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1.0 Hyrje
Raporti për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për grumbullim, riciklim të katalizatorve
të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinat metalike është një dokument i
rëndësishëm dhe i domosdoshëm për marrjen e Pëlqimit Mjedisor. Qellimi dhe detyra e
këtij Raporti të Vlersimit të Ndikimit në Mjedis është që të identifikohen dhe analizohen
ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë duke i parashtruar dhe ndërmarrë masat e
domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari.
Në raportin e VNM-së do të analizohen karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit
në lokalitetin ku ushtrohet veprimtaria për grumbullim, riciklim të katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinat metalike, si dhe karakteristikat
teknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit të kësaj qendre të grumbullimit.
Për aktivitetet qe zhvillohen, shtrohet nevoja për hartimin e Raportit të Vlerësimi të
Ndikimit në Mjedis, ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet relevante që mund të
paraqiten në relacionin qendëra për grumbullim, riciklim të katalizatorve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinat metalike dhe mjedisi, duke mos anashkaluar
edhe ndikimet kumulative në regjionin më të gjerë.
Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të
ndikimit në mjedis, ky raport bëhet me qëllim të përkufizimit të ndikimeve potenciale
dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu ndërmarrë për mbrojtjen e
mjedisit nga ndikimet negative.
Me rastin e hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i
masave për zvogëlimin e ndikimeve në qendrën për grumbullim, riciklim të katalizatorve
të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinat metalike në lokalitetin Lebanë,
Komuna e Prishtinës.
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2.0 Baza për Hartimin e Raportit
Raporti i VNM-së përfshinë identifikimin e burimeve që rrezikojnë mjedisin, masat e
mbrojtëse për mjedisin duke përfshirë edhe rastet e mundshme të ndonjë aksidenti
mjedisor gjatë funksionimit kontinuall të qendrës për grumbullim, riciklim të
katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinat metalike në
lokalitetin Lebanë, Komuna e Prishtinës, dhe ate :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin gjerë në kufijtë
e lejuar.

2.1 Arsyeshmëria e projektit
Grumbullimi,riciklimi i katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe
mbeturinave metalike paraqesin sasi të mëdha të lëndës së parë e cila mundet me një
përpunim të caktuar teknologjik përsëri të përdoret për qëllime të ndryshme ( procesi i
riciklimit).
Viteve të fundit riciklimi që po bëhet në vendet e zhvilluara është një nga kontributet më
të mëdha në aspektin e përfitimeve ekonomike, punësimit të një numri të punëtorëve,
dhe njëherit kontribohet në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit jetësor.
Këto probleme paraqiten në të gjitha vendet e botës dhe në të gjitha këto vende
paraqitet nevoja e formimit të ndërmarrjeve që merën me riciklimin. Pra, nisur nga kjo
qendra per grumbullimin, riciklim të katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike
si dhe mbeturinave metalike në lokalitetin Lebanë, Komuna e Prishtinës me punën e
vetë dhe teknologjinë që do të përdor do të kontriboj dukshëm në zvoglimin e ndikimeve
negative në mjedis nga mbeturinat e cekura me lartë.
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2.2 Rregullativa ligjore

a) Dokumentacioni normativ
Legjislacioni në lidhje me ruajtjen e mjedisit është në përputhje me normativat
evropiane të mbrojtjes se tij, ndonëse cilësia mjedisore është ende në parametra mjaft
të ulët. Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar Ligji për
VNM (Nr. 03/L-214) i cili përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen
për miratim te VNM-së.
Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) ka për qëllim që të siguroj mundësimin e një vlerësimi të
përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive që
do të realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë
efektet negative në mjedis në kohën e duhur.
Ligjet dhe aktet nënligjore më të rëndësishme të aplikuara për hartimin e VNM-së për
qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave
kompjuterike si dhe mbeturinave metalike janë si me poshtë:


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



Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



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 mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 0/L-012



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për Transportin Rrugor Nr. 04/L-179



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave (15/2012).



Udhëzimi administrativ Nr. 20/2012

për export, import dhe transit të

mbeturinave.
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Udhëzimi Administrativë për administrimin e bifenileve dhe trefenileve të
polikloruara Nr.37/2007.



Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e
mbeturinave (08/2007).



Udhëzim Administrativ Nr 08-2009 - mbi Vlerën e lejuar të emisioneve të
zhurmës nga burimet e ndotjes



Udhëzim Administrativ Nr _2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër
nga burimet e palevizëshme të ndotjes.



Udhëzim Administrativ Nr 17-2013-për Kadastrin e shkarkimeve të ndotësve në
Mjedis.



Udhëzim Administrativ Nr Nr.30/2014 për Kushtet, mënyrat,parametrat dhe vlerat
kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin ekanalizimit dhe në trupin
ujor



Udhëzim Administrativ Nr.13/2013 për Katalogun Shtetror të Mbeturinave



Rregullore për Mbrojtje dhe sigurin në punë, shëndetin dhe mjedisin e punës
Nr.33/2003.

Rregullore për Mbrojtjen nga zjarri dhe fatkeqësit tjera.
b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, është kompletuar me këtë
dokumentacion;
1.

Çertifikata e biznesit

2.

Çertifikatat e pronësisë .

3.

Kopjet e planit të ngastrave

4.

Kontratë për shfrytëzim të ngastrave

5.

Çertifikata e përdorimit për kryerje të veprimtarisë

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. 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
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ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s
(85/337/EEC)

2.3 Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për qendrën për
grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe
mbeturinave metalike bëhet në disa faza edhe ate:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet siç janë :


burimet themelore të ndikimeve në mjedis.



popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.



karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku gjindet qendra
për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike
si dhe mbeturinave metalike



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.
d) Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet përcaktimit 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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3.0 Karakteristikat e Lokacionit dhe Mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit të VNM-së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është
bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë terren . Për t`u definuar
gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për t`u krijuar një bazë reale për
hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë prezantuar
edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike,
gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.

3.1 Potencialet ekzistuese
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella
të faktorëve natyrorë siç janë toka, uji, ajri, relievi, flora dhe fauna. Çdo njëra nga
potencialet ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që në esencë
kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së
mjedisit. Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre në formimin e
potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën në fjalë,
së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është paraqitur në figurën e
më poshtme. Në bazë të raporteve të paraqitura në figurë është e qartë që faktorët
natyrorë formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të të cilave duhen
marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit në qendrën për grumbullimin, riciklimin e
katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike të
ndërtuar ne hapësirën konkrete.
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FAKTORËT
NATYROR

POTENCIALET

TOKA

POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI

POTENCIALET
E BIOTOPËS

FLORA

POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

FAUNA

Raportet themelore ndërmjet faktorëve
natyrorë dhe potencialeve ekologjike

3.2 Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është e vendosur qendra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike në fshatin Lebanë
komuna e Prishtinës, gjindet në anën e djathtë përbri rrugës Magjistrale Prishtinë Podujevë.
Qendra

për

grumbullimin,

riciklimin

e katalizatorve

të

automjeteve,

pllakave

kompjuterike si dhe mbeturinave metalike është e vendosur në pjesën e ngastrës
kadastrale :
-

Ngastra kadastrale P-71914043 – 00370 -1

-

Nr. I lëndës; 11-942/03-0077503/21

Komuna Prishtinë
Zyra KadastraleLebanë – Prishtinë, vendi i quajtur “Te rruga” me S= 3112m2
Ngastra kadastrale e lartëcekur është në pronësi Z. Jahush/Qerim/ Imeri. Pronësia e
ngastrës dëshmohet me anë të Ҫertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme. Z.
Jahush/Qerim/ Imeri ia jap me qira pronën Kompanisë “ VPMG” Sh.P.K, Lebanë,
Prishtinë me përfaqësues Z. Kushtrim Vardari, për periedhen prej 10- viteve ( deri në
vitin 2031) me mundësi vazhdimi te metutjeshëm edhe per 10 vite tjera(shih kontraten
bashkelidhur ketij Raporti).
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Pozita e lokacionit për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave
kompjuterike si dhe mbeturinave metalike në Lebanë, Komuna e Prishtinës

Ortofoto. Pozita e lokacionit për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike në Lebanë, Komuna e Prishtinës
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3.3 Popullata dhe Vendbanimet
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e saj. Këto fakte
kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të ndikimeve të mundshme
negative në banorë që jetojnë dhe hapësirën e analizuar. Në komunën e Prishtinës
bëjnë pjesë 205.133 banorë ( sipas statistikave nga regjistrimi i fundit). Njëra nga
veçoritë 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.
Në afërsi të lokacionit ku është e ndërtuar qendra për grumbullimin, riciklimin e
katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike në
mënyrë të drejtpërdrejt nuk atakohen objekte të banimit (shtëpi banimi). Objektet e
banimit me popullatë larg lokacionit janë mbi 100 m – 150 m. Baza për grumbullimin,
riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave
metalike në pikëpamje mjedisore, nuk do të ketë ndonjë ndikim relevant në popullatë,
përpos që do të kenë ndikime pozitive në punësim dhe prodhim.

3.4 Infrastruktura ekzistuese
Lokacioni ku është e ndërtuar qendra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike gjendet në brendi të
hapësirës së ngastrës nga rruga magjistrale qarkulluese

Prishtinë – Podujevë në

largësi mbi 10 m. e cila rrugë pastaj lidhet me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës.

3.5 Kushtet klimatike
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbidetare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe
vjetore, ёshtё klimë kontinentale. Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe
Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë të njëjtë. Të reshurat janë të formës

13

riguese ose me karakter lokal. Temperatura mesatare sillet prej 9.1˚C gjer në 10,2˚C e
si mesatare e këtyre merret temperatura prej 10,C.
Temperaturat më të larta në vitet e hulumtuara (1986, 1987,1988) janë në muajin
qershor 34,6˚C, ndërsa në korrik 31,4˚C dhe në gusht 30,1˚C.
Temperaturat më të ulta kanë qenë në muajin dhjetor, janar dhe shkurt. Temperaturat
maksimale mesatare vjetore për vitet e hulumtuara janë 21,5˚C, ndërsa temperaturat
mesatare minimale sillen prej (-1,6)-(-3,2˚C).
Regjimi i reshjeve ne komunën e Prishtinës ka karakterin e klimës aride. Shuma e
përgjithshme e reshjeve sillet nga 573 mm deri ne 751 mm (për vitet e hulumtuara).
Vlera mesatare vjetore e lagështirës relative është 74.8%. Muaji më i thatë është gushti
65.2%, kurse më me lagështi janë nëntori dhe dhjetori83.2%.

3.6 Erërat
Në lokacionin ku është e ndërtuar qendra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike më së shumti janë të
përfaqësuara erërat veriore. Me intensitet më të madh të shpejtësisë paraqiten erërat
veriore, veri perëndimore si dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intensitet
më të vogël. Në komunën e Prishtinës 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 3.3 m/sek.
Karakteristikë në këto hapësira të komunës së Prishtinës është me intenzitet ma të
madhë të ernave, e cila kahja e shpejtësis vie nga malet e Kopaonikut .

3.7 Relievi
Rajoni me reliev pjesrisht të rrafshët, kurse hapësira e gjerë karakterizohet me një
reliev kodrinor – malor dhe fushor.
Relievi me larësitë, pjerrtësitë dhe ultësirat e ndryshme ndikon ne formimin dhe
ndërtimin e elementeve klimatike, në shfaqjen e të reshurave klimatike dhe formimin e
rrjetit ujor të cilat drenohen në prrockat përreth.
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3.8 Hidrografia
Në aspektin hidrologjik ujërat sipërfaqësorë të komunës së Prishtinës karakterizohen
me disa lumenj si; lumi Prishtevka, Vellusha, Bernicës, lumi Llap e cili shërben si
mbledhës i të gjithë lumenjve dhe projeve të fushë gropës së komunës së Llapit dhe
Prishtinës apo rrjedhjeve në formë të përroskave që janë aktiv sipas sezoneve apo të
reshurave atmosferike. Sasia më e madhe e ujërave në këta lumenj është në muajin
shkurt dhe mars kurse sasia më e vogël është në muajin gusht dhe shtator. Në afërsi të
lokacionit ku është e ndërtuar qendra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike nuk ka burime natyrale
te ujit, përpos kanalit artificial Ibër-Lepenc për ujitje në largësi mbi 600 m.
Ujërat sipërfaqësore nga të reshurat atmosferike përmes përrojve lokale derdhën në
lumin e lartëcekur.

3.9 Karakteristikat gjeologjike - gjeomekanike
Me që objekti është i ndërtuar para se të përgatitet raporti i VNM-së , atëherë nuk do të
bëhen aso hulumtime gjeomekanike të cilat do të ishin përdorur për përgatitjen e
llogarive statike të fundimit (themelit) të objektit por vetëm do të përshkruajmë përbërjen
gjeomorfologjike të terenit ku gjendet lokacioni. Regjioni i Kosovës konkretisht komuna
e Prishtinës karakterizohet me një lloj-llojshmëri shumë të ndërlikuar të theksuar
litostratografike dhe përbërje të ndërlikuar tektonike të terrenit .
Ky regjion është karakterizuar sipas shkallës së stabilitetit në tri territore :


Territor kryesisht stabil në kushte natyrore dhe në kushte të veprimit të njeriut në
këtë kategori hynë shkëmbinjtë argjilorë dhe shkëmbit gëlqerorë.



Territore kryesisht stabile në kushte natyrore që në kushtet e veprimit të njeriut janë
jo stabile e në këtë kategori bëjnë pjesë shkëmbinjtë shtresorë.

Territoret kryesisht jo stabile në kushtet natyrore dhe në kushtet e veprimit të njeriut
janë kryesisht jo stabile. Vetitë e përgjithshme morfologjike janë rrafshe të drejta
rrethore-fundore të mbushura me dhe, dhe rërë diluviale
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3.10 Natyra dhe biodiversiteti
Në bazë të të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës, nuk ekzistojnë të
dhëna se në këtë terren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në
drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zonë/territor
që është potencial të futet nën mbrojtje .

3.11Bimësia dhe Vegjetacioni
Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve bimore nuk është studiuar në masë të
mjaftueshme për të sjellë përfundime meritore.
Mirëpo, në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethinë të zonës ku realizohet projekti kemi
hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta barishtore, kulturat
bujqësore, kurse ne lokacionin më të gjerë

bimësi drusore si qarri, bungu,

kaça,

murrizi, mana, manaferra, kurse ngastrat kuështë e ndërtuar ferma e pulave më herët
kanë qenë te mbjellura me vreshta të rrushit.

3.12 Bota shtazore – Fauna
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë
edhe të dhënat nga vendorët, në këtë zonë jetojnë gjitarët, zvarranikët, brejtësit,
insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku ndersa me larg, derri i egër.
Prej brejtësve jetojnë: minjtë, prej zvarranikëve- gjarpëri i zakonshëm,

breshkat e

tokës, hardhuca e gjelbër, insektet krahëfortë, krahëlusporë, mizat etj, ndërsa prej
shpezëve janë karakteristike, bilbilat, thëllënëza e fushës, sorrat, gjeraqinat,etj

3.13 Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin qendra për
grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe
mbeturinave metalike – mjedisi. Me këtë rast gjithësesi 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 .
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Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse
nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.
Projekti

i lartëshënuar nuk ka ndonjë ndikim negativ në prishjen e peizazhit në

lokacionin e analizuar, sepse ky lokacion është shëndrruar ne nje objekt prodhues i cili
ne kontinuitet vizuel inkuadrohet me vazhdimesinë e shtëpiave - ne pjesen
veriperendimore.

3.14 Dukshmëria
Shikuar nga relievi, ku është qendra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, për shkak të
konfiguracionit e posaçërisht pozitës ku ndodhet, dukshmëria është në largësi të
konsideruar. Karakteristikë e këtij rejoni është e mbuluar nga mjegullat e hershme
pranverore dhe vjeshtore .

3.15 Ajri
Edhe pse ne rrethinë të këtij lokacioni- në rrafshin e Kosovës mbi shkallën e ndotjes së
ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës është evidente për arsye të veprimtarisë prodhuese të
Termocentraleve Kosova A dhe B.
Kurse vlerësim sa më preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku është e ndërtuar
qendëra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave
kompjuterike si dhe mbeturinave metalike nuk është kryer. Nga vet konfiguracioni i
terrenit dhe funksionimi i aktiviteteve prodhuese në qendren për grumbullimin, riciklimin
e katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike,
aktivitet bujqesore në fshat dhe rrethina nuk ka ndonji ndotje të konsiderueshme të ajrit
në këtë mikro terren.

3.16 Uji
Ndotja e ujit shkaktohet nga veprimtaritë

industriale dhe shkarkimi i ujërave të

amvisnisë si dhe nga plehrimi i tokave punuese.
Ndersa sa i perket ndotjes se ujit nga objekti i qendrës për grumbullimin, riciklimin e
katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, mund
te konstatojmë se objekti ne fjalë nuk ka ndikim të ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe
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nentokesore. Objekti sipas projektit i ka të menaxhuara në mënyrë profesionale të gjitha
ujërat; duke i perfshirë edhe ujërat shplarëse te procesit të prodhimit. Qendra për
grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe
mbeturinave metalike ujërat e ndotura nga banjot dhe kuzhina i shkarkon në kanalizimin
e fshatit.

4.0 Përshkrimi i objektit, paisjeve dhe proqesit teknologjik
4.1 Përshkrimi i hapësinës punuese të objektit
Lokacioni qendra për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave
kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, në përbërjen e saj ka :

Objekti me halla i ndërtimit të fortë

-

Objekti i ndërtimit të fortë për zyre dhe personelin

-

Kuzhina për puntorë

-

Tauletet

-

Hapësira e analizës së produktit - laboratori

-

Hapësirat për pranimin dhe shkarkimin e katalizatorëve
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-

Hapësira e mjeteve punuese si; klasifikimi, prerje, bluarja dhe deponimi

-

Objekti i ndërtimit të fortë i mbuluar në të cilën gjenden presa për prerjen e
katalizatorëve, mullijtë për bluarje si dhe ambalazhimi i produktit.

Paisjet e për zhvillimin e procesit teknologjik
Për zhvillimin normal të veprimtarisë në qendër për grumbullimin, riciklimin e
katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike,hyjnë
në veprim këto paisje:
-

Prerëse për prerjen e katalizatorëve

-

Mulliri blurës i madh rrotullues me sfera metalike

-

Mulliri blurës i vogël rrotullues me sfera metalike

-

Mullini blurës mini me zingjirë

-

Mulliri imëtsues-vibrues me cilindra për mostër për analizë laboratorike

-

Spektrometri për analizë të mostrës së bluar

-

Piruner për bartje

-

Automjetet transportuese

Përshkrimi i procesit teknologjik
Veprimtaria në qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike furnizohet nga mbeturinat të cilat i
sjellin qytetarët ose operatori i merrë nga operatorët tjerë që i kanë grumbulluar
paraprakisht.
Katalizatorët e grumbulluara vendosen në hapësirë të veqantë nga pllakat e
kompjuterëve dhe metaleve mbeturinë.
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Deponimi i katalizatorëve para demontimit

Prerëset për prerjen e katalizatorëve
Me anë të prerësës bëhët prerja e mbështjellëst metalik të katalizatorëve. Katalizatori
vendoset në hapësirën e gërshërve dhe me ndihmën e gërshërve hidraulik prehet
mbështjellësi i sajë dhe nxiret katalizatori nga qeramika.

Prerëse për prerjen e katalizatorëve
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Mbështjellësi metalik i katalizatorit

Katalizator nga qeramika

Mulliri blurës i madh rrotullues me sfera metalike

Pulti komandus dhe mulliri blurës i madh rrotullues me sfera metalike

-

Kapaciteti i bluarjes së katalizatorëve është 1000 kg për 2 orë
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Mulliri blurës i vogël rrotullues me sfera metalike

-

Kapaciteti i bluarjes së katalizatorëve është 300 kg për 3 orë

Produkti nga bluarja e katalizatorit në formë pluhuri - koncentrat
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Mulliri blurës mini me zingjirë

-

Kapaciteti i bluarjes së katalizatorëve është 10 kg për 10 min.

Mulliri imëtsues-vibrues me cilindra për mostër për analiz laboratorike
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Spektrometri për analizë të mostrës së bluar

Spektrometri NITON XL 3b Gold +

Kiveta ku vendoset mostra për analizë

 Në përbërje të katalizatorëve elementet kryesore dhe ekonomikisht për shfrytëzim
janë:
 Platina (Pt) në sasi prej 0.05 – 4.0 gr. për 1 kg katalizator pluhur
 Palladium (Pd) në sasi prej 0.05 – 2.0 gr. për 1 kg katalizator pluhur
 Rodium (Rh) në sasi prej 1 mg – 1.5 mg. për 1 kg katalizator pluhur
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Piruner për bartje

Mbeturinat metalike, E-Waste (kartela elektronike, scrap), bakër, alumin, zink, hekur,
hekur i përzier me inox, inox etj.
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5.0 Identifikimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme në mjedis
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve të
mundshme të cilat janë si pasojë e ndërtimit dhe aktiviteteve prodhuese që kryhen në
qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave
kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, tregojnë se deri te kuantifikimi i të dhënave
mund të vie sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe
kuantifikimi i tyre. Ndikimet në mjedis mund të lajmërohen në të gjitha fazat e zhvillimit
të projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative në mjedis i klasifikojmë në
tri perioda themelore dhe ate:
Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis duhet të bëhet për fazën e ndërtimit të
objektit, fazën e realizimit të prodhimit, gjithashtu duhet paraparë ndikimet e mundshme
në mjedis pas përfundimit të aktivitetit prodhues.

5.1 Ndotja e ajrit
Gjatë funksionimit kontinual në qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike duhet të kihet
parasyshë;
Si pika të burimit të emisioneve të materjeve ndotëse janë:


Pluhurat qe lirohen nga procesi teknologjik gjatë grumbullimit, seleksionimit të
katalizatorëve, si dhe bluarjes së tyre.



Pluhuri i cili lirohet gjatë ngarkimit dhe zbrazjes se lëndës së parë të
mbeturinave.



Gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese

5.2 Ndotja e tokës
Gjatë manipulimit në qendrën e grumbullimit, ndikimet në tokë kryesisht janë;
-

Shkapërderdhja e copave dhe grimcave

të ngurta nga mbeturinat e

katalizatorëve.
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-

Derdhja e ndonjë langu i cili mundë të gjindet në mbeturina plastike.

-

Nga të reshurat atmosferike nga sedimentimi i ndotjeve prej ajrit në rrethin të cilat
krijohen nga automjetet transportuese, pluhuri qe lirohen nga procesi teknologjik
dhe paisjeve operacionale.

5.3 Ndotja e ujit
Rreziku potencial për ndotjen e ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore gjatë funksionimit
në qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve, pllakave
kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, mund të ndodhë nga të reshurat atmosferike
në sipërfaqet e pambuluara ku janë të vendosur katalizatorët.
Për të parandaluar këto efekte të padëshirueshme një kujdes i veçantë i kushtohet edhe
menaxhimit me ujëra sipërfaqësorë, në periudhat e reshjeve, që ato ujëra të
shkarkohen në rrjetin e kanalizimit duke mos pasur kontakt me ndotës përmes
ujëmbledhësve të ndërtuar vetem për këtë qëllim.

5.4 Zhurma
Lokacioni në qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike është i ekspozuar zhurmës se krijuar
nga puna e blurësve sferik.
Sipas gjendjes faktike të qendrës të grumbullimit në lokacionin e analizuar mund të
konstatojmë se niveli zhurmës do të jetë nën nivelin e vlerave të lejuara.
Zhurma

Distanca (m)

90db –niveli
Për pajisj
moderne

10
59

50

100

500

45

39

25

Paraqitja tabelare e nivelit të zhurmës
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5.5 Ndikimet në florë dhe faunë
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mund të vie
deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo, sipas gjendjes faktike në terren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi
zhdukje të vegjetacionit përpos nga sipërfaqet operacionale. E njejta do të vlente edhe
për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative, nga kryerja e
aktiviteteve në qendrën për grumbullimin, riciklimin e katalizatorve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike.

5.6 Ndikimi në mjedis në rastet aksidentale
Në këtë kompleks të qendrës të grumbullimit mund të ndodhin këto aksidente:


Nga zjarri



Rrjedhja e vajrave nga puna e paisjeve.

Deri të zjarri mund të vie qëllimisht apo nga moskujdesi i punëtorëve gjatë manipulimit
me paisje.

6.0 Marrja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
Sipas analizës së bërë mbi ndikimin në qendrën për grumbullimin, riciklimin e
katalizatorve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike me
veprimtarinë kontinuale të sajë në lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin nëse
respektohen rekomandimet dhe ndërmirrën të gjitha masat adekuate të përshkruara ne
këte raport të VNM-së për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative
që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit jetësor, gjerë ne vlerat kufitare të lejuara.

6.1 Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit
Për ta parandaluar e zvogluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cekur
me lart, do të mirren këto masa;


Gjithmonë do të bëhet spërkatja e sipërfaqeve punuese mbrenda hapësirës së
mbuluar,por, edhe hapësirës së jashtme.
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Spërkatja e rrugëve transportuese sidomos gjatë kohës me erëra dhe
temperatura të larta.



Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe
transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i
gazërave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ.

6.2 Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë të cilat i kemi cek
më lart do të ndërmirren këto masa:


Në mënyrë të rregullt do të mirëmbahen stabilimentet që nevojiten për realizimin
e procesit të klasifikimit , të bluarjes dhe ambalazhimit.



Vaji i makinave transportuese do të ndërrohet në vende të caktuara, pra në
autoservise.



Mbeturinat e ngurta komunale do të grumbullohen dhe vendosen në kontejnerë
të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport nëpërmjet
ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në
deponinë regjionale.



Kontejnerët duhet të sigurohen për deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave
të klasifikuara në bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të
mbeturinave Nr. 04/L-060,



Duhet të bëhet betonimi/asfaltimi dhe izolimi i sipërfaqeve të parkingut të
automjeteve si dhe hapësirave punuese në të cilat bëhet manipulimi me lëndë
djegëse ( derivate te naftës), hapësirave ku vendoset gjeneratori i rrymës, me
qëllim që të pengohet ndotja e tokës nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga
automjetet e parkuara në parking.



Sipërfaqet jo funksionale do të janë zona gjelbëruese.
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Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe
transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që mos të
ketë derdhje eventuale të derivateve dhe vajrave gjatë punës së tyre

6.3 Masat e marrura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë përpos masave të
përshkruar në pasusin për mbrojtjen e tokës duhet marrë edhe këto masa mbrojtëse:
Duhet bërë kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për bartjen e ujërave të
ndotura nga tërë sipërfaqet operacionale në qendrën për grumbullimin, reciklimin e
katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike.
Gjat funksionimit të qendrës për grumbullimin, reciklimin e katalizatorëve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike pronari i kompanisë
duhet të bëj matjen e cilësisë së ujërave të shkarkuara, vlerat e fituara do të
krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara me ligjin per ujera.

Kolektorë në hapësiren punuese, për të reshurat atmosferike dhe kanalizimi

6.4 Masat që duhet të merren në raste aksidentale
Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarrfikëse që duhet të vendosen në
vendet ku do të jenë me efikas psh. në hapësirat ku bëhet bluarja e katalizatorëve.
Zakonisht vendosen dy aparate mobile zjarrfikëse të tipit (8, 9) dhe një arkë me rërë.
Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mundë të
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ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik
apo me ashkla të imta druri të cilat me lopata mblidhen dhe futën në fuqi ku mbahen në
depo deri sa të merren nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre.

6.5 Rekomandimet tjera për evitimin e ndikimeve negative në mjedis
Të bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë grumbullimit dhe
bluarjes së katalizatorëve.
Ndalohet ndezja e mbeturinave të lëngta dhe të ngurta në lokacionin brenda kompleksit.
Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të bëhet
aftësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata aksidentale.
Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe asfaltuara me
barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit nga ndotjet me erëra
kundërmuese dhe për çeshtje vizuale.
Në menyrë permamanëntë të mirëmbahet ambienti në qendrën për grumbullimin,
reciklimin e katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave
metalike.

6.6 Marrja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktivitetit
Pas perfundimit të jetëgjatësisë në qendrën për grumbullim, riciklim të katalizatorve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinat metalike e kjo varet nga pronari,
objektet e rindërtuara nga matriali i fortë si dhe mjetet dhe paisjet e punës duhet të
largohen.
Objektet e rindërtuara nga matriali i fortë duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të
dërgohen në deponi të qytetit, kurse mjetet dhe paisjet e punës duhet të largohen dhe
hapësina e brendëshme dhe e jashtme të pastrohet dhe të lihet në gjendje si ka qenë
para fillimit të opërimit në qendër për grumbullim sipas kontratës me qiradhënsin.
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7.0 Monitorimi i Mjedisit
Investitori është i obliguar që të bëj monitorimin e përhershëm të ndikimeve negative në
mjedis e posaçërisht monitorimin e ujërave të cilat derdhën nga kompleksi për
grumbullimin, reciklimin e katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe
mbeturinave metalike. Monitorimi i ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe
kryerjen e analizave në institute adekuate, për të vërtetuar nivelin e pastërtisë së
ujërave që shkarkohen në rrjetin e kanalizimit. Duhet të merren mostrat e ujit para
shkarkimit të ujërave dhe pas shkarkimit të ujërave nga kompleksi. Kontejnerët e
mbeturinave të zbrazën rregullisht. Të respektohen të gjitha rregullat teknike dhe
kërkesat lidhur me sigurinë ndaj zjarrit, sigurinë ne punë dhe mbrojtjen e mjedisit

32

8.0 Përfundim
Ndikimi në qendrën për grumbullimin, reciklimin e katalizatorëve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, do të jetë në nivelin e vlerave të
standardeve të caktuara me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme. Ndikimi në tokë,
ajër dhe ujë mund të kontrollohet. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohet
në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas kërkesës së MMPHI-së.
Pas punimit të këtij raporti, mund të konkludohet se në qendrën për grumbullimin,
reciklimin e katalizatorëve të automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave
metalike, nuk ka potencial të rrezikimit të shendetit të njerzëve, gjithashtu ndikimet në
toke, ujë, ajër dhe peizazh nëse zbatohen të gjitha masat e rekomanduara në këtë
Raport të VNM-së. Pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të
rekomanduara në ketë raport, konstatojme se ato mund të zvogelohen në nivel të
lakmueshëm, edhe të eliminohen tërësisht në fazën e rehabilitimit të hapësirave të
degraduara.
Gjithashtu, në qendrën për grumbullimin, reciklimin e katalizatorëve të automjeteve,
pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike, do të ketë edhe ndikime pozitive
socio - ekonomike për arsye të punësimit të punëtorëve si dhe pastërtia nga mbeturinat
të katalizatorve të grumbulluara anë e kënd Kosovës.
Mendojmë, se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së
Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktures dhënien e mendimit për Pëlqim
Mjedisor për zhvillimin e aktivitetit për grumbullimin, reciklimin e katalizatorëve të
automjeteve, pllakave kompjuterike si dhe mbeturinave metalike në lokalitetin Lebanë,
Komuna e Prishtinës sipas kërkesës të Kushtrim Vardarit - Drejtor Menaxhues i
Kompanisë “VPMG” SH.P.K. Lebanë. Prishtinë.
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