontrollohet me anë të sistemeve të automatizimit të cilat
do të furnizohen nga prodhuesi i Centrifugës.
Në mënyrë që të përmirësohet procesi i çujëzimit, në llumin që trajtohet dozohet një tretje
polimeri. Për këtë qëllim në njësinë e çujëzimit do të instalohet njësistem automatik për
përgatitjen e tretjes së polimerit. Sistemi do të projektohet për të përgatitur një tretje polimeri
me një përqendrim prej 2g/l (0,2%), dhe për një dozë maksimale prej 10g polimer për kgSS.
Llumi i çujëzuar do të bartet nga një transportues me kërmill, i aftë për të transportuar dhe të
heqë brumin e llumit, në një automjet të transportit në mënyrë që të hidhet në shtretërit e
tharjes së llumit. Të gjitha pajisjet e njësisë së çujëzimit do të jenë të mbyllura në një ndërtesë
të veçantë, të madhësisë adekuate. Ndërtesa do të jetë e ventiluar dhe ajri i ndërtesës do të
përpunohen me anë të një njësie për heqjen e aromës.
Shtretërit për tharjen e llumit - me qëllim të depozitimit të llumit, e po ashtu edhe si një
rezervë për njësinë mekanike të çujëzimit, do të ndërtohen shtretër për tharje të llumit. Do të
ketë pesë shtretër për tharje që operojnë në mënyrë paralele, për fleksibilitet operacional,
të aftë për të trajtuar prodhimin e plotë të llumit për Fazën A dhe 40% të llumit të prodhuar në
Fazën B. Çdo shtrat tharje do të ketë një gjerësi prej 16,5 m dhe një gjatësi prej 62m dhe kërkon
një hapësirë të përgjithshme toke prej rreth 5.000 m2.
Uji i drenazhuar nën shtretër (filtrati) do të mblidhet dhe transferohet në stacionin e pompimit
të ujit të shpëlarjes, ku ai pompohet përsëri në kthinën ndarëse për trajtim të mëtejshëm.
Sapo të jetë tharë llumit largohet përmes një makine pirun. Shtretërit e tharjes do të mbulohen
me plastike gjysmë-transparente.

6.4.Masat lehtësuese ne ndotjen nga zhurma
Matjet e nivelit të zhurmës do të bëhen në pajtim me ligjet në fuqi në lidhje me mbrojtjen kundër
zhurmës.
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Matje të tilla do të kryhen nëpër zona rezidenciale. Të dhënat e fituara pastaj do të krahasohen
me nivelet e lejuara të zhurmës nëpër zona rezidenciale.
Në rast se niveli i zhurmës tejkalon nivelin e lejuar, masa do të pasojnë për të ulur nivelin e
zhurmës dhe kthimin në nivelet e lejuara në pajtim me ligjet në fuqi.
Punëtorët gjatë aktiviteteve ndërtimore do të mbajnë pajisje për mbrojtje nga zhurma nëse një
gjë e tillë kërkohet.

6.5. Masat lehtësuese ne ndikimin e flores dhe faunes
Kontraktuesi do t’a kufizoj hapësirën ndërtuese me qëllim parandalimi/ minimizimin e dëmtimit
të florës.
Pas punimeve të cilat mund të dëmtojnë ambientin, masa për rikthimin në gjendje fillestare të
ekosistemit janë paraparë duke aplikuar teknika inxhinierike. Pemët e prera do të zëvendësohen
me të reja.

6.6.Masat lehtësuese te ndikimit ne peizazh
Masat vijuese janë paraparë me qëllim të minimizimit të ndikimit negativ në peizazh.
-

Vendpunishtja dhe ndërtimit do të kufizohen vetëm brenda për brenda kufijve të caktuar;

-

Ruajtja e bimësisë përreth punishtes të bëhet sipas mënyrës së duhur që mos te dëmtohet.

-

Rikthimi në gjendjen fillestare të punishtes pas përfundimit të punimeve sa më parë që
është e mundur;

-

Ruajtja e bimësisë ekzistuese përreth impiantit përpunues sa më shumë që është e mundur.

6.7. Masat lehtësuese socio-ekonomike
Implementimi i projektit të rrjetit të ujërave të zeza dhe impianti për trajtimin e ujërave të zeza
do të koordinohet ngushtë edhe me kontraktuesit, komunitetin, institucionet vendore,
kompaninë e ujësjellësit regjional dhe me policinë.
Masat vijuese parashihen të ndërmerren gjatë fazës së implementimit;
-

Informim (i drejtë dhe me kohë) i qytetarëve në lidhje me programin implementues, përmes
mjeteve lokale të informacionit (gazetave), etj
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-

Pastrimi ditor i rrugëve nëpër lagje ku do të zhvillohen ndërtimet (largimi i rërës dhe dheut)
si dhe mirëmbajta e këtyre rrugëve.

-

Mbrojtje dhe vendosjen e sinjalistikës nëpër punishte, veçanërisht gjatë orëve të natës me
shenja të qarta sinjalizuese brenda perimetrit ku zhvillohen punimet.

-

Përgatitje e planeve për komunikacion dhe kryerje adekuate të kontrolleve të
komunikacionit në lokacione përkatëse me ndihëm e policisë;

-

koordinimi i aktiviteteve punues me operatorët dhe ndërmarrjeve tjera publike sa i përket
infrastrukturës nëntokësore si ( uji, telekomunikacioni dhe rrjeti i rrymës elektrike).

-

Punë riparuese duhet të kryhen në rast të dëmtimit të kësaj infrastrukture.

7. Rreziqet potenciale dhe masat për lehtësimin e rreziqeve
Rreziqet e ndërlidhura me projektin gjatë fazës së ndërtimit dhe implementim mund të jenë si
vijon: rrëshqitjet e dheut, vërshimet e mundshme, zjarri dhe rreziqe gjatë punës me materiale të
rrezikshme, incidente tjera. Edhe për këto rreziqe janë paraparë masa të duhura lehtësuese, në
rast të vërshimeve, masat vijuese lehtësuese janë paraparë të ndërmerren;
-

Sistemi i për grumbullimin e ujërave atmosferik do të ketë rrjeta dhe sistem për ndaljen e
materialeve të forta;

-

Sistemi i kanalizimit përfshi sistemin e grumbullimit të ujërave atmosferik si dhe basenet
mbajtëse do të inspektohen rregullisht me qëllim mirëmbajtje dhe riparime të nevojshme.

Rreziqet të ndërlidhura me këtë aspekt pritet të jenë minimale.
Një rrezik tjetër potencial sa i përket vërshimeve të mundshme është i ndërlidhur me bllokimin e
gypave të kanalizimit gjë që mund të shkaktoj edhe vërshime lokale. Një situatë e tillë mund të
paraqitet gjatë kohës me të reshura të mëdha.
Sistemi i projektuar i kanalizimit do ta reduktoj dukshëm këtë rrezik. Rreziqet e zjarrit janë
kryesisht të ndërlidhura me aksidente të mundshme gjatë punës së pakujdesshme me materiale
nga ana e punëtorëve si dhe si pasojë e ndezjes së mbetjeve dhe materialeve tjera (veçanërisht
gjatë kohës së verës).
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Për fazën e funksionalizimit të sistemit, këto rreziqe janë të ndërlidhura edhe me fazën e operimit
të ITUZ-it për shkak të bio - gazit të liruar.
Masat zbutëse të propozuara për këto rreziqe mund të përmblidhen si më poshtë:
-

Shfrytëzimi i hapësirave të pastra për deponimin e materialeve bazë si dhe për deponim
dytësor të mbetjeve ;

-

Trajnim i duhur për personelin e përfshirë në aktivitete ndërtimore edhe operuese në lidhje
me rreziqet nga zjarri.

-

Kontroll i rregullt instalimeve elektrike

-

Pajisje të duhura kundër zjarrit dhe ndërhyrjes gjatë aksidenteve të zjarrit si dhe mirëmbajtje
duhur e këtyre pajisjeve;

-

Plane evakuimi në rast të zjarrit, trajnim i duhur i personelit për ndërhyrje në rast zjarri.
Rreziqet që vijnë nga manipulimi me substanca të rrezikshme, kontraktuesi do të marrë masa
parandaluese me qëllim të izolimit dhe kontrollit të këtyre materieve.

-

Vendos procedura specifike për përdorim, deponim dhe manovrim me materiale të
rrezikshme, përfshi edhe mbetjet e ndryshme.

-

Trajnimi i personelit që merret me këto materiale të rrezikshme.

-

Në rast të kontaminimit, dherat e prekura do të largohen menjëherë dhe të trajtohen siduhet;

-

Kontrollim i rregullt i objekteve të deponimit të materialeve të rrezikshme;

Rreziqet e ndërlidhura me manipulimin me materiale të rrezikshme priten të jenë minimale meqë
sasia e këtyre materialeve do të jetë e vogël;
Masa të njëjta do të merren edhe gjatë përdorimit dhe deponimit të materialeve të rrezikshme
gjatë fazës operuese.
Gjatë fazës së implementimit te projektit, Kontraktuesi është i obliguar të prezantoj dhe
implementoj masa dhe procedura specifike me qëllim eliminimin e rreziqeve nëpër
vendpunishte. Këto masa përfshin parandalimin dhe kontrollimin e zjarreve të mundshme,
veprime në rast të avarive, përcaktimi i qartë i rrugëve që do të shfrytëzohen gjatë fazës së
ndërtimit dhe fazave tjera operuese, procedura gjatë trajtimit të materialeve të rrezikshme si dhe
procedura dekontaminimi përfshi edhe mbeturinat.
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Ata, gjithashtu do të përgatisin plane emergjente në rast aksidentesh. I tërë personeli i përfshirë
në ndërtim dhe operim do të trajnohet në fusha të caktuara e që kanë të bëjnë me rreziqet e
mundshme gjatë fazave të ndryshme të projektit.

8. Masat dhe plani i menaxhimit mjedisor
Masat mjedisore dhe Plani i menaxhimit mjedisore duhet hartuar si rezultat i kërkesave ligjore
në Kosovë. Ky plan identifikon dhe vlerëson efektet potenciale mjedisore dhe rreziqet në
shëndetin publik, që mund të shkaktohen nga projekti dhe gjithashtu rekomandon masat e
lehtësimit dhe monitorimit për të reduktuar (nëse jo eliminuar tërësisht) këto efekte.
Implementimi i këtij plani, jo vetëm që do të rris performancën mjedisore të projektit, por
gjithashtu do të ndihmoj në rrjedhën e përgjithshme të menaxhimit mjedisor.
Plani i menaxhimit mjedisor përfshinë Planin e lehtësimit dhe Planin e monitorimit.

8.1.Masat lehtësuese
Ky plan paraqet masat e zbutjes për fazat e para ndërtimit, ndërtimit dhe operimit. Objektivat e
këtij plani janë për të parandaluar ose reduktuar efektet e mundshme në mjedis dhe vlerëson
koston e përafërt të këtyre masave. Lista e masave zbutëse janë të bazuara në rregullat ivën
ekzistuese ligjore dhe implementimin e proceduarave të zbatueshme.

8.2. Masat gjatë fazës së para ndërtimit
Para fillimit të organizimit të vend ndërtimit, duhet të bëhet rrethimi dhe sinjalizimi i vendndërtimit sipas praktikave më të mira dhe legjislacionit në fuqi (Ligji i Ndërtimit i Kosovës).
Në punë përgatitore përfshihet pastrimi i terrenit, lokacionit të ngushtë nga mbeturinat dhe
gjësendet e dëmtuara nëpër sipërfaqet ndërtimore të parapara me projekt (platformat dhe
shtigjet ekzistuese), e që nënkupton nivelimin e terrenit.
Mbeturinat e krijuara gjatë kësaj faze duhet të barten nga punë kryerësi ose nga kompanitë e
kontraktuara për në deponinë e autorizuar të hedhurinave.
Vend-ndërtimi duhet të organizohet sipas skemave standarde të organizimit të vend ndërtimeve,
në funksion të:
-

mjeteve të cilat do të përdoren gjatë punëve ndërtimore;
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-

dinamikës së punëve ndërtimore;

-

sigurimit të personelit të punë-kryerësit dhe mbrojtjes së shëndetit publik,

Në rastet e krijimit të pluhurit të merren masa të spërkatjes së zonës.
Punë-kryerësi të ketë kujdes që gjatë këtyre punimeve, të mos përdor mjete të stërvjetëruara
apo me defekte, që mund të emitonin vlera të larta të zhurmës, që do të kishin efekte negative
në mjedis.

8.3. Masat gjatë fazës së ndërtimit
Është e rëndësishme që lokacioni i operimit të shqyrtohet në lidhje me kushtet e pasigurta.
Bazuar në këto shqyrtime, duhet të përgatiten rregullat për pikat e ndryshme të operimit. Në rast
të ndryshimit të kushteve, atëherë duhet që edhe llogaritjet dhe rregullat e përmendura të
revidohen. Para fillimit të operimit, dhe gjatë punës në ndërrime, operatorët dhe mbikëqyrësit e
tyre duhet të kontrollojnë në formë rutinore zonën e operimit në lidhje me kushtet e pasigurta.
Kushte te tilla duhet menjëherë të raportohen dhe të korrigjohen.
Në këtë kontest punë-kryesi duhet të ndërmarr këto masa:
-

Mbikëqyrja e punimeve të bëhet rregullisht për të garantuar se kushtet e pasigurta janë
duke u korrigjuar dhe se janë duke u respektuar praktikat e sigurta.

-

Dheu i mihur, para së gjithash ai me përmbajtje humusi, të depozitohet dhe të përdoret
pas ndërtimit të objektit për nivelim dhe rregullim të zonës.

Të jepen udhëzimet për operatorët e automjeteve të rënda:
-

Sigurimi i komunikimit mes punëtorëve në pikat e qasjes së automjeteve të rënda.

-

Sigurimi që pajisjet janë mirë të mirëmbajtura dhe që pajisjet e sigurisë janë funksionale.

-

Sigurimi i zonës së ndërtimit nga qasja e personave të pa autorizuar

-

Vendosja e sinjalizimit dhe shenjave drejtuese të komunikacionit

-

Pastrimin e automjeteve me rastin e daljes nga vend punishtja, nëse ato bartin ndotje.

8.4. Masat gjatë fazës së operimit
Përveç masave, zbatimin me përpikëri te projektit teknik te trajtimit te ujerave te zeza, qe si i
tille, është projekt mjedisore, me efekte pozitive mjedisore: trajtimin e ujerave te ndotura,
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efekteve pozitive ne mos ndotjen e ajrit nga avullimi i ujerave te ndotura dhe mos kontaminimi i
tokave, përkatësisht shmangies se infiltrimit te ujerave te ndotura ne toke. Kërkohen edhe masa
shtese ne ruajtjen e mjedisit, gjate zbatimit te projektit, pra në këtë fazë duhet përfshi edhe
masat, qe konsiderohen si masa periferike.
Për të zvogëluar rreziqet potenciale dhe efektet e dëmshme të lidhura me aktivitetet e ekipit
punues, duhet të krijohen procedurat dhe udhëzimet për mënyrën e operimit dhe veçan arishtë
ne marrjen e mostrave te ujerave te ndotura, bartjen e tyre dhe aspektet tjera të sigurisë, sipas
praktikave më të mira të njohura dhe rekomandimeve siç janë ato të Organizatës Botërore për
Shëndetësi.
Po ashtu anëtarët e ekipit ekzaminues duhet të trajnohet me procedurat e punës, përdorimin
pajisjeve personale mbrojtëse (PPM), aspektet mjedisore dhe masat tjera të sigurisë.
Masat për mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm te mjedisit është ne planin e organizimit te
punës, masat e nevojshme për te minimizuar ndikimet negative ne mjedisin përreth zonës se saj.
Transportimi i materialeve qe nevojiten do te programohet me kujdes për te shmangur çdo
shqetësim ne trafikun lokal.
Menaxhim eficent i energjisë elektrike. Instalimi i impianteve qendrore te ngrohjes ftohjes dhe
ajerimit te cilat do monitorohen vazhdimisht. Pastrimi periodik i rrugëve hyrëse te lidhura me
rrugën kryesore.
Masat estetike dhe ekologjike janë parashikuar duke krijuar kushte te përshtatshme për
mbjelljen e drunjtëve te ndryshme me karakteristika qe i përgjigjen klimës lokale.
Te instalohet sistem i ujitjes se tyre dhe për mjedisin përreth. Investitori do te jete gjithmonë i
hapur për te bashkëpunuar me institucionet e ruajtjes dhe mbrojtjes se mjedisit te cilat do te
monitorojnë aktivitetin e tij me qellim eliminimin e çdo im pakti negativ ne mjedis.

9. Plani i monitorimit mjedisor
Objektivi final i PMM është përmirësimi i performancës mjedisore të projektit dhe të siguroj që
aktivitetet e propozuara nuk shkaktojnë nivel të papranueshëm të efekteve mjedisore ose rreziqe
të shëndetit publik.
Veçanërisht PMM do të përmbush funksionet si në vijim:
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-

Përmbush kërkesat e legjislacionit të Kosovës.

-

Lehtëson implementimin e masave lehtësuese mjedisore të diskutuara me sipër.

-

Definon mekanizmin e monitorimit mjedisor dhe identifikon parametrat e monitorimit me
qëllim që të siguroj se masat lehtësuese të diskutuara më sipër, implementohet në tërësi
dhe te siguroj efektivitetin e masave lehtësuese në minimizimin e efekteve tëprojektit në
vlerat mjedisore.

-

Identifikon kërkesat për trajnime mjedisore në nivele të ndryshme.

-

Definon komunikimin dhe protokollet e raportimit për menaxhimin mjedisor.

Metodologjia që do të përdoret për monitorim do të jetë në varësi të aktiviteteve dhe nevojave
të monitorimit, si në vijim.

9.1. Programi i monitorimit
Duke vlerësuar rëndësinë e madhe që ka monitorimi i të dhënave dhe i treguesve të
performancës për sektorin e trajtimit te ujerave te zeza, në funksion të plotësimit të objektivave,
për garantimin e funksionimit pa efekte ose me efekte minimale ne mjedis, rëndësi te veçantë ka
edhe Njësinë e Monitorimit Mjedisore, me fokus te veçantë monitorimi i ujerave.
Monitorimi përfushin procesin e:
-

Matjeve (testeve mjedisore), qe do te bëhen, për nevoja interne, te projektit, gjet
implementimit, funksionimit te impiantit.

-

Programi i vetmonitorimit nga Projekti i Trajtimit te Ujerave te ndotura, program ky i cili duhet
te ngritët me propozim te kompanise qe menaxhon me projektin dhe duhet te dakordohet
nga autoritet përkatëse (Ministria e Mjedisit e Republikës se Kosovës).

-

Plani i monitorimit duhet te jete ne përputhshmëri me Masteplanit Kombëtar të Investimeve
dhe monitorimit nga Ministria e Mjedisit.

-

Ne baze te matjeve monitoruese (testeve te ujerave, ajrit, tokës, dherave) dhe faktorëve tjerë
mjedisore), hartohen Raportet Mjedisore periodike – sezonale, vjetore te cilat raportohen ne
Ministrinë me Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinore te Republikës se Kosovës.

Analizat, të cilat bëhen (nga vet kompania, për nevoja interne ) gjatë procesit të operimit janë
ditore dhe javore, ndërsa analizat mjedisore monitoruese, do te jene periodike, mujore, sezonale,
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vjetore (këto analiza bëhen edhe nga laboratorë te akredituara, për këto shërbime, dhe munde
te realizohen ne forme te kontraktuara, si te tilla te raportohen ne Ministrin e Mjedisit dhe
Planifikimit hapësinore.




Në analizat ditore përfshihet matja:
-

e temperaturës së ujërave të ndotura,

-

oksigjenit,

-

pH,

-

konduktivitetit.

Analizat javore dhe periodike përfshijnë:
-

Kërkesën kimike për oksigjen të ujrave (COD),

-

Kërkesën biokimike për oksigjen të ujrave (BOD),

-

Substancat që rrinë pezull (SS),

-

Substancat që fundërrojnë,

-

Nitrateve,

-

Amoniumeve,

-

Fosforit,

-

Treguesve mikrobiologjikë,

-

Parametra te tjerë, ne konsultim me autoritete përkatës...



Si dhe matjet ne ajër : gazrat, pluhuri etj.



Analizat kontaminuese te dherave – tokës.



Matejet e zhurmës etj.

Kjo do të bëjë të mundur që efektiviteti i investimeve të jetë më i qendrueshem, sjellë përmirësim
të performancës së kompanisë vecanarishte ne funksion te mjedisit jetesore. Në këtë mënyrë do
të bëhet e mundur që të kemi një panoramë më të plotë për kompaninë dhe aspektet mjedisore.

10. Perfundim
Ndikimi në Mjedis i Impiantit per trajtimin e ujërave te zeza, është në nivelin e vlerave të
standardeve të caktuara me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme.
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Ndikimet në tokë, ujë dhe ajër mund të kontrollohen. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të
raportohet në fund të çdo viti kalendarik, në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Pas punimit të këtij raporti të VNM-s, mund të konkludohet se Impiantit për trajtimin e ujërave
të zeza, 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 Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza do të ketë edhe ndikime pozitive socio
ekonomike për arsye të punësimit të punëtorëve dhe në aspektin shëndetsor.
Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit,
Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures, dhënien e vendimit të Pëlqimit Mjedisor për Impiantit
për trajtimin e ujërave të zeza në, Gjilan, sipas kërkesës të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit
“Hidromorava” dhe Komunes se Gjilanit.
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RAPORTI PËR ELABORATIN E SHPRONËSIMIT
IMPIANTI UGLAR

Elaborati i shpronësimit është bërë në bazë të vendimit nr. 01-016-60469, dt. 30.05.
2019, me disa modifikime të kërkuara nga DGJKP, kërkesës nga Kompania rajonale e
ujësjellësit “Hidromorava Sh.a”, nr. 622, dt.16.04.2019.
Për përpilimin e këtij elaborati të shpronësimit janë të përfshira gjithsejt 67 njesi
kadastrale (parcela) prona private, ku një është pronë publike, një parcelë është
pjesërisht e shpronësuar për impiant, pjesërisht për rrugë.
 Parcelat e destinuara për impiant në bazë të ekstraktit nga DUPMM, nr 07-35032354-19, janë 42 parcela, ku 41 shpronësohen në tërësi, e vetëm një pjesërisht.
Nga pjesa teknike tri parcela kanë gabim të madh në sipërfaqe të cilat janë cekur
edhe në regjistra, tri parcela janë më pengesa nga ana tekstuale, sipas
informatave nga DGJKP, dy parcela mungojnë në pjesën grafike, por që të fundit
nuk paraqesin problem sepse shpronësohet në tërësi.
 Parcelat e destinuara për rrugë, që lidhet nga rruga kryesore për te impianti, sipas
ekstraktit nga DUPMM ka qenë e planifikuar 5 metra e gjërë, por që sipas
rekomandimeve pas takimit me drejtorinë nga DGJKP-ja dhe sipas verifikimit në
teren është kërkuar të zgjerohet në 6 metra. Në këtë pjesë përfshihen 28 njësi
kadastrale-parcela, dy prej tyre me pronësi publike. Sifdë në këtë pjesë ka qenë
që dy parcela ju mungon pjesa grafike, por që njera ka të njëtin titullar, e tjetra ka
titullar të ndryshëm.
Raportit janë bashkangjitur:
-

Elaborati-regjistri i ndryshimeve gjendja e vjetër dhe gjendja e re (sipërfaqet), Pregaditja e pjesës grafike në shape dhe dëg, dhe
Koordinatat e shpronësimit.

Nëntor 2020, Gjilan
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