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ne vendin e quajtur
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1. Parathënie
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM-se) për Thermimin dhe Seperimin
e Gurit te forte te shkembinjeve Diabazeve dhe aktiviteteve tjera minerare është
punuar në bazë të kërkesës të Z.Besni Islami pronar i kompanisë ,,Parallova for
Investment L.L.C”, nga

komuna e Prishtines.

Në raport do të analizohen

ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë të Thermimit dhe seperimit të gurit te
forte te shkembinjeve Diabazeve dhe aktiviteteve tjera minerare, duke i
parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në
lokalitetin ku do te ushtrohet kjo veprimtari dhe rreth tij.
Në kuadër të aktiviteteve për funksionimin e mirëfilltë të Kompanisë dhe
obligimeve ligjore për Thermimin dhe Seperimin e gurit te forte te shkembinjeve
Diabazeve dhe aktiviteteve tjera minerare në
zonen kadastrale

Parallove

komuna e

vendin e quajtur Parallovë në
Novo Berdes, të

kompaniasë

,,Parallova for Investment L.L.C’’ nga Prishtina në programin investiv ka
paraparë hartimin e raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis duke aplikuar për
marrjen e pëlqimit mjedisor si kusht për marrjen e lejes së punës për Thermimin
dhe Seperimin e Gurit te forte te shkembinjeve Diabazeve dhe aktiviteteve tjera
minerare.
Duke analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin për
Thermimin dhe Seperimin e Gurit te forte te shkembinjeve Diabazeve dhe
aktiviteteve tjera minerare, si dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga
njëra anë, dhe karakteristikat inxhinierike - teknike të punëve të cilat zhvillohen
në bazë të projektit, nga ana tjetër, behet

hartimi i raportit të Vlerësimit të

Ndikimit ne Mjedis ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet relelevante që mund
të paraqiten në relacionin Thermimin dhe Seperimin e
shkembinjeve Dabazeve

gurit te forte te

me aktivitetet tjera minerare dhe mjedis. Duke u nisur

nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në
mjedis, ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis bëhet me qëllim të
përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të
nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin
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e hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i
masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës së përgatitjes së fushës për
fillimin e punëve për Thermimin dhe Seperimin e gurit te forte te shkembinjeve
Diabazeve me aktivitetet tjera minerare, gjatë fazës së realizimit të procesit
teknologjik për Thermimin dhe Seperimin e gurit te forte te shkembinjeve
Diabazeve me aktivitetet tjera minerare, dhe pas përfundimit të projektit, për
Thermimin dhe Seperimin e

gurit te forte te shkembinjeve Diabazeve

me

aktivitetet tjera minerare në lokalitetin e Parallove komuna e Novo Berdes.

2.2. Baza ligjore për hartimin e raportit
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM
Nr. 03/L-214i cili përcakton te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për
miratim te VNM-s, Ligji për VNM Nr. 03/L-214 ka për qellim për te siguruar
mundësimin e një vlerësimi te përgjithshëm me ndërthurje te ndikimeve
mjedisore te projekteve apo veprimtarive qe do te realizohen me qellim qe te
parandalojnë dhe te zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative ne mjedis ne
kohen e duhur. Ligjet dhe aktet nënligjore me te rëndësishme te aplikuara për
hartimin e VNM-së për projektin për Thermimin dhe Seperimin e Gurit te forte te
shkembinjeve Diabazeve janë si me poshtë:


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



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163



Ligji Nr. 04/L-158 për ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për minierat dhe
mineralet



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



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



Ligji për Mbeturina



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197

Nr 04/L-060
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Ligji për mbrojtjen e ujërave Nr. 04/ L-147



Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja



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



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

Nr. 03/L-160

Duke i marrë parasysh ndikimet e mundshme gjatë fazave te Thermimin dhe
Seperimin e Gurit te forte te shkembinjeve Diabazeve, duhet të bëhet vlerësimi i
të gjitha ndikimeve të mundshme, dhe duhet parapa masa mbrojtëse të mjedisit.
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos konsultimeve
që janë bërë me pronarin dhe me ekspertët që do të udhëheqin procesin e
Teknologjik te Thermimin dhe Seperimin e gurit te forte te shkembinjeve
Diabazeve si dhe vizitave të bëra ne teren, janë shfrytëzuar edhe:


Elaborati gjeologjik për vendburimin e lartcekur



Projekti



Projekti Elektrik.



Certifikata e biznesit



Certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme



Kopja e planit të parcelës



Plani i situacionit



Kontrata për marrjen ne shfrytëzim të përkohshëm e pjesës të ngastrës

Teknologjik i Thermimin dhe Seperimin e Diabazeve

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për
nevoja të hartimit të raportit të VNM-s janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera
ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi.
Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk
janë përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërshënuar për nevojat e hartimit të
këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe
direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC) .
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2.2. Metodologjia e Punës.
Metodologjia

e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis

për

Thermimin dhe Seperimin e gurit te forte te shkembinjeve Diabazeve, 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 e planifikuar
për eksploatimin e Diabazeve.



klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,



kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë,



bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve


madhësia dhe lloji i ndotjes



karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës



gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar



vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse

c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin e Parallove komuna e Novo Berdes.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe
vlerësimit të gjendjes ekzistuese.

3. Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit
3.1. Pozita gjeografike e lokacionit
Fusha e Thermimin dhe Seperimin e shkembinjeve te forte Diabazave në
lokacionin e quajtur ,,Parallove”, shtrihet ne anën e majte te rruges magjistrale
Prishtine – Gjilane

kjo fushe shtrihet në një lartesi mbidetare 250 m, dhe

ndodhet ne mes te fshatrave Parallove, Prekovc, Strazhe dhe Bresalce, dhe i
takon zones kadastrale Oarallove komuna e Artanes (NovoBerde).
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Kjo komunë shtrihet rreth koordinantave gjeografike: 42° 63 V dhe 21° 26 L. Ish
Novobërde apo Artana e tanishme është nje komune e mesme rurale që ndodhet
në Juglindje të Prishtinës.Komuna përbehet nga 24 zona kadastrale apo 33
fshatra.
Lokacioni i planifikuar për Thermimin dhe Seperimin e shkembinjeve te forte te
Diabazeve gjendet ne anën e majtë të rrugës regjionale Prishtine – Gjilane,
gjendet në pjesën e ngastrës kadastrale fleta poseduese nr. P- 72403046-024650 me siperfaqe S- 6487 m2, P- 72403046-02464-0, me siperfaqe S-1437 m2, P72403046 - 02466-1, me siperfaqe S-2703m2, ne zonen kadastrale Parallove
komuna e NovoBerdes, ne vendin e quajtur Trajkova Njiva dhe Svinjarnik me
kulturë bujqesore are e klasit te 8 si dhe nje parcel eshte Tokat Pyjore, male
klasa e trete (3). Pjesa e ngastrës është pronësi Private e z. Besnik (Blerim)
Islami, që shihet nga Certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme, Prona
eshte ne emer të përfaqësuesit te kompanisë ,,Parallova for Investment L.L.C”
nga Prishtina. Lokacioni ku planifikohet Thermimin dhe Seperimin e gurit te forte
te shkembinjeve te Diabazeve shihet ne pjesën e hartës topografike të më
poshtme.

Pozita Gjeografike e komunes se Novo Berdes.
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Harata e fushes per Thermimin dhe Seperimin te Diabazeve.

Shtëpitë e banimit më të afërta të fshatit janë të larguara nga frontet punuese të
Thermimin dhe Seperimin te gurit te forte jane mbi 250m, prandaj nuk është e
nevojshme që të bëhen matjet detale sizmike të efekteve të cilat do të
lajmërohen gjatë aktiviteteve Teknologjike te Thermimin dhe Seperimin te Gurit
te forte te Diabazeve.
Në anën tjetër Thermimin dhe Seperimin i gurit te forte te Diabazeve lidhet me
rrugën sekondare e cila ka kyqje ne rrugen kryesore e cila gjindet ne anën e
majte te kësaj rruge si dhe parcela qe dote shfrytzohen ne largesi prej 300
metra kufizohet me rrugën magjistrale Prishtine – Gjilanë,. Fusha e shfrytzimit
per Thermimin dhe Seperimin do te jete ne largesi te mjaftueshme nga rruga
kryesore, shfrytzimi i shkembinjeve te forte dote jete me minim dhe distanca
eshte mbi 300 metra nga kjo rruge. Nga këto të dhëna shihet se transporti rrugor
i Shfrytzimit dhe Eksplatimit deri te Thermimin dhe Seperimin i gurit te forte te
Diabazeve është shumë i përshtatshëm. Hapja e kësaj gurore per Thermimin
dhe Seperimin te gurit te forte te Diabazeve do të kishte rëndësi të shumëfishtë,
jo vetëm për sektorët Teknologjike te Thermimin dhe Seperimin në Parallove
komuna e Novoberdes, por edhe për të gjithë qytetarët e këtij regjioni, ku janë
mundësit e punësimit të punëtorëve në sektorin minimal.
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Sipërfaqja e tresishme e parcelave qe perfshihen ne kete projekt te parcelave
P- 72403046-02465-0 me siperfaqe S- 6487 m2, P- 72403046-02464-0, me
siperfaqe S-1437 m2, P-72403046 - 02466-1, me siperfaqe S-2703m2, ne zonen
kadastrale Parallove komuna e NovoBerdes, ne të cilën planifikohet të bëhet
thermimi dhe seperimi të Gurit te forte te Diabazeve, është e përkufizuar me
kufijtë dhe koordinatat që janë të shënuara ne dokumentacionin të cilin ia
bashkangjesim raportit të VNM-s dhe të shënuara ne vijim
Kufit e Zones ku është fusha ku behet Thermimi dhe Seperimi te Diabazeve
S =1 ha 06 ari e 27 m2. dhe perfshihet me koordinata si me Poshte.
Nr

y

x

1

7530658.693 4711600.193

2

7530679.783 4711601.893

3

7530688.833 4711595.293

4

7530683.803 4711595.293

5

7530675.963 4711590.253

6

7530654.692 4711572.614

7

7530619.992 4711547.684

8

7530606.212 4711536.155

9

7530564.812 4711501.466

10

7530550.542 4711492.076

11

7530516.241 4711467.957

12

7530513.872 4711482.347

13

7530513.342 4711489.917

14

7530513.182 4711493.087

15

7530511.342 4711501.357

16

7530506.942 4711511.147

17

7530505.933 4711518.397

18

7530505.213 4711524.937

19

7530500.783 4711543.607

20

7530504.563 4711547.827
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21

7530519.263 4711550.177

22

7530528.843 4711558.276

23

7530541.413 4711562.326

24

7530543.644 4711573.746

25

7530558.224 4711582.726

26

7530575.264 4711590.605

27

7530592.094 4711598.925

28

7530606.584 4711600.415

29

7530614.164 4711605.524

30

7530628.864 4711604.454

31

7530648.673 4711604.674

Lokacioni ku do të kryhet punimet për Thermimit dhe Seperimi i shkembinjeve te
forte te Diabazeve, ka një naltësi mbi detare prej 800m.

3.2. Popullata dhe Vendbanimet
Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës

dhe

popullata. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para se gjithash për shkak
të nevojës që të hulumtohen hollësisht

ndikimet e mundshme

negative në

banorët që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Komuna e NovoBerdes shtrihet rreth koordinantave gjeografike: 42° 63 V dhe
21° 26 L. Novobërda apo Artana është nje komune e mesme rurale që ndodhet
në Juglindje të Prishtinës. Komuna e Novoberdes përbehet nga 24 zona
kadastrale apo 33 fshatra.
Komuna e Novoberdes në bazë të sasisë së ujit është mesatarisht e pasura.
Novobërda, ose Artana eshte vendbanim në pjesën lindore të Kosovës.
Novobërda (në dokumentet Latine e shkruar si Novaberd, Novus Mons ose
Novamonte; dhe në minierat Saksone dokumentohet si Nyeuberghe) është
përmendur në dokumentet historike më herët se në vitin 1326. Se pari është
përfshirë se bashku me pjesët tjera te Kosovës, brenda Mbretërisë se parë
Bullgare[1]. Kalaja - (Kalaja e Artanës) ndodhet në një mal të vogël ndërmjet
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Përlepnicës dhe Krivarekës, është një kala mesjetare dhe monument i kulturës
në Artanë, Kosovë.
E gjithë kjo ka ndikim në strukturën ekonomike të NovoBerdes, prandaj bujqësia
dhe turizmi merret si pjesë madhore e aktiviteteve ekonomike në komunën e
Prizrenit. Lokacioni ku do të behet Thermimit dhe Seperimi i Diabazeve, është
e larguar mbi 250 m nga objektet banuese, kështu që në pikëpamje mjedisore,
duke pasur parasysh pozitën gjeografike të lokacionit ku do të bëhet Shfrytzimi
dhe Thermimit dhe Seperimi i gurit te forte te Diabazeve, nuk do të kenë ndonjë
ndikim relevant në popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i
popullatës do të punësohen ne kete ndermarrje. Banorët e fshatrave për rreth
lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari dhe blegtori.

3.3. Lidhjet e komunikacionit
Lidhjet e komunikacionit janë shume të mira me te gjitha rruget e komunes se
Novoberdes me qendra tjera te Republikes se Kosoves. Zona e planifikuar për
Thermimit dhe Seperimi e Diabazeve

kryesisht pershkohet permes rrugeve

malore te pakategorizuara te cilat lidhen me magjistralen Prishtin – Gjilan.. Zona
e hulumtuar tani e gatshme per shfrytzim në aspektin e infrastrukturës rrugore
lidhet me tre qendra mjafte të rëndësishme të regjionit lindor të Kosovës. Pra,
lidhet me Prishtinen, Gjilanin si qendra me kryesore. Rrjeti rrugor është i zhvilluar
ne shkalle te kënaqshme, rruga me e afërt e asfaltuar është rruga nga
Novoberde – Gjilan vendburimi i Diabazeve shtrihet ne anen e majt ne largesi
300 metra te kesaj magjistale me parcelen ku dote behet Thermimit dhe
Seperimi, gjithashtu edhe largësia me vendbanimet per rreth është mjaft larg një
distance nga Vendburimi prej me larg se 250m.
Pra nga kjo që u cekë më lartë mund të konkludojme se zona për Thermimit dhe
Seperimi te gurit te forte

te Diabazeve karakterizohet me lidhje të mira

komunikimi, të cilat lidhje në të ardhmen do të rritin edhe më shumë vlerën
ekonomike të kësaj zone, nga arsyeja se me lehtësi mund të bëhet Thermimit
dhe Seperimi dhe transportimi i lëndës së parë.
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3.4. 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. Në viset e ulta për shkak të ndikimit
të klimës mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrurat janë nder të parat
në Evropën juglindore prandaj ekzistojnë përparësitë e pakrahasueshme për
kulturat bujqësore:, pemët dhe perimet. Në viset malore, dominon klima e alpeve,
për ç’arsye deri në Qershor nëpër gropa mbeten sasitë e bores me ç’rast në mes
të verës mund të zbardhohen majet e maleve.
Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen
përafërsisht me klimë të njëjtë. Të reshurat janë të formës riguese ose me
karakter lokal. Temperatura mesatare sillet prej 11,5˚C gjer në 12,5˚C e si
mesatare e këtyre merret temperatura prej 12,0˚C. Temperaturat më të larta janë
në muajin qershor 35,6˚C, ndërsa në korrik 32,4˚C dhe në gusht 31,1˚C.
Temperaturat më të ulta janë në muajin dhjetor, janar dhe shkurt.
Temperaturat maksimale mesatare vjetore janë 22,5˚C, ndërsa temperaturat
mesatare minimale sillen prej -0.5˚C.

3.5. Relievi
Lokacioni më i gjer ku do të behet Thermimit dhe Seperimi

i shkembinjeve

Diabazeve shtrihet ne terrenin kodrinorë- fushor me lartësi mesatare mbidetare
prej 800-850m.
Pika me te ulëta janë ato qe shtrihen për gjatë fushës (Rrugës) qe është në
anën Jug-Lindore te rajonit në fjalë, ndërsa pikat me te larta i ndërtojnë grebenet
ne anën veri – lindore dhe VP te vendburimit.
Reliefi me larësit, pjerrtësitë dhe ultësirat e ndryshme ndikon ne formimin dhe
ndërtimin e elementeve

klimatike, ne shfaqjen e të reshurave klimatike dhe

formimin e rrjetit ujor të cilat drenohen ne prrockat për rrethe.

Perpiloi: ,,ALBI & B”-Sh.p.k, Prizren, bexhat.1@hotmail.com, tel. +383 44 143 238

13

,,PARALLOVA FOR INVESTMENT L.L.C”

RAPORT I VNM-se

3.6. Hidrogjeologjia
Karakteristikat hidrogjeologjike të lokacionit janë të thjeshta. Morfologjia, ndërtimi
gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen e ujërave
sipërfaqësor dhe ato nën tokësor.
Ne aspektin hidrogjeologjik zona ku do te kryhet Thermimit dhe Seperimi te
Diabazeve

përbehet nga

formacionet e kristalizuara nga magma Bazalto –

andezite dhe kompleksi i dajkeve qe nuk janë te përshkueshëm nga ujerat.
Ne pjesën e ngastrës ku planifikohet të bëhet Thermimit dhe Seperimi i
Diabazeve ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike,
të cilat drenohen në kanalet natyrale (prrockat)

dhe pastaj drenohen permes

prrockave ne liqenin e Livoqit, që njёherit paraqet edhe ujёmbledhёsin kryesor
nё kёtё rajon.
Në aspektin hidrologjik

ujërat sipërfaqësorë të komunës së NovoBerdest

karakterizohen me ujera të bollshme sipërfaqësore të cilat drenohen në

dy

liqene ne pjesen lindore ne liqenin e Livoqit ndersa ne pjesen perendimore
drenohen ne liqenin e Batllaves, por ne bazë të shpimeve të puseve që janë ber
nga komuniteti për nevoja personale dhe informatave të marrura nga ta,
thellësitë e ujërave nëntokësore janë mesatare.

3.7. Pedologjia
Në aspektin pedologjik, tokat ne afërsi të lokacionit ku planifikohet të kryhet
Thermimit dhe Seperimi i gurit te forte i Diabazeve bëjnë pjesë në tokat e
pazhvilluara, me një shtresë të materialit malore dhe fushor karakteristik për
Diabazet dhe keratofiret me ngjyr Hiri te mbyllet. Kurse ne largësi të ngastrave
sidomos

ne ultësina (rrafshina) sipërfaqet ku janë të mbuluara

nga tokat

aluviale, deluviale janë toka me rentabilitet të lartë të kultivimit të kulturave
bujqësore.
Kurse pjesët nga të cilat kemi një proces të alterimit të shkëmbinjve kemi toka që
shumë pak shfrytëzohen

tokë bujqësore, por ma tepër janë livadhore me

vegjetacion të shumë të dobët të shkurreve dhe gjysmë shkurreve.
Perpiloi: ,,ALBI & B”-Sh.p.k, Prizren, bexhat.1@hotmail.com, tel. +383 44 143 238
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Harta pedologjike e rajonit të ngushtë, ku planifikohet të bëhet Thermimit dhe
Seperimi i shkembinjeve Diabaze është tok ngjyrë kafet të cekët, lagështinë e
marrin nga ujërat atmosferik. Ph është bazike sidomos në vendburimin ku nga
analizat kimike shihet se Ph është 8 deri në neutrale sepse nuk kemi materie
te shkëmbinjve acidikë. Përbërje ma të madhe të tokave kemi me ngjyrë kafe e
ma pak ato të smonicës. Tokat me ngjyrë kafe janë biologjikisht mjaft aktive të
cilat kryesisht përdoren si toka bujqësore dhe pyje të dytat kalojnë në smonica
dhe vështirë përdorën për bujqësi.
Duhet të ceket se pas shfrytëzimit këto pjes te pyllzuara do ti rikultivojmë dhe ti
kthejmë në toka antropogjenë gjendje të mëparshme.
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3.8. Ndërtimi gjeologjik lokacionit
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Harta Gjeologjike e regjionit te NovoBerdes

3.9. Natyra dhe biodiversiteti
Në bazë të të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës, nuk ekzistojnë
të dhëna se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj,
në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë
zonë/teritor që është potencial të futet nën mbrojtje .

3.10. Bimësia dhe vegjetacioni
Në bazë të shqyrtimeve vizuale të zonës ku planifikohet të kryhet Thermimit dhe
Seperimi i shkembinjeve Diabaze dhe aktivitetet tjera minerare kemi hasur në
bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ultë barishtore, manaferra,
shkurre kurse ne hapësirën më të gjer të ngastrës edhe shkozë, qarr, bung, etj.
Perpiloi: ,,ALBI & B”-Sh.p.k, Prizren, bexhat.1@hotmail.com, tel. +383 44 143 238
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Kemi hasur në këtë zone edhe në bimët që u përshtaten kushteve të jetës së
tyre në shkëmbinjtë ultrabazik.
Ngastra në fjalë nuk është e mbjellur me të lashta periodike, por është e
mbuluar me dhe mjaft e pyllezuar.

3.11. Bota shtazore – Fauna
Bazuar ne florën ekzistuese dhe kushtet klimatike si dhe ne bazë të të dhënave
nga vendasit në këtë zonë përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake, jetojnë
gjitarët, zvarranikët, brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri i egër, thiu i eger,
dhelpra, iriqi etj. Prej brejtësve- minjtë, prej zvarranikëve: gjarpërinjtë, breshka e
tokës, zhapini i gjelbër etj, nga insektet: mizat, mushkonjat etj. Ndërsa prej
shpezëve janë karakteristike: bilbilat, fëllënëzat e fushës, lejleku, shqiponja etj.

3.12. Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin
nga elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme

në relacionin e

Shfrytzimit Thermimit dhe Seperimi i shkembinjeve Diabaze – mjedisi.
Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik
të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet
kulturologjike, sociologjike dhe subjektive .
Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe
nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Pamja e këtij regjioni
është mjaft karakteristike, me pamje kodrinor – fushor - malor, dhe përrenjve
karakteristik, si dhe hapësirat vegjetative mjaft të bujshme.

3.13. Dukshmëria
Shikuar nga pozita e lokacionit ku planifikohet të behet Thermimit dhe Seperimi i
shkembinjeve Diabaze, dukshmëria është mjaft e lartë në të gjitha anët e
horizontit. Vendet që shtrihen ne ketë lokalitet karakterizohen më mjegulla dhe
Perpiloi: ,,ALBI & B”-Sh.p.k, Prizren, bexhat.1@hotmail.com, tel. +383 44 143 238
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më lagështi të madhe të ajrit gjatë stinës së dimrit. Edhe kjo zonë nuk përjashton
nga ky fenomen por në masë më të vogël, sepse nuk ka kurrfarë uzine e as
diçka tjetër që e rritë ndotjen e ajrit dhe për rrjedhojë e zvogëlon dukshmërinë.

3.14. Ajri
Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të faunës janë
treguesit kryesor për pastërtinë e ajrit. Kjo është zonë kryesisht bujqësore, në
afërsi nuk ka ndonjë uzinë ose aktivitet tjetër prodhues që do të ndikonte në
ndotjen e ajrit. Ndotja e ajrit mund të ndodhë nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën
magjistrale Prishtine – Gjilan, si dhe nga aktiviteti i Thermimit dhe Seperimi i
shkembinjeve Diabaze. Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion
është në nivel të lakmueshëm

3.15. Uji
Ne këte lokacion ku

planifikohet të behet Thermimit dhe Seperimi i

shkembinjeve Diabazeve kualiteti i ujit është i nivelit të mirë sepse në afërsi të
lokacionit nuk ka ndotës potencial. Ndotja e ujit mund te shkaktohet nga
shfrytezimi Thermimit dhe Seperimi i shkembinjeve si dhe nga trafiku i cili
zhvillohet në rrugën magjistrale Prishtin – Gjilan dhe nga shpërlërja e trasës së
rrugës me të reshurat atmosferike. Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet edhe nga
stacionet e karburanteve të cilat janë të vendosura nga dy anët e rrugës
magjistrale Prishtin – Gjilan dhe nga komuniteti të cilët bëjnë shkarkimin e
ujërave të zeza përgjatë prrockave.
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4. Përshkrimi i procesit për Thërrmimin dhe seperimin
4.1. Përshkrimi i gurthyesit me seperacion dhe pajimeve
përcjellëse
Pronari i kompanisë ,,Parallova for Investments L.L.C” për realizimin e procesit
teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e gurit te gurit te forte te Diabazeve ka
blere nga Dubai këto pajime të cilat do të i vendos ne pjesën e ngastrës të
lartshënuar: Bunkerin (furtinën) me vëllim prej 25m 3, për pranim të materialit i
cili thërrmohet, dozatorin
bunkerit

(dhënësin) vibrues, për përcjelljen e materialit prej

në thërrmuese, transportuesi

shiritor për bartje të materialit steril,

thërrmuesja primare me nofulla statike, me kapacitet prodhues 35 - 45m3 në orë,
i prodhuar nga prodhuesi nga Gjermania, transportuesit shiritor për bartje të
materialit nga thërrmuesja nofullore ne sitën vibruese, pastaj do të ekzistojnë dy
shirita transportues përmes të cilave materiali i seperuar 0-32mm transportohet
me njërin shirit transportues në deponin

adekuate kurse fraksioni + 32mm

transportohet me tjetrin shirit transportues në gurthyesin sekondar (mullirin ) me
traj kapaciteti 35-40m3 ne orë, pastaj do të ekziston transportuesi shiritor për
bartje të materialit nga thërrmuesja sekondare (mulliri ) ne sitën vibruese, pastaj
ekzistojnë dhe katër shirita transportues përmes të cilave materiali i seperuar
transportohet në deponit adekuate, pronari i kompanisë planifikon të e blej edhe
një gurthyes terciar (mullirin ) me qekiqa

dhe një sitë vibruese me shirita

transportues, para gurthyesit terciar (mullirit ) me qekiqa do të ekzistoj shiriti
transportues ose bunkeri (sillosi) për sjelljen e fraksionit + 22 apo 32mm, pas
gurthyesit terciar (mullirit ) me qekiqa do të ekzistoj një shirit transportues për
bartjen e materialit të thërrmuar ne sitën vibruese, pastaj ekzistojnë dhe tre
shirita transportues përmes të cilave materiali i seperuar transportohet në deponit
adekuate.

Me këto pajime ekzistuese mund të prodhohen fraksionet si që janë

+0-2 mm, +2-4 mm, +4-8 mm, +8-16 mm, +16-22 mm +16-32 mm dhe +32mm,
për tampon për agregat betoni, agregat asfalti dhe

elementeve të betonit (

kupëzat dhe gypat e betonit), etj.
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4. 2. Procesi teknologjik i Gurthyesit me Seperacion
Prodhimi në Gurthyes per Thermim dhe seperim bëhet në bazë të kërkesave për
fraksione të blerësve, në bazë të cilave bëhet edhe

plani i biznesit të

Kompanisë. Prodhimi në Gurthyes me Seperacion bazohet në prodhimin e
fraksioneve për ndërtimin e rrugëve, e fraksioneve për agregat betoni, agregat
asfalti dhe elementeve të betonit (kubzat dhe gypat e betonit). Ne vijim po japim
përshkrimin e procesit teknologjik komplet

të Gurthyesit me Seperacion për

prodhimin e fraksioneve të gurit te fortë i cili dotë shërbenë për ndërtimin e
rrugëve, për agregat betoni, agregat asfalti dhe elementeve të betonit (kubzat
dhe gypat e betonit).
Guri i forte nga siperfaqet e shfrytzimit te shkembinjeve diabazeve nga kamionët
derdhet në bunkerin pranues të gurëthyesit ose nga deponia me anë të lopatës
ngarkuese derdhet në bunkerin (furtinën) pranues e shënuar me nr. 1, të
gurëthyesit të cilin ne kemi dhen në vizatim shtesë të Raportit ( shema
teknologjike), , mandej me anë të dhënësit vibrues nr. 2, ushqehet thërrmuesja
primare me nofulla nr. 3, transportuesi shiritor nr. 2a është i dedikuar të bart
materialin steril që ndahet nga guri te forte përmes vrimave që janë të vendosura
ne dhënësin vibrues, në këtë mënyrë bënë pastrimin e gurit te diabazeve që do
të trajtohet në gurëthyesin me seperacion dhe të përgatis prodhimin për aplikim
sa ma të mirë në ndërtimtari të ulët dhe të larët, nga thërrmuesja primare me
nofulla nr.3, Guri i forte i diabazeve me transportues shiritor nr. 4, transportohet
në siten vibruese nr. 5 , nga ku fraksioni 0-32mm përmes transportierit shiritor
nr.6 dërgohet në deponin adekuate, kurse fraksioni + 32mm

përmes

transportierit shiritor nr.7 dërgohet ne thërrmuesen sekondare me traj (mullirin)
nr. 8, materiali i thërrmuar përmes transportierit shiritor nr.9 dërgohet ne sitën
vibruese nr.10,

nga sita vibruese përmes shiritave transportues nr. 11, nr. 12,

nr. 13, dhe nr. 14, transportohen fraksionet e prodhuara +0-4 mm, +4-8 mm,
+8-16 mm, +16-22 (32) mm ne deponit adekuate për kto fraksione, kurse përmes
shiritit transportues nr. 9a, fraksioni mbi 22 (32)mm dërgohet ne thërrmuesen
terciare me me qekiqa (mullirin) nr.15 ku thërrmohet materiali nën 22 (32)mm i
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cili përmes shiritit transportues nr. 16 dërgohet ne sitën vibruese nr.17,
sita vibruese përmes shiritave transportues nr. 18, nr. 19,
transportohen

fraksionet e prodhuara

+0-2 mm,

nga

dhe nr. 20,

+2-4 mm, +4-18 mm, ne

deponit adekuate për kto fraksione.
Menaxhimi i procesit teknologjik bëhet nga dhoma e cila është e ndërtuar afër
gurthyesit e në të cilën janë të vendosur ormani me tërë automatiken dhe
mbrojtësit për tërë hargjuesit e energjisë elektrike, si dhe pulti komandues i cili
është i vendosur në ormanin adekuat të caktuar për te.
rregullohet

Automatika do të

në atë mënyrë që mundëson lëshuarjen në punë të pajimeve të

gurthyesit me

seperacion në mënyrë automatike

dhe manuale. Në pultin

komandues do të ekzistojnë rregullatori komandues për zgjedhjen e punës së
gurthyesit me seperacion. Nëse zgjedhim punën automatike, atëherë për fillimin
e startimit të pajimeve të gurthyesit me seperacion, pajimet lëshohen në punë
automatikisht, duke filluar nga më të largëtat kah të afërmet, nga transportieret
për fraksionet e imta,

sita vibruese, shiriti transportues, gurthyesin terciar,

transportierët për fraksion finale, pasandaj sita vibruese, transportieri shiritor,
gurthyesin sekondar, transportierët

shiritor tjerë, sita vibruese, transportierët

shiritor, thërrmuesen nofullore, transportieri

shiritor

dhe në fund dozuesin

vibrues. Te ndalesa e pajimeve të gurthyesit me seperacion në mënyrë
automatike, pajimet ndalen me radhë në anën e kundërt të lëshimit të pajimeve
duke filluar nga dozuesi vibrues e tutje. Të zgjedhja e punës në mënyrë manuale,
pajimet lëshohen në punë secila në vete, përmes tastereve të veçanta, sipas
zgjedhjes ton, gjithashtu edhe te komanda manuele duhet respektuar radhën, e
lëshimit të pajimeve në punë, sikurse të mënyra automatike. Udhëheqja manuele
preferohet vetëm në raste të defekteve, dhe në raste të remontit të pajimeve.
Në këtë mënyrë, me anë të këtyre proceseve teknologjike në gurëthyesin me
seperacion mund të prodhojmë këto fraksione nga guri gëlqeror: fraksione për
tampon të rrugëve, fraksione për beton dhe fraksione për prodhim të asfaltit të
cilat do të i paraqesim më poshtë.
Fraksionet e tamponit të rrugëve 0 - 32 mm, 0 - 63 mm dhe 0 - 100mm
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Fraksione e Betonit

0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 – 22 ose 32 mm

Fraksionet e asfaltit 0-2 mm, 2- 5 mm, 5-8 mm, 8 - 11 mm, 11-16 mm, 16-22 mm
Pajimet në gurëthyes me seperacion aktivizohen me anë të energjisë elektrike
ku pronari ka ber ndërtimin e trafos dhe të rrjetit elektrik me mjete personale. Por
për shkak të ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike investitori është
pajisur edhe me një gjenerator për aktivizimin e pajimeve teknologjike, gjithashtu
ne kte lokacion pronari planifikon të e ndërtoj ofiçinën për mirëmbajtjen e mjeteve
ngarkuese dhe transportuese si dhe pajimeve prodhuese. Përveç pajimeve të
lartë cekura për realizimin e procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin
gurit te forte dhe shërbimeve diabazeve kompania disponon mekanizëm
ngarkues dhe transportues si.psh. tri lopata ngarkuese, tre ekskavator, gjashtë
kamionë etj. Ndërtesën për personelin e kompanisë dhe mbajtjen e pjesëve
rezervë, si dhe trafon dhe gjeneratorin për furnizim me energji elektrike.
Renditja dhe lidhshmëria e pajimeve dhe stabilimenteve në mes veti të cilat
nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e
gurit te forte te diabazeve ekzistuese dhe atyre të cilat do të blihen

shihet në

shemën teknologjike në vijim.
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Legjenda
1, silosi pranues, 2a, shiriti transportues,2. dozuesi vibrues, 3, gurthyesi me nofulla, 4, shiriti transportues,5. sita vibruese, 6,7.shiritat transportues,
8. gurthyesi me traj, 9,9a shiritat transportues, 10. sita vibruese, 11.12.13.14. shiritat transporues, 15. Gurthyesi me qekiqa, 16. shiriti transportues,
17. sita vibruese , 18,19,20, shiritat transportues.
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5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme në mjedis
5.1 Ndikimet në ajër
Në aktivitetin e gurëthyesit me separacion, si ndikim negativ në mjedis shprehet
në ajër. Hartuesi i këtij raporti vlerëson se nga teknologjia në prodhim lirohen
grimcat e mëdha të pluhurit të cilat tentojnë të gravitojnë për shkak të peshës së
tyre në drejtim të tokës, dhe depozitohen në afërsi të gurëthyesit me seperacion,
kurse pluhurat me përbërje të elementeve kimike që posedon vetë lënda
minerale, thërmitë më të vogla të cilat i bartë ajri për shkak të reliefit dhe
kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca ma të largëta, kjo situatë e
përshkruar, kishte me qenë pa përdorimin e masave për zvogëlimin e pluhurit.
Ndotësit janë kryesisht pluhurat që barten me anë të erës, por duke iu
falënderuar formës së relievit, konfiguracionit të terenit, largësisë si dhe pozitës
së lokacionit ku janë të vendosur gurëthyesi me seperacion, bartja e pluhurit me
anë të erës nuk arrin deri te vendbanimet e banuara më të afërta.
Përbërja e gurit te shkembinjeve diabazeve në shfrytëzim nuk përmban materie
të rrezikshme për shëndetin e njeriut.
Gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e gurit,
ndikime negative në ajër ndodhin edhe nga:


Pluhuri i cili lirohet çdo herë në momentin e thyerjes së gurit diabaz, do të
thotë te thërrmuesja nofullore primare,

thërrmuesja sekondare dhe

terciare.


Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve ne të gjithë shiritat
transportues.



Pluhurat të cilët lirohen gjatë seperimit të fraksioneve ne sitat vibruese.



Pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojitën për deponimin e
fraksioneve të materialit të thërrmuar.



Pluhurat të cilët lirohen nga mekanizmi ngarkues i fraksioneve në
automjetet transportuese.



Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe

sipërfaqet

operacionale që ndodhën në afërsi të gurëthyesit me seperacion.
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Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e ngarkimit dhe transportit.

5.2. Ndikimet në Tokë
Si ndikim negativ në tokë gjatë realizimit të procesit teknologjik për Thërrmimin
dhe Seperimin e gurit mund të shkaktohen nga :


Deponimi i fraksioneve të prodhuara nga gurthyesi dhe seperacioni dhe
mbeturinat nga këto prodhime.



Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të
mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme

organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.


Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet
nga proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në
ajër),



Ndikimet nga ngjeshja e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.



Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e
vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit
dhe ndërrimit të tyre.

5.3. Ndikimet në Ujë
Ndikime negative në ujë gjatë realizimit të procesit Teknologjik për Thërrmimin
dhe Seperimin e gurit diabaz mund të shkaktohen:


Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat
të cekura në pasuset e më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë
ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave
atmosferike si dhe në ndotjen e ujërave nëntokësore.



Nga derivatet dhe vajrat të cilat krijohen ne ofiçinën e riparimit te mjeteve
ngarkuese dhe transportuese, si dhe nga gjeneratori për prodhimin e
energjisë elektrike .



Nga vajrat dhe lubrifikantët e ndryshëm që derdhën nga pajimet dhe
stabilimentet prodhuese si dhe nga mirëmbajtja dhe riparimi i tyre.

Perpiloi: ,,ALBI & B”-Sh.p.k, Prizren, bexhat.1@hotmail.com, tel. +383 44 143 238
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Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe
riparimeve të makinave ngarkuese dhe transportuese.



Mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe
riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese.



Nga ujërat e zeza.



Pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor etj.

5.4. Ndikimi në Peizazh
Lokacioni ku do të vendoset gurëthyesi me separacion me objektet përcjellëse,
do të e merr pamjen e një vendi industrial.
Peizazhi do të degradohet i cili me masat të cilat do të merren në mbarim të
jetëgjatësisë së projektit, respektivisht pas kryerjes të rezervave të gurit peizazhit
do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen e përafërt të mjedisit rrethues. Këto
masa do të arrihen me aplikimin e rikultivimit si masë për kompensim të
shfrytëzimit.

5.5. Ndikimi në florë dhe faunë
Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në Gurëthyes me Seperacion në
gjatësinë kohore të operimit dhe në sipërfaqen operuese flora tërësisht do të
shkatërrohet, e cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve prodhuese.
Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni i
veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet
faunës.

5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Nga zhvillimi i aktivitetit prodhues në këtë lokalitet për shkak të pozitës dhe
largësisë nga vendbanimet si që e kemi cekur në pasuset e më parme, nuk do të
ketë nevojë të bëhet ç’vendosja e asnjë ndërtese banuese e as ndërtesave tjera
ndihmëse.
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Zhvillimi i veprimtarisë prodhuese në këtë lokalitet pak të zhvilluar, ka një
rëndësi të veçantë për popullatën e këtij rejoni.
Pronari i kompanisë ,,Parallova for Investment L.L.C”, për të zhvilluar
veprimtarin e vet duhet të punësoj një numër të punëtorëve, kryesisht nga
popullata vendase.
Guri Diabaz i cili thërrmohet dhe seperohet nuk përmban materie të rrezikshme
përpos pluhurit për shëndetin e njerëzve. Prandaj si u cek më lartë në aspektin e
punësimit do të ketë ndikime pozitive.

5.7. Zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe pa
ndikim në zonat e banuara.
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik, nga makinat gjatë
procesit të ngarkimit, transportit, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike dhe
atyre transportuese e ngarkuese që janë prodhime të mirëmbajtura niveli i
zhurmës është nën kufijtë e lejuar me standarde.
Me shfrytëzimin e pajimeve prodhuese në bazë të standardeve të zakonshme
maksimumi i zhurmës në burim është 90 dB.
Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë
ditës nuk kalon 50 dB, kurse gjatë natës nuk punohet.
Pasqyrë tabelore e nivelit të zhurmës në varshmëri nga distanca jepet ne vijim.
Zhurma
90db –niveli

Distanca (m)
10

50

100

500

59

45

39

25

Për pajisje moderne

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Pasi që aktiviteti i Gurëthyesit me Separacion dhe pajimet tjera përcjellëse janë
mire të projektuara, të vendosura dhe të monitoruara nga ekspertët e lamive
përkatëse dhe njëherit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të
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bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin, dhe duke pasur parasysh
kapacitetin e prodhimit, aksidente mjedisore të mëdha nuk mund të ndodhin.
Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe
mund të ndodhin në çdo etapë të proceseve teknologjike në punishte si:


Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese



Nga mekanizmi punues (mundësia e ndezjes)



Nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik



Nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit të
fraksioneve të prodhuara.

6. Marrja

e Masave

për Parandalimin

dhe Zvogëlimin

e

Ndikimeve
6.1. Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i
kemi cek më lart duhet ndërmarr këto masa: Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit
teknologjik të thërrmimit dhe seperimit duhet të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë
në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Për
mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania është e detyruar të bëj
instalimin e sistemit të ujit për zvogëlimin e sasisë së pluhurit. Furnizimi me ujë
do të bëhet nga pusi (bunari) pronë e kompanisë të cilin pronari do ta bëj me
shpim të thellë, ose furnizim i ujit të nevojshëm me cisternë, me anë të pompës
së ujit nëpër mjet gyp sjellësve sillet gjerë te gurëthyesi me seperacion. Sistemi i
ujit për zvogëlimin e pluhurit i cili lirohet gjatë procesit të thërrmimit dhe seperimit
duhet të

vendoset

në tëra stabilimentet të cilat lirojnë pluhur dhe atë në

bunkerin pranues, në gurthyesen primare me nofulla, gurthyesen sekondare
dhe terciare, në të gjitha sitat vibruese, dhe në të gjithë shiritat transportues. Në
sistemin për zvogëlimin e pluhurit duhet vendosur valvulet për lëshimin dhe
rregullimin e sasisë së ujit në mënyrë mekanike, gjithashtu duhet të vendosën
diznet të cilat e lëshojnë ujin ne formë mjegulle e cila bënë ujitjen e gurit
gëlqeror, dhe në këtë mënyrë masa e cila do të thërrmohet dhe seperohet, si dhe
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fraksionet ujiten ashtu që nga masa dhe fraksionet nuk mundë të lirohet pluhuri.
Uji i cili shërben për mënjanimin e pluhurit duhet të rregullohet ne sasi vetëm sa
të bëj rrëzimin e grimcave të pluhurit që të mos shpërndahen ne mjedis, kjo sasi
varret nga lagështia e gurit te forte i cili thërrmohet dhe seperohet.
Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të thërrmimit dhe seperimit nëse me
instalimet e sistemit të ujit nuk mund të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në
kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Kompania
duhet ber instalimin e sistemit të depluhrimit me anë të filtrave që është sistem i
avancuar për zvogëlimin e pluhurit.
Ne vijim po bëjmë përshkrimin e procesit teknologjik të depluhrimit. Pluhuri i cili
krijohet gjatë procesit teknologjik thithet nga stabilimentet me ndihmën e ajrit
përmes gypave që do të montohen në vendet ku krijohet pluhuri. Sasia e ajrit të
thithur do të caktohet në bazë të përvojës dhe matjeve të bëra në pajimet e
vendosura për shpluhrosje.
Në çdo vend për shpluhrosje do të ekzistojnë flutura rregulluese me të cilën
rregullohet sasia e ajrit të thithur. Të gjithë gypat do të jen ashtu të dimensionuar
sa që shpejtësia e ajrit në ta është mjaft e madhe sa që nuk do të ketë palosje
(fundërrim, ngjitje) të pluhurit në gypa. Të gjithë gypat thithës do të jenë të lidhur
me gypin kryesor mbledhës të pluhurit i cili është i kyçur në filtrin OVF 350.
Në vendet lidhëse të gypave vendosen mbyllësit e gomës të cilët shërbejnë si
mbyllës e një herit edhe si izolator të ajrit.
Në filtrin e thatë prej bezi nga ajri i ndotur ndahet gati e tërë sasia e pluhurit
dmth. bëhet filtrimi i ajrit përmes bezit filtrues. Efekti i kësaj ndarje është mbi 99
% .Koncentrimi i pluhurit në dalje nga filteri sillet nën 50 mg/m³ e që është më
pak se e lejuara 150 mg/m³. Filteri i bezit është i pajisur edhe me stabilimente
për pastrimin e thasëve, përndryshe shtresat e pluhurit do të pengojnë krejtësisht
filtrimin dhe punën e të gjitha pajimeve ose stabilimenteve. Pastrimi bëhet me
ventilatorin për fryrje i cili me ndihmën e një mekanizmi largohet prej thesi në
thes dhe bënë fryrjen e thasëve me lëvizjen e ajrit nën

shtypje. Lëvizja e

ventilatorit për fryerje prej thesit në thes dhe koha e pauzës në mes thasëve
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caktohet me ndihmën e releut kohor në programaturën e filterit. Ajri i pastruar
nga filteri kalon përmes gypave në ventilatorin kryesor dhe prej aty në oxhak dhe
del nga sistemi për shpluhërosje. Pluhuri i ndarë në filtër largohet me kërmill dhe
hyn në dozatorin e transportierit pneumatik prej aty me ndihmën e ajrit të
komprimuar transportohet në silos. Silosi është i pajisur me nivelues i cili
regjistron nivelin maksimal në silos. Zbrazja e silosit

bëhet me ndihmën e

stabilimenteve për mbushje me dorë ose mekanike i cili kyçet në autocisternë.
Për rrëzimin e pluhurit të shtresuar në pjesën konike të silosit bëhet me ajër të
komprimuar. Kërmilli i pjerrët transportues i cili transporton pluhurin nga pjesa e
poshtme e filterit ku grumbullohet pluhuri ka një hapje plotësuese e cila shërben
për pastrimin e tij.
Pajimet për shpluhrosje do të përbëhen nga këto elemente:
a. filteri OVF-350 m² me beze të thatë,
b. ventilitaori centrifugal
c. gypat, lakesa, reduktor, flutura rregulluese, ndarës dhe oxhaku
d. transporteri pneumatik
e. silosi
Pajimet dhe vendet ku duhet bërë largimi i pluhurit janë këto:
1. thërrmuesja me nofulla
2. thërrmuesja sekondare dhe terciare me traj dhe çekan
3. në hinkat për derdhje të materialit
4. ne sitat vibruese
5. ne shiritat transportues
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë
procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e gurit te forte, përpos masave
të lartë cekura duhet ndërmarr edhe këto masa:


Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve për thërrmimin dhe
seperimin e gurit te forte, e posaçërisht stabilimenteve të cilat janë burim
i emisioneve të pluhurit.
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Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e sistemit të instaluar

për

zvogëlimin e pluhurit me ujë dhe pastaj me filtër .


Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i thasëve filtrues të dëmtuarit të
ndërrohen.



Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe
konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i
gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ.



Gjithmonë duhet të bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve
transportuese dhe fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe
temperatura të larta.



Duhet të jetë çdo herë në disponim auto cisterna me ujë për spërkatje.



Kamionët të cilët bëjnë transportin e fraksioneve duhet të mbulohen me
mbulesa adekuate, ne kohra të thata edhe të spërkaten me ujë.



Duhet të bëhet matja e emisioneve dhe imisioneve të pluhurit gjatë
punës në punishte dhe në territorin më të gjer, duke iu përmbajtur të
gjitha masave të cekura më lartë për mbrojtjen e ajrit, me qëllim të
caktimit të sasisë së përbërjes së thërrmijave të pluhurit, dhe për të
krahasuar vlerat e matura më vlerat kufitare të caktuara.

6.2. Masat e marura për mbrojtjen e Tokës
Me qëllim të ruajtjes së tokës nga ndikimet negative gjatë procesit teknologjik për
Thërrmimin dhe Seperimin e gurit te forte, duhet ndërmarr këto masa:


Duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet e thërrmimit dhe
seperimit.



Duhet të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të
derivateve dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese.



Vaji i makinave duhet të ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara
për mos depërtimin e tyre në tokë dhe ate ne ofiçinën për riparimin dhe
mirëmbajtjen e mjeteve ngarkuese dhe transportuese.
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Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin e gurëthyesit
me seperacion për shkak te avarive ne makinat
ngarkuese dhe
transportuese, atëherë duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit
dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të
vendoset nën makinën që riparohet.
Si masë tjetër për mbrojtjen e tokës rekomandohet që në kohëra kur ka të
reshura atmosferike të mos punohet me makina të rënda, me qëllim të
mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës.
Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohet në lokacionin e gurëthyesit
me seperacion duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes
dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të
cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të
licencuara.
Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në
kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport
vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto
mbeturina të dërgohen në deponin e qytetit.
Platoja dhe sipërfaqet operacionale ku bëhet mirëmbajta (servisimi) i
makinave transportuese dhe pajimeve prodhuese të betonohet dhe
izolohet.
Platoja dhe sipërfaqet operacionale ku vendoset gjeneratori të betonohet
dhe izolohet.
Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes së pajimeve të gurëthyesit me
seperacion duhet të deponohen në enë të posaçme, dhe do të u
dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin e vajrave të
përdorura.
Depoja ku deponohen vajrat dhe lubrifikantet e ndryshme si dhe vajrat e
përdoruar të thurret me mur statik si dhe platoja ( dyshemeja) të
betonohet, ne te të vendoset sistemi i bartjes së ujërave gjer ne Seperator
të vajrave . Makinat ngarkuese dhe transportuese pas kryerjes se orarit të
punës të parkohen në vendin e caktuar enkas për to.

6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Në lokalitetin e Gurthyesit me Seperacion duhet të bëhet sistemi

për

grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura të krijuara nga procesi i prodhimit
dhe ujërave nga të reshurat atmosferike, duhet ber kolektorët për grumbullimin
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dhe sistemin gypor për bartjen e ujërave të ndotura nga tëra sipërfaqet
operacionale të gurëthyesit me seperacion, nga sipërfaqet ku do të vendoset
gjeneratori,

nga sipërfaqet e depos së vajrave dhe lubrifikanteve,

ujërat e

ndotura duhet të dërgohen për trajtim në puse sedimentuese për pastrimin e
ujërave të ndotur me grimca të ngurta. Përpos sistemit të gypave duhet të
ndërtohet edhe sistemi i kanalit rreth e përqark gurthyesit dhe sipërfaqeve
operacionale për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura gjerë në puset
sedimentuese.

Puset sedimentuese duhet të ndërtohen tri puse në madhësi

3x(5x4x2m) për sedimentimin e thërrmijave të ngurta. Pas trajtimit në puset
sedimentuse uji orientohet për trajtim të mëtutjeshëm në seperatorin për
pastrimin e ujërave të ndotur nga derivatet dhe vajrat të cilat kanë rrjedh në
sipërfaqet operacionale, nga pajimet e punës, e pasandaj ujërat e trajtuara në
seperator të lëshohen në gropën septike. Duhet rregullisht të pastrohen puset
sedimentuese dhe seperatori i vajrave . Ujërat e zeza duhet së pari te trajtohen
në gropën septike e cila duhet ndërtuar e pastaj të lirohen ne recipient të
pastërta. Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara.
Do të ekzistojnë dy mundësi të shkarkimit të ujërave të trajtuara njëra drejt për
drejt nga seperatori në recipient, tjetra mundësi prej seperatorit në rezervuar, prej
nga do të shkarkohet në recipient nëse nuk nevojitet për procesin teknologjik, që
shihet edhe nga shema e trajtimit të ujërave të ndotura e paraqitur në vijim.
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave

Ujërat Industriale
Ujërat e të reshurave
atmosferike nga sipërfaqet
operacionale

Rikthim në proces teknologjik

Gropa sedimentuse

Gropa sedimentuse

Gropa
Sedimentuse

Seperatori I
Vajërave

Rezervari i Ujit të
trajtuar (pastërt)

Uji i trajtuar (pastërt
Mostrimi

Recipient
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Seperatori i vajrave duhet të ndërtohet në at mënyrë që të parashihet mundësia
për matjen e sasisë dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen në
recipient, Rekomandohet që të ndërtohet një rezervar me qëllim të mbajtjes së
ujërave të trajtuara, uji i trajtuar (pastruar) do të rikthehet në procesin teknologjik,
kështu që do të mbyllet cikli i trajtimit dhe furnizimit me ujë industrial, dhe do të
parandalohet shkarkimi i ujërave.

6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi
mbrojtje nga zhurma.
Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për analizat dhe vlerësimin e
rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me
standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në rast se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të
merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas
rregullave në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të
punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.

6.5. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore
Masat për mbrojtjen e botës bimorë kryesisht lidhen ngushtë me ruajtjen e
tokave në afërsi të ngastrës shfrytëzuese nga erozioni dhe masave tjera mbi
mbrojtjen e tokës, ajrit dhe ujit .
Kompanisë i jepet urdhëresë e që të mos deponoj pa kontroll mbeturina në
vende të ndryshme por ato duhen të deponohen në vende me destinacion të
caktuar. Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për
neutralizimin e tij.
Pajisjet kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të veçantë. Për mbrojtjen e
botës shtazore kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të
punësuarve jashtë zonës operuese dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës,
kualitetin e ajrit, ujit etj.
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6.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Për të evituar rreziqet aksidenciale duhet ndërrmare këto masa:


Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.



Të mirën të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës
dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese si dhe pajimet
prodhuese.



Duhet të bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.



Duhet i tërë oborri i gurëthyesit me seperacion të thuret me tel gjembor.



Duhet të kenë çdoherë

ne disponim kemikate neutralizuese për

karburante të naftës dhe vajra.


Automjetet transportuese të mos zhvillojnë shpejtësi më të madhe se
dyzet km/orë.



Të merën të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë,
mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.

7.0. Programi i Monitorimit
Ndikimet direkte nga aktiviteti i gurthyesit me separacion, bazuar në vlerësimet e
ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë.
Këto ndikime janë relativisht minimale në mjedis pas marrjes së masave për
zvogëlimin e këtyre ndikimeve, dhe si të tilla mund të monitorohen.
Për këtë arsye parashihet një program monitorues për të gjitha shkarkimet.
Monitorimi i ajrit dhe ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e
analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri të Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor sipas kërkesës së tyre.

8.0 Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë Parallova
for Investment L.L.C së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do ti paraqiten të
dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të
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raportohen autoriteteve përkatëse sipas kërkesës së tyre dhe komunitetit lokal
brenda komunës.

9.0.

Marrja e Masave Rehabilituese pas

Përfundimit të

Aktiviteteve Prodhuese
9.1. Objektivat e rikultivimit
Pas përfundimit të jetë gjatësisë së Gurëthyesit me Seperacion e kjo varret nga
nevojat e konsumatorëve për këto fraksione dhe rezervave të shfrytëzuara të
gurit te forte. Pas këtij afati pajimet e gurëthyesit me seperacion duhet të
çmontohen e të vendosen në një lokalitet tjetër apo në bazë të leverdis së
kompanisë të shitën si material i vjetruar.
Bazamentet si dhe platot nga betoni

të shkatërrohen, imtësohen dhe të

dërgohen në deponi rajonale.
Nga proceset teknologjike të prodhimit dhe përpunimit do të krijohen substrate që
i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme
(sterile) për rikultivim.
Substrate me përbërës të gurit, që pa tjetër duhet të largohen dhe bëhet
zëvendësimi i tij me at të rrethit ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i
përshtatshëm për rikultivim.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të
hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit.
Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:
Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punëve në procesin
teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar
(prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në
ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e
seperacionit të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues.
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9.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Pas përfundimit të punimeve minerare me rikultivimin teknik do të krijohet një
profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera. Propozohet që
rikultivimi në ngastrën ku është i vendosur Gurëthyesi me Seperacion të bahet
me mbjelljen e fidaneve të ndryshme (pemëve) frytë dhënëse.

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

9.4. Rikultivimi agroteknik
Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë
starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike
dhe pedologjike. Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe
agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të
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hapësirave të dëmtuara nga veprimtaria e procesit teknologjik për thërrmimin
dhe seperimin e gurit.
Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet
të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend.
Nf = S / a x b
S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet
distancën në mes fidaneve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të
jenë nga 2 m. Në pjesët ku do të behët mbjellja e bimëve duhet të vendoset një
shtresë e humusit prej 0.3- 0.5 m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik,
pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa ma
kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar.
Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit
rrënjor të bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t’i siguroj shtrirje
sa më të lirë. Nëpër këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të
djegur të shtallës e pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë
e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes
gjendja shëndetësore e fidanëve. Fidanët duhet të shoqërohen me ambullazh
përkatëse ne momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e
dëmtuara. Para se të mbillen fidanet, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion
prej bajage të freskët dhe argjili me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim
fillestar për bimën, si dhe dheu të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur
në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për
mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive
si dhe posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu ne pranverë bima ka një
startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar
kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj.

9.5. Rikultivimi biologjik
Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në
hapësirat e dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha
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elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në
prodhimtarin bujqësore, blegtorale dhe në silvokulturë. Rikultivimi biologjik është
faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Bimët të cilën e
kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet e degraduara janë fidanet e
ndryshme (pemëve) frytë dhënëse. Edhe pse janë propozuar kto bimë , duhet të
bëhet konsultimi me ekspertët profesional të Ministrisë së bujqësisë dhe
Pylltarisë si dhe me të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

10. Monitorimi pas Shfrytëzimit
Pas përfundimit të aktiviteteve teknologjike në gurëthyes me seperacion, pushon
edhe emetimi i pluhurit dhe i ndikimeve tjera në mjedis. Prandaj nuk paraqitet
nevoja për vazhdimin e monitorimit të këtyre ndikimeve. Por kompania
,,Parallova for Investment L.L.C”,

ka

për detyrë të bëj monitorimin e

sipërfaqeve të rekultivuara, posaçërisht pjesës së pyllëzuar ( mbjelljes së
fidaneve fryt dhënëse)

për një kohë të caktuar ne bazë të marveshjes me

Ministrinë e bujqësisë dhe pylltarisë

dhe Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit

Hapësinor.
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13. KONKLUZION
Ndikimi i Gurthyesit dhe seperaconit për Thermim dhe Seperim e shkembinjeve
Diabaze në Mjedis, është në nivelin e vlerave të rekomanduara nga Ligji për
Mbrojtjen në Mjedis, Ligji për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis dhe ligjet e aktet
tjera nënligjore relevante për mjedis. Ndikimet në tokë, ujë dhe në ajër rregullisht
duhet të kontrollohen. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohet në
fund të çdo viti kalendarik .
Pas punimit të këtij Raporti, mund të konkludohet se Thermimi dhe Seperimi i
gurit ne lokacionin ne fjalë nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve,
gjithashtu

ndikimet në tokë, ujë, ajër, peizazh

dhe pamjen vizuale, pas

identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë
raport, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të lakmueshëm, ose
edhe të eliminohen në fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara të
formuara nga vendosja e bazamentave te Thermojses dhe Sortuesit te gurit
Diabaze. Gjithashtu është paraparë që paralel me Thermim dhe seperim te gurit,
pjeset e mbetura per rreth të bëhet edhe rikultivimi i sipërfaqeve të lira aty ku
lejojnë mundësit e operacioneve teknologjike të thermimit dhe seperimit të gurit.
Mendojmë se këto të dhëna të shkruara ne Raportin e VNM-se

janë të

mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrise se Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor
dhe Infrastruktures per dhënien e mendimit Pozitiv për Pëlqim Mjedisor sipas
kërkesës së kompanisë,,Parallova for Investment L.L.C”, nga Prishtina me
pronar z. Besnik Islami Drejtor i kompanise.
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