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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Përmes kësaj përmbledhje do të prezantojmë të gjeturat e Vlersimit të ndikimeve në Mjedis për HUDHRËNFERMA PËR RRITJEN E PESHKUT NË FSHATIN DOBËRÇAN P.N –K.GJILANIT
HUDHRËN-FERMA PËR RRITJEN E PESHKUT NË FSHATIN DOBËRÇAN P.N –K.GJILANIT..
Ky raport prezanton projektin per Vlerësimine ndikimit ne mjedis për Objketin për rritjen e peshkut apo
hudhra e peshkut . Trofta fresh shpk esht një biznes familjar për rritjen e peshkut destinimi i planifikuar për
furnisimin e restaurantit pranë hudgrës përkatëse . Lokacioni i Objkeit bujqësor Bazeni për peshi i quajtur
Hudhra për rritjen e peshkut gjendet ne fshatin dobërçan . kryesisht terreni esht një bregore në përgjithësi me
një ramje të butë apo konsiderohet si shtririje e pjerrët . Dimenzionet e Objektit për hudhrën e rritjes së
peshkut janë 32.20x6.50 m2 . Kurse furnizimi i me ujie esht si një mundësi ideale dhe e vetme nga pusët disa
puse te hapura sikurse burime vetanake disa prej tyre janë më dimenzione fi 1000 mm apo me nje distanc
njër nga tjetri pusë prej 10 metrave deri ne50 metra .. objekti gjithësjet do të i ndërtoi 12 bazene për
qëndrimin apo rritjen e peshkut , kuptohet me ndarje nga betoni muri i betonuar sikurse ne planin e
situacionit. Këto 12 bazene mundë të përfshijnë një sipërfaqe prej S= 209.3 m2
Me qëllim të rritjes në të ardhmen të kapaciteve prodhuese , në rritjen e peshkut dhe në furnizim te
restauranteve duke filluar për nevojat e restaurantiti ne kuader te Hudrës trofta fresh shpk , lidhur me kete
veprimtari është konsultuar me te gjitha inistucionet relevante duke gjetur perkrahje dhe duke i plotsuar
dokumentacionte përkatëse si vijon: ne dokumentacionin shtes te ketij raporti të VNM për rritjen e Peshkut
ne hudhrën si basen për peshqi ne Dobërçan .
Duke u konsultuar me investitorin e Kompanis Trofta fresh shpk që ep perfaqëson Bujar fejzullahu ,
konsiderohet si një biznis fillestar sikurse strat up që fillimisht e ka te planifikuar të efurnizon vetem
restaurantin brenda oborrit të Objektit të Basene për rritjen e peshkut ne oakcioinin B Dobërçan .
Ne fazën fillestar Bujar Fejzullahu ka deklaruar se ka startuar me nje bizns te vogle familjar e cila do meret
me rritjen e peshkut duke filluar fillimisht me nje kapacitet afro pes kubik peshk te rritur , për rritjen e
kakapciteteve prodhuese duke i rritur peshkit per te furnizuar restaurantet fillmisht aty afer me një cilësi të
lartë , Per kete arsye investitori i ka marrun ne konsiderim të gjitha kriteret dhe detyrimt për të i përmbushur
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të gjitha detyrimet ligjore dhe nacionale po ashtu edhe nderkombetare sidomos në impaktin mjedisor apo në
fsuhën e mjedisit në fazën e konstruktimit, Operimit dhe në mbylljen e ciklit nëse do të vijë mbyllja –pra
dekomisionimi apo demontimit..
Kërkesat për projektin e lartë cekur: janë si vijon – pasi që ajo zonë tnai më i ka arritur një infrastrutktu
shume funksionale qoftë rrugore dhe ne mbrojtjen e vegjetacionit botes bimore e shtazore diodiversitetit si
dhe mbrojtje se mjedisit duke u rritur numri i banorëve ne fhstrat për rrethë , ka një sasi të ujit që arrin të
buron edhe mbei siërfaaqe të tokës , me nje klimë shumë atraktiv për arsye të kufisimit me pyeje për rrethë ,
në mënyr që të bëhet furnizimi me peshkun vendor dhe te fresket ne te gjitha koherat dhe stinet e vitit.
Vizioni i Investitorit është për mundësin e kyqjes në këtë lloj të biznesit me qëllim të :
Zgjerimin e kapaciteteve dhe hapsirave kultivuese ne kuptim te rritjes se peshkut per përpunimin e tij dhe për
furnizim të restaurantit të Hudrës Trofta Fresh shpk si dhe ndertimi i objektiti në lpkacionin e njejt me
bazenin e peshkut per rritjen e peshkut me qellim edhe te perpunimit dhe furnizimit te reaturnateve ne ate
lokacion konkretisht Restauraniti në kuadër të Hudhrës për rritjen e peshkut.si peshk i fresket dhe kualititaiv .
Lokacioni i projektit Projekti do te realizohet ne fshatin Dobërçan komuna e Gjilanit ne territorin e komunes
se Gjilanit në ngastren Nr P- 70407028-01582-2. Zona kadastrale e Dobërçanit e cila evidentohet në
qertifikaten e pronesis , Nr 70330-19 të datës 24.06.2019 , në pronësi të Hajredin Sabit Selmanit nga Gjilani
. Aplikuesi per kushtet ndërtimore Bujar Fejzullahu nga Gjilani , me kërkesn e tij bga drejtorija per
urbanizem dhe planifikim dhe mbrojtjen te mjedisit , percaktonimin e ksuhteve te ndertimit per hartimin e
dokumentacionit teknik per : Lejen e ndertimit dhe destinimin per rritjen e peshkut .Lartësia e lejua në raport
me largësin nga kufijtë e parcelës kadastrale përgjatë rrugës publike 65% .
Lartësia e lejuar ne raport me distancen nga kufijtë anësor qoftë djathëtas dhe anësorët majtas dhe i pasmë i
parcelës kadastrale: 1. Ana e djathtë me largësi 18.0 metra dhe ane emajtë me largësi 9.0 metra kurse pjesma
e pasme eObjkeiti me lartësi prej 67.0 metra .
Përqindja e sipëfaqës së gjelberuar bruto ne proporcion me një siperfaqe të parcelës kadastrale 95.5 % dhe
përqindja e sipërfaqës së përgjithëshme të ndërtimit brenda parcelës kadastrale në raport me sipërfaqëb e
parcelës kadastrale 4.5% si dhe përdindja e sipërfaqës bruto banuese ne proporcion me sipërfaqën e parcelës
kadastrale 4.5% .
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Sipas numri te lendes 52936-19 Zona kadastrale Dobërçan e zyres kadastrale e komunës së Gjilanit emri i
pronarit te ngastres Hanredin Sabit Selmani me numer personal : 1011916780 me adresen Dardani Ii V-4 ne
Gjilan numri i ngastres Nr 01582-2 Zona kadastrale dobërçan komuna e gjilanit vendi i qujatur TRSKA me
nje siperfaqe prej S= 41377.0 cilësia e tokës : arë bujqësore e klasës 6
Aktivitet i konstruktimit dhe operimit : Në përgjithësi është arritur kontruktimi i baseneve dhetani është
duke u përgatitur terreni për renovimin dhe rlevimin e trollit nga hapja e bezene si dhe riparimine Objektiti
percjellës të hudhrës për rritjen e peshkur , që sipas pamjes dhe ndertimit e ka nje fizionomi dhe nje
infrastruktur të një restauranti autokton dhe tradicional për përgatijen dhe servimine peshkur te fresket që
mundë të konsumohet peshku i rriutr ne kuader te Trofta Fresh shpk që mundë të përfshijen në siperfaqe
prej 209.0 metra katror . më pastaj do të rregullohet edhe me mire se sa tani hapësira rrethë e përqark
bazenieve dhe objketeve , shtrimit të rrugëve dhe gjelbërimi i hapësirave , si dhe rrugët e komunikacionit nga
rryga kryesore qe mundte te jete rrethe 600 metra .
Kualiteti i ajrit edhe kjo zonë mundë te konsiderohet si një lokacion me nje pozite te pershtatshme
gjeografike dhe me nje vegjetacion intenziv ne stinet e ngrohta dhe me ujerat nentokësore te pasura qe
munde te shfrytëzohen me burimet vetanke permes puseve te ndertuara nga investitori per destinimin sipas
veprimtaris së lartë cekur .
Ujëra në këtë lokacion janë të pasura te evidentuar nga pusët për furnizim vetanak e sidomis ne ngastrën e
lartë cekur që muned te bene furnizimin edhe per ndonji shtepi afër aty..
.
Gjenerimi i mbeturinve eventuale edhe gjate realizimit te bazeneve dhe Objekteve percjellese., të gjitha
llojet e mbeturinave që do të gjenerohen gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit do të trajtohen në harmoni të
plotë me ligjin për mbeturina Nr : 04/L-60 Vlerësimi i efekteve te mundshme që mund te jene si pasojë
gjatë realizimit dhe ndërtimit të projektiti të cilat do të shkaktohen gjatë punës së ndërtimit të një bazeni dhe
Objektit, është mundësuar përmes:
 Vizitës në terren se paku dy herë si dhe
 Palni arkitektonik sipas kompanis N.N.SH “ Eni Design”
 Evaluimi tekniko shkencor për projektin e lartë cekur.
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 Hulumtimi dhe perdorimi i literatures si dhe shembuj te ngjajshmë të kultivimit të peshqëve
 Përvoja nga projektet e ngjajshme.
 Duke u bazuar ne metodologjine hulumtuese dhe nga studimi evident eshte gjetur dhe identifikuar nje
numër të ndikimeve mjedisore, me potencial efektiv dhe jane karakterizuar si në vijim :
 Ndikimet ne mjedis gjate fazës së ndërtimit dhe fazës Operacionale
Përgatitja e terrenit dhe faza e ndërtimit;
Dihet mirfilli i ndërtimit si faza me e intenzive mundë të priten ndikimet që mundë te menaxhohen
ndikimi ne mjedis si pasjojë e ndertimit me paisje me makineri perkates mirpo angazhimi e
personelit proofesional qe manvrojne me eskavator dhe kamionet sipas volumit te punes ditore , per
pergatitije e terrenit ndertimin e Baseneve dhe Objketeve tjera percjellëse duke e perfshire edhe
infrastrukturen dhe vendosen nendhe te gypave furnizues te baseneve per rritjen e peshkut nga
burimet vetanake apo puset e shpuara per furnizim me uji te pijeshem apo ujëar shumë të
përshtatshme per rritje e peshkut , si hapja e kanaleve per vensojen e gypave si dhe regullimin ne
disa pjes te demtuar me me bimë dhe drunjët dekorativ për një pamje sa më të këndshme vizuale dhe
përmirsimi të kualitetit të mjedisit në tërësi..
Në këtë kontekst janë propozuar masa të nevojshme me qëllim të zvoglimit të ndotëjes, dhe me këtë
do të merren ne konsiderim ligjet për ndërtim –demolim dhe ligji i mbeturinave dhe udhëzimi
adminstrativ Nr . 07/2015 .Per te gjitha ndikimet dhe imapktin mjedisor jane marr masat preventive
apo janë propozuar masat zbutëse me qëllim te minimizimit të ktyre efekteve si impakt mjedisor se
paku deri nen perqendrimin maskimal te lejuar .
Mbeturinat te cilat jane krijuar dhe do te krijohen gjate perfundimit te ndertimit te baseneve do te
menaxhohen bazuar me legjislacionin ne fuqi dhe pervoja me te mira per natyren e ketyre ndikimeve
.
Mbeturinat e ngurat , ne varshmeri nga lloji i tyre do të vendosen ne kontinjer dhe enë të ndryshme të
cilaët do të jenë me ngjyra të ndryshme.
Faza Operacionale. Është faza me të cilën efektet në mjedsi do të jenë të moderuara.
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Asspektet kyqe gjatë fazës më të ndjeshme janë gjatë procesit të gjenerimit të mbetjeve të cilat
krijohen nga të punësuarit si dhe nga largimi i organeve të peshqeve , si dhe mundësit e ndotjes se
ajrit dhe tokës..
Mbeturinat e ngurta ne varshmmeri nga lloji i tyre do të vendosen ne kontinjer perkates si dhe në enë
të ndryshme të cilëtt do të jenë me ngjyrë të ndryshme.
Po ashtu gjatë aktiviteteve në Objekt, nje pjesë e të cilit posedon komora ftohëse, duhet të merret ne
konsiderim edhe komponenhtet e ajrit , përë këtë duhet të merrën masat e duhura zbutëse në mënyrën
që të mos kemi emisione direkte por ato të jenë të pastruara përmes sistemit të filtrave, si dhe sistemit
plotësisht funksional të filtrimit dhe ventilimit.Po ashtu edhe pjese e studimit do te jete edhe plani
menaxhues mjedisor si pjese integrale e raportit te VNM dhe ne pergjithesi efektet dhe impaktin
mjedisor.
Përmes planit menaxhues mjedisor do të definohen dhe identifikohen dhe adrersohen të gjitha
masat preventive per sanimin e ndotëjes duke filluar nën përqëndrimin maskimal të lejuar e që do të
mundësojne që aktivitet që zhvillohen ne hudhren per rritjen e peshkut trofta fresh shpk të zhvilloj
një aktivitet brenda kornizës ligjore per raportin e VNM dhe ligjin per mbrojtjen e mejdsiit dhe
legjislacioni relevant per mbrojtjen e mjedisit .
përems raportit të VNM arrihet një studim i velrësimit të ndikimit në mjedsi që definon në mënyr të
veqant iniciativat e nevojshme , rolet dhe përgjegjësit si dhe përcakton format e monitorimit, dhe për
këtë arsye investitori ne kete rast Bujar Fejzullahu ka treguar një gadishmëri në realizimin e plotë të
projektit në fjalë. Vlenë të theksohet se studimi i Vlerësimit të ndikimit në mjedsi –VNM për
projektin në fjalë do të shqyrtojmë qështjen te ndryshme duke filluar prezentimin e tyre nga kapitulli i
parë e tutje,
Kapitulli i parë –I : Hyrje . në këtë kapitull do të përshkruajmë shkurtimisht natyrën e projektit,
qëllimin dhe objektivat, studimin se në cilat fusha do të jetë më i fokusuar dhe rrugët të cilat do të
ndiqen për të përmbyllur këtë studim.
Kapitulli –II : nëkëtë kaptin do të përshkruhet korniza ligjore si bazë e nevojshme për një hartim të
raportiti të VNM në mënyr profesionale dhe me metodologji të punës rë bazuar në legjislacionin
vendor dhe nderkombetar , në mënyr që të trJTOHEN NDIKIMET NË MJEDSI DHE TE
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VLERESOHEN NE HARMONI DHE KUADER TE LEGJISLACIONIT NË FUQI TË FUSHËS SË
MJEDSIT NË PËRGJITHËSI .
Kapitulli – III - : në këtë katpin do të fokusohet përmbajtëja në informatat bazë lidhur me lokacionin
në të cilin përfshihet lokacioni hapësinor , infrastruktura e cila e mbështet këtë aktivitet, shfrytëzimi
akctual i tokave dhe gjendja e tyre, drenazhimi kullimi dhe resurset ujore, flora dhe fauna,
distribucioni dhe aktivtetet ekonomike në këtë lokacion.
Kapitulli i --- IV- Ne kete kaptin në përgjithësi do e përshkruajm fomren disajnuese te projektit si
dhe aktivitet implementuese, inputet e projektit, lëndët e para të cilat hyjnë në procesin , forca
punëtoree angazhuar për mbarëvajtëjen e punëve , paisjeve dhe makinerin apo procesin teknologjik
që mundë të vëhet në përdorim për zhvillimin e aktiviteteve në kuadër ët Hudhrës për rritjen e
peshkut.
Kapitulli i –V- Në këtë kapitullë do të shqyrtohen në mënyr profesionale dhe të detajuar në
përgjithësi ndikimet mjedisore gjatë operimit të Objketeve që e ruajn produktet e restauraniti nga
frigoriferet si dhe monitorimi administrativ , duke i analizuar edhe efektet etyre në tokë, ajr dhe ujë si
dhe në florë dhe faunë , biodiversiteti, trafiku, zhurma dhe mbetjet të ngurta dhe të lëngëta.
Kapitulli - VI - Në këtë kaptinë mundë të përfshihen të dhënat monitorues duke i shqyrtuar edhe
novojën e marrjes së masave preventive apo edhe si masa të nevojshme bazike lidhur me zvoglimin
dhe zbutjen e ndotjes.
Kapitulli – VII- Në përgjithësi ky kapitull do të përfshinë programin monitorues.
Kapitluui i – VIII- Në kët kapitull do të prezantojmë dhe elaborojm Formën e raportimeve te VNM
Kapitulli i – IX - Në këtë kapitull do të prezentohen masta rehabilituese në rast të dekomisionimit të
projektit.
Kapitulli i -X – Në këtë kaptin do të përfshihën përfundimet lidhur me projektin, dhe arsyet se
projekti në fjalë nuk ofron shqetësime mjedisore dhe meriton marrjen e Pëlqimit Mjedisor.
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Projekti në fjalë është vlerësuar në aspektin e ndikimeve mjedisore sipas ligjeve ekzistuese të vendit, dhe hyn
në kategorin e projekteve që janë miqesore me mjedisin dhe kontribojnë në zhillimin arkitetkural dhe
dekorativ të mjedisit në lokacionion ku veprojnë pasi që kriteet mjedisore do plotësohen sipas prcedurave të
ndërtimit dhe funksionalizimit të Objektit ë Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE
KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së lartë cekur duke i vënë në shfrytëzim resurset ujore shumë të
shëndetshme dhe të gatshme për të u përdorur në mënyr racionale pa ndonji tretman fiziko kimik apo
biologjik .
Vlersimi i Ndikimeve në Mjedis dhe Plani Monitorues Mjedisor përfshin një vlerësim gjithpërfshirës dhe
efektet e tyre në mjedis, duke filluar prej fazës inicuese të projektit si:
VNM-ja e projektit në fjalë është përgatitur në harmoni me legjislacionin lokal dhe na siguron se të gjitha
shqetsimet dhe kërkesat mjedisore janë marrë në konsiderat, janë adresuar në rrugë të duhur dhe do të
harmonizohen me legjislacionin e kzistues per parkun kombetar dhe udhezimin administrativ komunal per
mbrojtjen e mjedisit krahsa zhvillimit te aktiviteteve mjedisore. Dhe kjo do fillon që nga faza e ndërtimit të
Objektit të lartë cekur dhe pastaj gjatë zhvillimit të aktiviteteve brenda Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN
E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së ujit në kuadër të “ TROFTA FRESH” SH.P.K.
konkretisht gjatë të kompanisë.
Vlersimi i Ndikimeve në Mjedisë për veprimtarin e lartë cekur në objektin e Ferma: HUDHRËN - PËR
RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së ujit brenda hapsirës së kompleksit
të Parkut Kompbetar “ Dobërçan Komuna e Gjilanit e Merashi i vogel ” , për këtë në konsultim më pronarët
kemi bërë hulumtimin e tërë hapsirës, mbledhjen e nevojshme të informatave me personat dhe autoritete
përgjegjëse dhe vizitave në terren.
Vlersimi i efekteve të pritura të cilat do të shkaktohen gjatë operimit është mundësuar përmes:
Vizitave në terren; Evaluime tekniko – shkencore për projektin në fjalë.
Përvoja nga projekte të ngjajshme na ndihmon se shftytëzimi i ujërave nga burimet natyrore konkretisht
ujërat nëntokësore duhet të realizohet duke patur në konsiderat balansimin e ujërave nëntokësre në kuptim se
pjesa tjeter e ujërave nëntokësore kalon iterinarin e përshkruar në mënyr të lirshëm dhe natyrore..
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Natyrisht nga ky studim janë gjetur dhe identifikuar një numër të ndikimeve mjedisore, si biodiversiteti ,
mbrojtja nga erozioni , ruajtja e burimeve të ujërave nëntokësore dhe mos devijimi i drejtimit rrjedhes etj.e
që janë karakterizuar me pejsazh ruajtejne flores dhe faunes gjithsesi si dhe disa , efekte tjera e që janë
karakterizuar si në vijim:

Faza Operacionale
Faza operacionale është faza në të cilën efektet në mjedis mund të priten.
Aspektet kyqe gjatë fazës më të ndjeshme janë gjatë procesit të ndërtimit të objektit , furnizimin me ujit
nëntokësore drejt përdrejt nga gryka eburimit te ujit nëntoksor në lartësin mbi vendabanimet në lokacioin ku
do ndërtohet fabrika e ujit t , dhe shkarkimeve të planifikuaratë ujrave të zeza në sistemin e kanalizimit të
Qytetit Komuna e Gjilanit me rrethinën e saj.
Për të gjitha këto c’ështje janë propozuar masat zbutëse me qëllim të minimizimit të këtyre efekteve.
Edhe pse e cekëm më lartë se bëhët fjalë për Farbikën e ujit të pijshëm në kuadër të cilës bëhet edhe
ambalazhimi , mirpo të njëjtin problem e kanë të zgjedhur mendoj edhe disa kamp shtëpiza api vikendica ,,
restaurantet pranë Lumit Bardh të Rugovës mëndoj se në të njëjtën mënyr duhet të i shmangin të i shkakrojnë
ujërat e zeza drejt përdrejt përmes sitemit të kanalizimit të Komunës duke e mbajtur lum Bardhin edhe tani
shumë ekologjik dhe me pasterti natyrore, e të njejtin model do të e ketë në aspektin e shkakrimit të ujërva të
zeza edhe fabrika e lartë cekur për përpunimmin e ujërave për pije dhe për ambalazhimin e tyre të destinuara
për tregun jashtë Kosovës.
Mbeturinat e ngurta organike e inorganike të krijuara duhet të grumbullohen në kontajnera të duhur ndaras ,
të cilët janë kompakt dhe nuk lejojnë që të vie deri të rrjedhja e lëndëve të lëngëta.
Mbeturinat e ngurta, në varshmëri nga lloji i tyre do të vendosen në kontajner dhe enë të ndryshme të cilët do
të jenë me ngjyra të ndryshme.
Poashtu gjatë hartimit të raportiti të VNM dhe aktiviteti që zhvillohenn në objektin e afbrikës së lartë cekur
do të merret në konsiderat edhe komponenta balansimit të ujit stabilitetin e ngastrës për të mos ketë erozion
nga rrjedhja e lum bardhit dhe mbrojtjen e biodiversitet dhe florës e faunës , pra pa e cenuar hapsirat qoftë
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edhe në metra katror ku do ketë biodiversitet dhe florë endemike idnetifikuese e zonës përkatëse, këtë dukuri
do e këmi në konsiderim në vazhdimsi gjatë hartimit të raportiti të VNM .
Objekti i HUDHRËN -RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPKnë fjalë pritet të
fillojë ndërtimin nga materiali ekologjik dhe të instalohen paisjet përkatëse sapo kompania “ TROFTA
FRESH” SH.P.K. në fjalë të përfundoj procedurat ligjore edhe me MMPH , Pasi që është planifikuar të
aplikohet – teknologjia me e mirë në dispozicion në kuptimin e mbrojtjës së mjedisit, si dhe akomodimin në
hapsira sa më të vogla, si dhe zotimet e investitorit se do të investoj në vazhdimësi në në përmirësimin e
infrastrukturës edhe në aspketin e zhvillimit të turizmit rural krahsa mbrojtjes së mjedisit .
Poashtu pjesë e këtij studimi do të jetë edhe plani menaxhues mjedisor si pjesë integrale e raportit gjithë
përfshirës të Vlersimeve të ndikimeve në mjedis.
Përmes planit menxhues do të definohen dhe adresohen të gjitha masat zbutëse të cilat do të mundësojnë që
projekti në fjalë të zhvilloj aktivitetin e vet brenda kornizave ligjore. Për më shumë ky studim i vlersimeve të
ndikimeve në mjedis i definon në mënyrë specifike iniciativat e nevojshme, rolet dhe përgjegjësit si dhe
definon format e monitorimit, dhe për këtë investitori ka treguar gatishmëri në implementimin e plotë të tyre.
Studimi i Vlersimeve të ndikimeve në mjedis për projektin në fjalë do të shqyrtoj c’ështje të ndryshme të
cilat do të prezantohen në kapitujt, si në vijim:
KAPITULLI -I: HYRJE - Në këtë kapitull do të përshkruajmë shkurtimisht natyrën e projektit, qëllimet dhe
objektivat, studimi se në cilat fusha do jetë më i fokusuar dhe rrugët të cilat do të ndiqen për të përmbyllur
këtë studim.
KAPITULLI -II: Në këtë kapitull do të përshkruaj kornizën ligjore si bazë e nevojshme për një hartim sa më
professional të këtij raporti në mënyrë që të ndikimet të jenë harmoni dhe Brenda legjislacionit në fuqi të
lëmive respektive.
KAPITULLI -III: Në këtë kapitull do të fokusohemi në informatat bazë lidhur me lokacionin, në të cilin
përfshihen lokacioni hapsinor, infrastruktura e cila e mbështet këtë aktivitet, shfrytëzimi aktual i tokave dhe
gjendja e tyre, drenazhimi (kullimi) dhe resurset ujore, flora dhe fauna, distribucioni dhe aktivitetet
ekonomike në këtë lokacion.
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KAPITULLI -IV: Në këtë kapitull do të përshkruajmë dizajnin e projektit, aktivitetet implementuese, inputet
e projektit, lëndët e para të cilat hyjnë në proces, forca punëtore e angazhuar për mbarëvajtjën e punëve,
pajisjet dhe maqinerin e përdorur.

KAPITULLLI -V: Në këtë kapitull do të shqyrtojmë në mënyrë detale të gjitha ndikimet mjedisore gjatë
zhvillimit të aktiviteteve të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA
FRESH-SHPK së ujit trë pijshëm dhe ambalazhimin e ujit në sasi njësi decilitra dhe pakëetime përkatëse në
kerksa të tregut vendor dhe ndërkombëtar , analizojmë ato dhe efektet e tyre në mjedis, konkretisht në flora
dhe fauna, biodiversitet, trafik, në ruajtjebn e resursve natyrore apo shfrytëzimin racional të tyre , ndotja
akustike në kufijt e pranueshem shëndetsor -zhurmë dhe mbetje eventuale të ngurta dhe të lëngëta.

KAPITULLI -VI: Në këtë kapitull do të shyqrtojmë vlerësimin e alternativave..

KAPITULLI -VII: Në këtë kapitull do të elaborojmë Planin Menaxhues Mjedisor dhe masat zbutëse.Pra
ndërtii i Objektit të lartë cekur Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK për ujin e pijshëm për treg dhe i ambalzhuar në sasi në njësi litër apo deciliter do
të ndërtohet në pjesën e ngastrës numri i parcelës: 01582-2 me një sipërfaqe prej 208.9 m2 ,
KAPITULLI -VIII: Në këtë kapitull do të prezantojmë një përmbledhje detale dhe rekomandime për aspekte
të ndryshme të shtjelluara në këtë raport të VNM.
1.0.

Hyrje

Në këtë kapitull do të përshkruajmë shkurtimisht natyrën e projektit, qëllimet dhe objektivat, studimi se në
cilat fusha do jetë më i fokusuar dhe rrugët të cilat do të ndiqen për të përmbyllur këtë raport të VNM-s.
Bëhët fjalë për subjektin afarist “ Trofta Fresh “ SH.P.K. , e lokalizuar në fshati Dobërçan Komuna e Gjilanit
. Konkretitisht në zonën kadastrale të Dobërçanit , sipas planit kadastral Nr:10 , me përpjes 1:2500, lloji i
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njësisë kadastrale – pronë private parcelë kullosë e klasës tretë parcela e quajtur –Nabërgjan. ,Parcela, me
numër të njësisë kadastrale P-71611013-0001582-2-0, me numër të ngastrës 01582-2 në pronësi të Hajredin
Selmani
Bazuar në të gjitha këto argumente, subjekti afarist “ TROFTA FRESH “ SH.P.K. , ka bërë hartimin e
raportit të vlerësimit të ndikimeve në mjedis për projektin në fjalë, për të aplikuar për Pëlqim mjedisor dhe e
ka dorëzuar në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në katër ekzemplar dhe me CD elektronike .
MMPH në bashkëpunim më sektorin përgjegjës në Departamentin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe
me Agjensionin për Mbrojtjen e mjedisit kanë pranuar aplikacionin me raportin e VNM, për lejën e pëlqimit
mjedisor për HUDHRËN -RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK.
Me këtë ri-studim dhe hulumtim dhe monitorim në terren unë si hartues i VNM do të arrijmë që të
përmbledhen të gjitha të dhënat, do të analizohen, do të adresohen të gjitha shqetsimet mjedisore shtese (nëse
do të paraqiten), si dhe do të jepen rekomandime të arsyeshme me qëllim që projekti të funksionoj brenda
normave dhe ligjeve mjedisore vendore.
Pas vizitave të bëra në terrenin e planifikuar për ndërtimin e objektit të HUDHRËN -RRITJEN E
PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK në fjalë, Investitori Bujar Fejzullahu ka marrë
përgjegjësit që i takojnë dhe ka shprehur gatishmerinë që t’ju përgjigjet dhe plotësojë kërkesat ligjore, sic
është Ligji për VNM dhe legjislacionin tjetër në fuqi në mënyrë që aktivitetet e tij të jetë në harmoni me
ligjet dhe rregullat në fuqi për:HUDHRËN-FERMA PËR RRITJEN E PESHKUT NË FSHATIN
DOBËRÇAN P.N –K.GJILANIT.
Ky raport prezanton projektin per Vlerësimine ndikimit ne mjedis për Objketin për rritjen e peshkut apo
hudhra për rritjen e peshkut në kuadër të - Trofta fresh shpk . Pra është një biznes familjar për rritjen e
peshkut destinimi i planifikuar për furnisimin e restaurantin pranë hudhrës përkatëse . Lokacioni i
Objektit bujqësor Bazeni për peshit i quajtur Hudhra për rritjen e peshkut gjendet ne fshatin dobërçan .
kryesisht terreni eshtë një bregore malore në përgjithësi me një ramje të butë apo konsiderohet si shtririje
e pjerrët –si pjes e malit të zhveshur me nje kombinim te vegjetacionit ne forme te kullosave me barishte
te cilesis së tokës të nivelit të gjashtë . Dimenzionet e Objektit për hudhrën e rritjes së peshkut janë
32.20x6.50 m2 . Kurse furnizimi i me ujie esht si një mundësi ideale dhe e vetme nga pusët e ndërtuara
nga garnitura e shpim kërkimeve ujore me Ǿ 1000 mm apo edhe 1500 mm disa puse te hapura sikurse
burime vetanake disa prej tyre janë më dimenzione fi 1000 mm apo me nje distanc njër nga tjetri pusë
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prej 10 metrave deri ne50 metra .. objekti gjithësjet do të i ndërtoi 12 bazene për qëndrimin apo rritjen e
peshkut , kuptohet me ndarje nga betoni muri i betonuar sikurse ne planin e situacionit. Këto 12 bazene
mundë të përfshijnë një sipërfaqe prej S= 209.3 m2
Me qëllim të rritjes në të ardhmen të kapaciteve prodhuese , në rritjen e peshkut dhe në furnizim te
restauranteve duke filluar për nevojat e restaurantiti ne kuader te Hudhrës trofta fresh shpk , lidhur me
kete veprimtari është konsultuar me te gjitha inistucionet relevante duke gjetur perkrahje edhe nga
banorët për rrethë përveq insitucioneve te nivelit komunal dhe duke i plotsuar dokumentacionte
përkatëse si vijon: te bashkangjitura ne dokumentacionin shtes te ketij raporti të VNM për rritjen e
Peshkut ne hudhrën si basen për peshqi ne Dobërçan .

Ky dokument paraqet një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis, të objektit të lartë cekur të subjektit
“TROFTA FRESH“ Shpk i cili gjendet në rrugën ndërlidhëse Viti Gjilan në krahune djathtë pra rruga e
vetme e asfaltuar që kalon në drejtim te gjilanit si rrugë e rezervuar për komunikacionin e automjeteve
motorike .
Raporti për VNM në harmoni me legjislacionin per mbrojtjen e mjedisit me ligjin Nr 03/L-214 për VNM
si dhe ligjin per mbrojtjen emjedisit Nr 03/l-025.
Me raportin e VNM kuptojmë identifikimin dhe vlerësimin e ndikimit të mundshmë të projektit,
këshillimin e autoriteteve mjedisore vendore dhe publike me qëllim të parandalimit, evitimit zbutjes dhe
rehabilitimit të ndikimeve të dëmshme në mjedsi dhe shëndetin e njeriut .
Përmes këtij raporti të VNM janë përshkruar dhe vleresuar në mënyr të duhur për secilin rast ndaras ,
efektet e drejt për drejta dhe indirekte të projektit në :

Duke u bazuar në kërkesat ligjore siç janë përmendur më lartë në këtë dokument, raporti i Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis-VNM është fokusuar në disa drejtime kryesore:
Përshkrimi i projektit të propozuar dhe situatës ekzistuese.
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Përshkrimi i lokacionit dhe kushteve bazike mjedisore
Potenciali i ndikimeve në mjedis nga projekti në fjalë
Efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthortra të ndonjë projekti në:
a). Njeriun, botën binore dhe shtazore;
b). Tokë, ujë, ajrë, klimë dhe peisazh;
c). Të mirat materiale dhe trashëgimin kulturore, objektet speleologjike , reliktet e burimeve minerale ,
objektet religjioze, nacionale, dhe gjeomonumenteve ;
 Përshkimin e projektit
 Përshkimin e karakteristikave fizike të projektit në tërësi gjatë fazës së konstruktimit dhe operimit.
 Vlerësimin e përafërt sipas llojit dhe sasive të mbetjeve dhe emisioniet, ndotja e ujit, ajrit, tokës,
zhurmës, vibrimit që mund të vijnë nga kezekutimi i projektit të propozuar.
 Përshkimi i aspekteve mjedisore për të cilat ekziston mundësia e ndikimeve të theksuara nga
projekti i propozuar duke përfshirë popullatën , botën bimore dhe shtazore, vlera materiale
arkitektonike , kulturore dhe pejsazhin
 Si efekte të mundshme e të tërthorat , e dytësore , kumulative dhe afateve të ndryshme kohore në
aspektin negativ apo pozitiv që rezuktojn nga ekzekutimi i projektit në fjalë:
o Përgatitja e terrenit
o Kryerja e punimeve dhe mundësin e paraqitjes së shqetësimeve dhe menahimin me
mbetjeve
o Ndikimi që mundë të paraqitet gjatë fazës së Operimit, gjenerimit i mbetjeve nga të
punhësuarit, ujërat e zeza, emisionet e gazrave nga automjtete e kompanis dhe të vizitorëve
– blerësve me pakicë.
d). Ndikimet e mundshme e të ndërsjellta të elementeve të cekura nën: a,b,c,;
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Plani menaxhues mjedisor
Konsultime dhe debati publik
Përfundimet – të gjeturat
Për përgatitjen e këtij raporti, hartuesi ka marrë parasysh të gjitha të dhënat ekzistuese për lokacionin,
veçoritë teknike të objektit dhe të pajisjeve, konsultat dhe intervistat me personat përgjegjës, dokumentet
ekzistuese mbi pronësinë, konsulta të vazhdueshme me personat përgjegjës : pronarin e Obektit personelin
perkates per infrastruktur dhe mjedis, Agjensionin për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës . Në mënyrë që
raporti i VNM të jetë sa më kualitativ dhe me përmbajtëje korrespoduese nga monitorimi dhe vizita në
terren .
Raporti përshkruan gjendjen e përgjithshme në dhe rreth lokacionit të projektit, kushtet mjedisore ekzistuese,
përshkrimin teknik te projektit dhe të punimeve të cilat do të kryhen, ndikimet e mundshme të projektit në
mjedis, si dhe masat për parandalimin apo minimizimin e ndikimeve në mjedis.
Identifikimi i ndikimeve potenciale në mjedis, identifikimi i masave për zbutjen e këtyre ndikimeve si dhe
ndërmarrja e masave adekuate për të ndikuar në evitimin apo minimizimin e ndikimeve të këtij projekti në
mjedis, janë komponentët kryesore të këtij raporti.
Për hartimin e këtij raporti të VNM janë përdorur të dhëna nga përshkrimi teknik i projektit si dhe të dhëna
dhe materiale relevante për projekte të bazuar në rrjdhëshmërin e ujërave në burimet e ujit dhe në rrjdhat
ujore gjenezen e ujerave nentokësore e sipërfaqësore .
Gjithashtu janë realizuar vizita në lokacionin e projektit ku është planifikuar , janë bërë matjet e nevojshme të
lokacionit me GPS dhe janë marrë të dhëna hapsinore për lokacionin, është incizuar gjendja e terrenit dhe
janë bërë fotografi për lehtësimin e përgatitjes së këtij raporti.

2.0. Baza ligjore për hartimin e raportittë VNM

Hartimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis-VNM është realizuar duke përfillur dokumentet dhe kërkesat e
infrastrukturës ligjore të Kosovës:
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Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
Ligji për VNM Nr. 03/L-214
Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233
Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
Ligji Nr. 03/L-120për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr. 2003/11
Ligji për Mbeturina

Nr. 04/L-060

Ligji per kimikate Nr 04/L-197
Ligji për mbrojtjen nga ajri Nr ; 03/L-102
Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr .04/L-012
Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012 dhe masta preventive për mbrojtejn nga rrufeja-vetima
Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të
ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.
Udhëzimin administrativ Nr.07/2015 për menaxhimin e mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve
ndërtimore.
Sipas ligjit të VNM në Kosovë, por edhe sipas parimeve ndërkombëtare për VNM, VNM-ja është një proces
i parashikimit, analizës dhe llogaritjes së ndikimeve në mjedis të projekteve të caktuara. Përveç procedurës së
VNM dhe dhënies së pëlqimit, Ligji për VNM përcakton edhe detyrimet për përgatitjen e raportit të VNM si
dhe përmbajtjen e raporteve të VNM sipas legjislacionit përkatës vendor konkretisht ligjit të VNM 03/L-214
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dhe ligjit për mbrojtjen e mjedisit 03/l-025, dhe ligjit për planifikim hapsinor dhe ligjit për ujërta e Kosovës ,
kërkohen të jenë pjesë shtojcë në këtë raport të VNM edhe dokumentacioni teknik si vijon:.
Dokumentacioni teknik:
a) Certifikata e regjistrimit te biznesit;
b) Certifikata mbi të drejtat e pronës;
c) Kopja e planit te ngastrës kadastrave;
d) Plani i situacionit.
e) Kontrata e noteruara per qera marrje .
Duke pasur parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të
rregullatives të lartcekur për nevojat e hartimit te këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante
ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse siç është direktiva e VNM-se (85/337/EEC)
2.1.

Metyodologjia e punës

Metodologjia e punës për hartimin e arportit të VNM Për Hudhrën për rritjen e peshkut ne kuader
te Trofta Fresh shpk ne zonën kadastrale në Doberçan pra për Objketin ekzistues dhe Objketet
tjera të cilat do të ngritën në të ardhmen si dhe Objketeve tjera përcjellësë bazohet në :
1.

Informatat bazike:
 Informatat bazike, që nënkupton identifikimin siq janë :
 Burimet themelore te ndikimit ne mjedsi
 Popullata ekzistuese dhe kakarkteristikat demografike.
 Karakteristikat e tokës dhe pizashi
 Klima dhe të dhënat meteorologjike të lokacionit.
 Bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar
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3. Vlerësimi i ndikimeve sipas Kualifikimeve
 Madhësia , ndikimi i ndotjes në sasi dhe lloji i ndotjes .
 Karakterisitikat dhe llojet e materieve ndotese si dhe,
 Vlerësimi i mundësisë së shpërndarjes së ndotësve.
Pjesa me e rëndësishme e ketij raporti i kushtohet përcaktimit sasior të gjendjes ekzistues dhe
ndryshimet që mund të pësojnë me realizimin e projektit të lartë cekur.
3.0. ORIENTIMI HAPSINOR I OBJEKTIT NË HUDHRËN –PËR RRITJEN E PESHKUT
NË KUADËR TË ”TROFTA FRESH” SH.P.K..

Lokacioni për ndërtimin e objektit tëFerma: HUDHRËN -RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK, ndodhët në Breçan apo Mirash i vogel - Lokacioni i projektit Projekti do te
realizohet ne fshatin Dobërçan komuna e Gjilanit ne territorin e komunes se Gjilanit në ngastren Nr P70407028-01582-2. Zona kadastrale e Dobërçanit e cila evidentohet në qertifikaten e pronesis , Nr 70330-19
të datës 24.06.2019 , në pronësi të Hajredin Sabit Selmanit nga Gjilani . Mirash i vogel apo Dobërçan i
vogel , esht nje lagje e vogel me disa shtepi , kurse lokacioni i ngastres esht afro 400 metra nga rruga
kryesore ne anen e djathte ne drejtim te Gjilanit .Pas analizës hapësinore dhe shqyrtimit detaj të
koordinatave si në ngastrën Nr;01582-2, zona kadastrale e Dobërçan në raport me zonat e përcaktuara në
draft Planin Hapësinor të Komunës së Gjilanit. Pra ndërtimi apo zhvillimi i kontrolluar dhe i planifikuar
realizohet vetëm në parcelën për të cilën dëshmohet se ndërhyrja e planifikuar nuk do të ketë ndikim në
vegjetacion, flor dhe biodiversitet. Zhvillimi dhe ndërtimi i Objektiti të planifikuar si Ferma: HUDHRËN PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK është planifikuar të ndërtohet në
hapsirën brenda ngastrës Nr;01582-2 , një haspirë e kodrinore fushore me brigje me ramje te bute dhe e
adaptuar per vendëbanim depozitimet argjilore dhe me pjes malore me lartesi te vogel pa asnji dëmtim të
vegjetacionit respektivisht florës dhe biodiversitetit, .Pra për të gjitha ndërtimet dhe zhvillimet e procedurave
për Objektin e Planifikuar si Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA
FRESH-SHPK -fillimisht duhet të sigurohen të gjitha pëlqimet e nevojshme nga Ministria duke filluar nga :
pëlqimi Mjedisor, Pëlqimi Ujor dhe kushtet ndërtimore. Në këtë rast aplikuesi –pronari i Objektit të Hudhrës
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së lartë .cekur ka angazhuar hartuesin e raportit të VNM N.SH. Gjeomjedisi për përgatitjen e raporteve të
VNM për të aplikuar për pëlqim mjedisor nga DMMU në kuadër të MMPH. Vlenë të theksohet se si Objekt
referues i lokacionit të lartë cekur është pa Objekte speleologjik .
. Nga ky këndvështrim Pronari i Objektit të lartë cekur gjithnjë e ka marrë në konsiderim mbrojtjen e mjedisit
dhe zhvillimin e turizmit rural pasi që pranë Objektit apo afro 400 metra janë disa shtepi të banuar nga
vendasit e fshatit
Dobërçan është një vendbanim në komunën e Gjilanit, Kosovë. Pas vitit 1999 fshati është i njohur edhe me
emrin Miresh[ dhe shtrihet buzë lumit Përlepnica, përgjatë magjistrales Gjilan-Bujanoc, 12 km në verilindje
të Gjilanit. Gjendet në një pjesë të rrafshët me disa rrafshnalta. Në anën perendimore të Dobërçanit gjendet
Mireshi i vogël në të cilën zonë kadastrale të Dobërçanit shtrihet lagja ne te cilen esht planifikuar te zhvillon
aktivitet ne te ardhmen Trofta Fresh shpk e udhehequr nga Bujar fejzullahu ne ngastren Nr 01582-2
Ështe një fshat me një pozitë mjaft të përshtatshme gjeografike dhe ka shumë cilësi të tjera të cilat ia rrisin
vlerat fshatit.
Regjioni i Anamoravës është i pasur me ujëra, sidomos me ujëra rrjedhëse, me liqene artificiale, me ujëra
termo-minerale, me burime të ndryshme, me kroje etj. Territorin e Anamoravës e karakterizojnë numër i
madh i ujërave rrjedhëse, mbitokësore. Është i njohur edhe në rrjedhat ujore në hapësira jashtë komunës dhe
Anamoravës, lumi Morava e Binçës, i cili buron në fshatin Binçë. Ai në pellgun e vet mbledh një mori
lumenjsh me madhësi dhe sasi të ndryshme ujërash. Të gjithë lumenjtë, të vegjël e të mëdhenj, dhe përroskat
e territorit të komunës së Gjilanit e më gjerë, rrjedhin në drejtim të Moravës së Binçës.
Përgjatë tërë trevës së Anamoravës, rrjedh lumi më i madh i Kosovës Lindore - Morava e Binçës. Në këtë
lumë derdhen degët më të vogla të saj, sidomos në rrjedhën e poshtme, si: lumi i Livoçit, i Cernicës, i
Llashticës, i Zhegrës, i Pasjanit, i Bresalcit, i Përlepnicës si dhe lumi Krivareka, duke vazhduar me rrjedhën e
saj të mëtutjeshme nëpër Serbi në drejtim të Detit të Zi, me emërtimin Morava Jugore. Lugina e gjërë, grykat
e krijuara nga Morava e Binçës, si ajo e Konçulit dhe e Uglarit, e Pogragjës e më gjërë, kanë krijuar edhe
rrafshin aluvial, duke e bërë këtë territor shumë të komunikueshëm. Të gjitha ujrat rrjedhëse të Anamoravës
derdhen në Moravën e Binçës. Shtrati dhe rrjedha e saj shtrihet përmes këtij nënregjioni. Ajo ka një luginë
kompozite, me pjesë të zgjeruara në rrjedhën e mesme dhe me gryka në rrjedhën e mesme e të poshtme, të
cilat i ka krijuar vetë. Prej fshatit Pasjan deri në Miresh (Dobërçan), Morava thellon shtratin e saj në
formacione të vjetra të paleozoikut, duke formuar grykë të gjatë. Në rrjedhën e poshtme, merr lumin e
shtrembër të Krivarekës, nëpërmjet grykës së Konçulit del në Kosovën Lindore - dhe më tutje, si Morava
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Jugore në Serbi. Derdhet në lumin Danub e më tutje në Detin e Zi. Në rrjedhën e mëtutjeshme, me vete
mbledh të gjitha ujërat e Anamorevës nga komuna e Vitisë, e Gjilanit dhe e Dardanës dhe më tuje të Kosovës
Lindore,vetëm si lumi Morava, ndërsa në Serbi si Morava Jugore. Burimi i saj është në lartësinë deri 1000
metra. Deri në daljen në ultësirë ka një gjatësi afro 23 km. Drejtimi meridianal arrin deri në Kllokot, nga këtu
merr drejtim nga lindja dhe verilindja, me rënie më të lehtë. Masivi i maleve të Kardakut në jug, jep më
shumë rrjedhje lumenjsh sesa malet e Zhegocit në anën veriperëndimore, që janë më të ulëta dhe kanë rrjedhë
më të varfër ujërash. Si rrjedhë e parë, në anën e djathtë, është lumi i Letnicës, pastaj i Zhegrës, ose lumi i
Karadakut; i Pogragjës si lum i rrjedhës së poshtme të kësaj komune etj. Ndërkaq, nga rrjedhat e anës së
majtë janë lumi i Cernicës, i Livoçit, i Bresalcit dhe tri përroska të vogla të Gjilanit (e Banjës, e Stanishorit
dhe e Dobrushës), të cilat bashkohen 6 km larg nga Gjilani, duke formuar lumin e Malishevës dhe së bashku
derdhen në Moravë, si dhe lumi i Përlepnicës, ndërsa në fund lumi i Krivarekës dhe i Hogoshtit të komunës
së Dardanes. Me sasinë më të madhe të ujit dallohet lumi brrylor (Krivareka), së bashku me lumin e
Hogoshtit, që bashkohen jo aq larg nga fshati Domoroc, dhe në fshatin Korminjan derdhen në Moravë, pak
kilometra para grykës së Konçulit. Duke u lëshuar në ultësirë, nga Kllokoti deri në hyrje të grykës së UglaritPogragjës, rënia e tij është shumë e ngadalshme. I tërë nënrajoni i Anmoravës është i pasur me ujëra të pijes,
nga burimet e ndryshme, puset, krojet, të cilat dallohen me ujë të ftohtë dhe të pastër.
Morava e Binçës, së bashku me Drinin e Bardhë, me Ibrin, Sitnicën etj., hynë në radhën e lumenjve më të
mëdhenj të Republikës së Kosovës. Vendësit e quajnë Morava e Binçës, sepse buron në afërsi të fshatit Binçë
të Karadakut, prej nga edhe e ka marrë emrin. Rrjedh përgjatë tërë territorit të komunës së Vitisë, ku dhe ka
burimin, duke vazhduar rrjedhën përmes territorit të komunës së Gjilanit dhe një pjese të Dardanës
(Kamenicës) e më tutje, në gjatësinë prej afro 60-70 km gjithsej.
Morava është mjaft e pasur me ujë dhe ka rëndësi të madhe për banorët e fshatrave përreth, duke u
shfrytëzuar për ujitjen e kulturave bimore. Për shkak të shtratit të cekët në rrjedhën e mesme dhe të poshtme,
shpesh bën vërshime të shumta, duke dalë nga shtrati dhe duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme
kulturave bimore. Janë të njohura vërshimet në pranverë, kur shkrihet bora në malet përreth dhe në vjeshtë e
pranverë, kur bien shira të mëdha.
Ujërat termo-minerale
Regjioni i Anamoravës është i njohur për ujëra termo-minerale. Aty afër, pranë rrugës Gjilan-Ferizaj, në
largësi prej 15 km nga Gjilani, ndërsa 17 km nga Ferizaj, gjendet banja e njohur e Kllokotit, me veçoritë e saj
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karakteristike termo-minerale. Ndërkaq, në territorin e Komunës gjendet Banja e Uglarit afër fshatit Uglar, 9
km në juglindje të Gjilanit. Uji i këtyre burimeve akumulohet në pishinë natyrale të gjatë 8 e të gjërë 3-4
metra, si dhe të thellë 50-60 cm. Temperatura e ujit është 29o C dhe popullsia e përdorë për shërimin e
shumë sëmundjeve. Uji i thartë i Kmetocit gjendet poashtu midis fshatrave Kmetoc dhe MireshDobërçan, ku
burojnë disa gurra me ujë mineral. Është i njohur si ujë i thartë i Kmetocit, i cili përdoret për pije dhe për
shërimin e shumë sëmundjeve të ndryshme. Sasia e ujit është një litër për sekondë, kurse temperatura e ujit
27o C. Ekosistemet e livadheve . Në regjionin e Gjilanit ka mjaftë sipërfaqe të livadheve dhe të kullosave,
livadhe mes zonave të pyejeve, buzë maleve të larta, kodrinë, në rrafshinë për rreth lumenjeve etj. Kullosat
dhe livadhet janë krujuar në vendet e pyejeve të dikurshme në mënyrë natyrore ose me veprimet e njeriut.Të
gjitha sipërfaqet barishtore të cilat njeriu i shfrytëzon me kositje të disahershme quhen livadhe, të gjitha këtë
sipërfaqe të barishtave që shfrytëzohen me anë të kullotjes së bagëtis quhen kullosa. Marrë në përgjethësi
studimet tregojnë se nëse livadhet do të mbeten si të tilla, deri sa njeriu do ti shfrytëzoj me anë të kositjeve, e
kullotat do të mbeten si të tilla për aq kohë sa do të zgjasë shfrytëzimi i tyre me anë të kollotjeve. Nëse
menjanohen këto ndikime, atëherë këtë sipërfaqe barishtore do të shëndërrohen në shkurre e më vonë në
pyje. Kullosa ka po thuaj në qdo fshat të rrethinës së Gjilanit por më të bukura, ne dritë të shut, temperatura
të përshtatshme dhe lagështi janë: livadhet e fshatit Budrigë, Nasale, Cërnicë, Zhegër etj. Këtë kullota kanë
pamje karakteristike përveq barërave të ndryshëm rriten edhe kaqubëza të bimëve barishtore me shumë
gjemba, dhe shkurre të vogla, të përshatura vendeve të thata me pak lagështi.

3.1. Kushtet Klimaterike e lokacionit Mireshi i Vogël -Vendndodhja në afërsi të komunës së
Gjilanit - karakterizohet edhe me kushtet Klimaterike identike ne pergjithesi vetem per + apo –
05 grad celsius ne krahasim me lokacionin e Dobërçanit të goël apo Mireshi i Vogël
Në regjionin e Gjilanit mbretëron klima e mesme kontinentale, ngase ka një lartësi relative mbidetare
prej 410 m. Nuk ka erëra të forta në Fushën e Gjilanit. Rëndom frynë veriu i cili vjen nga verilindja.
Kjo erë është e thatë, e ndonjëherë kur vjen me të shiu është i imët dhe i shkurtër. Kjo erë është e
ftohtë, gjatë dimrit shpesh sjell borë të imtë. Era perëndimore e cila vjen nga drejtimi i Prishtinës ,
nëpër Bresalc e Pasjak në Anamoravë sjell shi e herë, herë është shumë e fortë. Në popull njihet si “
Era e Kosovës”, dhë për këtë erë thonë se “ edhe lagë edhe thanë”. Nga jugu , kah Malet e
Karadakut fryen "era" - jugu erë e nxehtë me plot lagështi, e cila dimrit sjell mot të butë, për këtë erë
në Karadak thonë se “ e shkrinë borën”. Gjilani dhe vendbanimet për rreth kanë dimra të butë.
Përgjatë fushës së Anamoravës si në at të Epërmen dhe në at të Poshtmen janë prezent rrymat e
erërave. Pjesa më e nxehtë është Anamorava e Poshtme kurse pjesët më të larta janë më të ftohta.
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Luginat mund të konstatojmë se janë më të mbrojtura nga erërat se sa kodrat për rreth. Dominojnë
erërat veriore dhe perëndimore të cilat sjellin të reshura.


Mesatarja e temperaturave vjetore për Gjilan është 10.6 gradë celsius. Temperatura mesatare e muajit
më të ftohtë është ajo e janaritn -0,9 gradë C, e muajit më të ngroht e korrikut me 20,7 gradë C. Në
Anamoravë janë më të vogla se sa në viset më të larta në shpatijet

3.2. PROJEKTET QË I NËNSHTROHEN PROCEDURËS PARAPRAKE
TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

Në këtë rast, raporti paraprak i VNM-së përfshin edhe vlerësimin e ndikimeve në Mjedis të këtyre
projekteve në atë zonë, duke marrë parasysh objektivat e ruajtjes dhe mbrojtëjes së vendit kudo të zbatohet
projekti. VNM ka për qëllim të sigurojë:
një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, përmes parandalimit, minimizimit dhe kompensimit të dëmeve në
mjedis, nga projekte të propozuara që përpara miratimit të tyre për zhvillim; Garantimin e një procesi të
hapur vendimarrjeje, gjatë identifikimit, përshkrimit dhe vlerësimit të ndikimeve negative në mjedis, në
mënyrën dhe kohën e duhur;
Si dhe përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara në të.
3.3.

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Projekti përfshinë në veqanti rolin dhe aktivitetet që janë të planifikuar të zhvillohen brenda objektit të
Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së lartë
cekur së bashku me oborrin ekonomik të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR
TË TROFTA FRESH-SHPK. Projekti i Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT së lartë cekur
është planifikuar të realizohet me resurset natyrore dhe njerzore vendore duke e parashiquar teknologjin me
te avansuar,
3.4. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKE TË PROJEKTIT SI TËRËSI DHE KUSHTET
PËR PËRDORIM TË TOKËS , GJATË FAZËS SË NDËRTIMIT DHE OPERIMIT
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Objekti i Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK do
të realizohet sipas planifikimit të projektit karakterisitkat fizike të ndërtimit të objektit të lartë cekur janë
përshkruar edhe më lartë
Kushtet për përdorimin e tokës gjatë ndërtimti dhe pastaj aktivitete që zhvillohen aty janë si vijon: Toka në
asnjë mënyr për natyren këtij Objekti nuk dëmtohet, nuk tjetersohet pasi që ky objekt ndërtohet në një oaz të
zhveshur konkretisht në mbi depozitimet argjilore kodrinore malore që nuk e zvoglon vegjetacion dhe nuk e
ndryshon rrjedhjen e ujërave nëntokësore nga ndertimi i baseneve . Është planifikuar edhe prurjej e ujërave
nga burimet vetanake pusët e ndërtuara nga investitori afro 12 puse me diameter deri 1 meter që është
planifikue furnizimi i efikas edhe ne stinen e verës apo në të gjitha stinet ,

3.4.

VLERËSIMIN E PËRAFËRT, SIPAS LLOJIT DHE SASISË SË MBETJEVE DHE EMISIONEVE –
NDOTJA E UJIT, AJRIT, TOKËS , ZHURMËS , VIBRIMIT, DRITA, NXEHTËSIA, RREZATIMI
JONIZUES DHE JO-JONIZUES , ETJ. QË REZULTOJNË NGA PROJEKTI I PROPOZUAR.

Nga projekti i propozuar mundë të japim një vlerësim të përafërt sipas natyrës së veprimtaris dhe
aktiviteteve brenda objektit të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK me oborrin ekonomik të saj, pra: Mbetje inerte dhe toksike nuk do të ketë , përveq
mbetjet e ngurta me sasi të vogël që janë të planifikuar të largohen më kontinjera perkates e rregulluar me
kontrat me kompanin perkatese per pastrimin e ambinetit me njësin punuese komunale e njejt sikurse për
veprimtarin e gastronomis-hoteleris që e kanë afër objektit apo me teper në menagjimin e tyre, ndotëja të
ajrit nuk ka, ndotëje të tokës nuk ka për arsye të natyrës së veprimtaris së Ferma: HUDHRËN - PËR
RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK,
zhurma apo ndotja akustike është nën përqëndrimin maksimal të lejuar apo nuk e kalon 20 decibelin. Pasi
që paisjet e instaluar e kanë të percaktuar edhe ndotëjen akustike se sa maksimal mund të emitojnë pasi që
instalimi i paisjeve do të bëhet me teknologji me te avansuar pasi që investitori ka premtuar të investoi edhe
në paisjet deri ne fillimin dhe finalizimin dhe fillimin e punës dhe në vazhdim të aktiviteteve tjera. Sa i përket
parametrave tjer si: Drita , nxehtësia , rrezatimi jonizues dhe jo jonizues etj nuk do të ketë në këtë Hudhër
pasi që nuk emitohet energji nuk ka shkarkime të pa monitoruara dhe është fjala për ujin e përdorur nga
burimet vetanake nga pusët e ujit të ndërtuara -burimit e ujit nentokësor që edhe ashtu ësht teje i pastërt dhe
higjienik , përveq se ky uji para se të përdoret për rritjen e peshkut gjithnje do bëhet analizat e parametrave
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fiziko-kimik dhe bakteriologjik duke e përcaktuar edhe fortësin e ujit Ph dhe superperqueshmerin në simensa
dhe disa parametra tjerë.

4.0. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE KRYESORE TË PROCESIT TË PRODHIMIT –
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT , AKTIVITET DHE PAISJET E PËRDORURA PËRSHKRIMI
TEKNIK
Nëse bazohemi në planin investiv të pronarit lidhur me zgjerimin e kapaciteteve për rritjen dhe prodhimin e
peshkut Trofta Fresh , Në këtë rast investitori ka planifikuar të ndërtoi objektein percjellës dhe basenin rezerv
edhe për përpunimin edhe reuajtjen e peshkut fillimisht sipas kërkesave të të konsumatorëve për rrethë si dhe
për një shërbim në restauranti përkatës brenda oborrit ekonomik të Trofta Fresh shpk qe mendon deri ne
kater apo pes tone ne vite per te i konsumuar.Sipa Planit arkitetktonik lokacioni i Objektit bujqësor Ferma –
hudhra per rritjen e peshkut apo basene për peshqit gjendet në fshatin Dobërçan . Terreni ku ndërtohet
Objekti është i pjerrët mirpo i adaptuar me një ramje te vogël . Dimenzionet e të cilit janë si vijon ;
32.20mx6.50m.
Furniizmi me ujë esht i para par të bëhet me nga pusi me pompa .
Furnizimi me energji elektrike është paraparë të bëhet nga rrjeti ekzistues .
Si zgjidhje Funksionale:
pra Objekti si përmbajtëje ka gjithsejt 12 basene për qëndrimin dhe rritjen e peshqëve të ndara me mure
betoni , pra muret nga betoni me cilësi të betonit te kategoris C-25/30 , si dhe me trashësi së paku 20cm .
izolomi i objektit ekzistues është realizue me hidroizolim, i cili gjithashtu mund të realizohet duke shtuar
betonit edhe aditiv për mbrojtëjen nga lagështija nga ana e jashtme e Objektit që përfshihe basenet per rritjen
e peshkut trofta freshh shpk..
Menyra e fasadimit apo dekorimit do te mbetet sikurse betoni natyror qe esht betonuar ashtu si esht mbet
nga betoni dhe nuk pëson ndryshime
. Përpunimi i brendshme Pjesa e brendshme e bazenit lyhet me ngjyre epokside pasi që është rezistent ndaj
ngricave dhe nuk lejon depërtimin e ujit të bazeneve në konstrukcionin e Objektit ne beton.
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Vkenë të theskohet se nga konsultimi me pronarine veprimtaris së lartë cekur është palnifikuar të rriten deri
n epes tona në vit trofta fresh apo llojin e Troftes duku e bazuar vetem per furniizmin e kerkesave te
restaurantiti brenda ompanis Trofta fresh shpk . Mirpo infrsatruktura dhe dhe dimezionet e basenit e
mudsojne rritje e peshkut edhe me kapacitet me te madhe , mirpo projektimi investues esht i orientuar per kat
apo pes tona ne vite rritje e peshkut per kerkkesat e restauraniti te hudhrës për rritjen e peshkut.
Kurse hapësira që zënë është S= 209.3 m2 .
Gjithashtu si pjes përbërse e projektit për rritjen e hudhrës dhe peshkut është krijimi i hapësirave për
përpunimin dhe magazinimin e peshkut. Për këtë arsye investitori planifikon të bëjë ndërtimin e Objektit në
të cilën do të finalizohen të gjitha punimet rrethë përpunimit dhe ruajtëjes se peshkut.
Me qëllim të mbrojtëjes së mjedisit , investitori do të instaloi edhe panele solare , ne menyr per te patur qasje
ne erngjin alternative per energji efiqiente e sidomos edhe ne munges te rryme.
Figura 2. Pamja e bazene per rritjen e peshkut ne Dobërçan K. Gjilanit
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Figura 3 Pamja ujërave të akumuluara bag puset burimet vetanake.
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Figura 4. Pamja e bazene per ritjen e peskut ne Dobërçan dhe Oborri i hudhrës për rritjen e peshkut në kuadër të
trofta fresh shpk
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Figura 5. Pamja e psit per furnizim m me uji nëntokësor nga burimet vetanake
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Figura 6, Pamja e Gropës septike per ujerat e zeza për tërë oborrin e hudhrës për rritjen e peshkut
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PESHKU NË BASEN-HURDHË
Peshku në një basen hurdhë kërkon kujdes gjatë gjithë vitit. Ne këshillojmë se si të kujdesemi dhe të
ushqejmë peshqit në hurdhë. Se para se peshku të lëshohet në hurdhë, duhet të llogaritni sa dhe për cilën zonë
peshku është e mjaftueshme.
Për të llogaritur sa peshq mund të mblidhen në një hurdhë kopshtesh, mund të përdoret formula e
mëposhtme: shuma e gjatësive të të rriturve nuk duhet të kalojë 25 cm për 1 m 2 të sipërfaqes së pasqyrës dhe
150 l ujë.
4.1. KURË LËSHOHEN PESHQIT NË HURDHË
Kur t’i lësh peshqit në hurdhë. Nëse pellgu është mbjellë së fundmi me pellgje, ia vlen të presësh që peshku
të vendoset derisa bimët të zënë rrënjë dhe uji të bëhet i qartë: ky është një sinjal që hurdha ka arritur
ekuilibrin biologjik. Është më mirë të lëshosh vetëm disa peshq në rezervuar në fund të pranverës dhe verës
në vitin e parë, dhe te perfundon kultivimin apo rritjen ne sezonat pasuese.
KUJDESI GJAT VERES
Peshku në hurdhë - kujdes veror . Peshqit ndjehen mirë në ujë të pastër dhe të oksigjenuar. Për të mbajtur ujë
të tillë në pellg ne kete rast ne basenin nga betoni , duhet të parandalohet rritjen e algave - veçanërisht në
bazamnetin e basenit ne stinën në verë. Ata lëshojnë hidrogjen të sulfuruar dhe nitrite, gjë që e bën ujin të
turbullt dhe me kundërmim. Algat mund të kapen me një rrjetë peshkimi në një shufër, ose mund të lëshoni.
Sidoqoftë, duhet të kemi kujdes mos i mbingopni shumë peshqit (ata duhet të marrin aq shumë ushqim një
herë në ditë sa mund të hanë brenda 10 minutash) ose mos lejoni që toka nga brigjet e hurdhës-basenit të hyjë
në rezervuar, për shembull te reshurat e stuhishme atmosferike dhe me shi. Mineralet që përmbahen në
tokë dhe ushqimi i kalbur i peshkut janë në të vërtetë ushqyes për algat.
Mundësisht basamentit të basenit e sidomos në stinën e dimrit -Pellgut nuk duhet t’i mungojnë bimët ujore
(ato duhet të zënë deri në 1/3 e sipërfaqes së rezervuarit) dhe bimët e zonës bregdetare. Duke
hijezuar rezervuarin, ato parandalojnë zhvillimin e algave, përveç që i japin strehë peshkut dhe
pastrojnë ujin nga kripërat minerale, dhe i japin asaj oksigjen. Lëvizja e ujit inkurajon ventilimin, prandaj ia
vlen të instaloni një pompë filtri, pompë uji ose kaskadë në hurdhën e peshkut
4.2. KUJDESI GJATË STINËS SË VJESHTES
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Fermerët fillestarë të peshkut duhet të dinë se çfarë trajtimesh do të kërkojnë në vjeshtë. Kur temperatura e
ujit bie nën 10 gradë Celsius, peshku tkurret në fund dhe tkurret. Pastaj nendalojmë t'i ushqejmë ata. Nëse
pellgu është i vogël (thellësia deri në 1.2 m dhe sipërfaqja deri në 3 m2), Atëher peshku duhet të transferohet
në një vaskë në një dhomë të ftohtë në dimër (nga 0 në 8 gradë C). Një pajisje ventilimi (p.sh.
pompë akuariumi) duhet të instalohet në vaskë.
Nëse kushtet në pellg lejojnë që peshku të dimërojë, duhet të siguroheni që uji të mos ngrijë plotësisht. Ju
mund të përdorni një noton polistireni, një ngrohës ose të futni një tufë kallamishtesh ose shufra bambu
pingul me ujin. Përmes këtyre vrimave ajri do të hyjë në rezervuar.
Figura 7. Pmaja tabelare e permbajtëjes ushqimore për rritjen e peshkut ne Trofta fresh shpk

Yndyrë min. 7,0 % Sasija e fossorit P (%) min. 0,6
Uji i lidhur max. 10,0 %
VITAMINA Celuloza max. 4,0 %
Vitamina A (në -kg) min. 10.000
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Sasija e hirit. 6,0 %
Vitamina D3 (në -kg) min. 1.800
Ureazet aktive ΔpH max. 0,3 %
Vitamina E (mg-kg) min. 60 Bruto energjija 17,6 MJ-kg
Vitamina C (mg-kg) min. 150
Energji metabolike 14,2 MJ-kg
Lizina dhe aminoacidet (%) min. 1,5
Metionina + lecitina (%) min. 0,8 ]
ka ndërmarr dhe duhet Paisja e më poshtëme është një pajisje standarde për pastrimin e plotë biologjik
të ujërave të përdorura/të ndotura nga vendbanimet e vogla, hotelet, kampet e pushimit, repartet ushtarake,
shkollat, industria ushqimore e të ngjashme me këto. Shkalla e pastrimit është më e madhe se 95% e
shpërbërjes së lëndës organike, dhe me kërkesë mund të realizohet edhe procesi i eliminimit të azotit dhe
fosforit. Punimi i pajisjes është plotësisht i automatizuar me shpenzime minimale të vënies në punë dhe të
mirëmbajtjes. Pajisja realizohet si një vaskë rrethore e futur në tokë e mbuluar me rrjetë dysheme, i vendosur
në drejtimin e kanalizimit pa pasur nevojë të bërjes së një stacioni pompimi. Në pajisje nuk ka pjesë të
lëvizshme (kompresori dhe kutia e korrentit janë të vendosura në një ambient të veçantë) gjë për të
cilën kohëzgjatja e funksionimit është e pakufizuar, e po ashtu të gjithë materialet janë rezistencë ndaj
lëndëve agresive. BIOTIP është pajisje standard për pastrim biologjik të ujërave të përdorura/të ndotura, i cili
përdoret për pastrimin e ujërave sanitaro-fekale të vendbanimeve të vogla dhe objekteve individuale
me një ngarkesë deri në 3.000 banorë ekuivalentë. Pajisjen BIOTIP e përbëjnë vaska ajrore me formë
rrethore në të cilin gjendet precipituesi dytësore me kanalin e derdhjes (që është kryq),
kompresori ajrit “mamut”, ajruesit dhe tubat shpërndarës të ajrit. Vaska është e mbuluar nga rrjeta dysheme e
cila mbështetet në profilet mbajtës. Për vënien në punë të të gjithë pajisjes përdoret ajër i komprimuar që
sigurohet me anë të kompresorëve me presion të ulët që janë të vendosur në një ambient të veçantë ku
gjendet edhe kutia e korrentit. Ujërat e përdorura/të ndotura të reja hyjnë në
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4.1. PARAQITJA E ALTERNATIVAVE KRYESORE TË IDENTIFIKUARA NGA ANA E APLIKUESIT
DHE DHËNJA E ARSYEVE KRYESORE PËR ZGJIDHJEN E NJËRES PREJ TYRE, DUKE I MARRË
PARASYSHË EFEKTET MJEDISORE
Në aspketin e efekteve mjedisore , nuk do të ketë impakt mjedisor pasi që ujërat që shfrytëzohen si lëndë e
parë vendore për Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESHSHPK do të ketë balanc pozitiv sepse ujërat nëntokësore dalin në siperfaqe si rezultat i presionit piezometrik
dhe kryesisht janë burime arterike që zakonisht kanë gjasat të paraqiten me sasi të prurejs më stabile dhe të
vazhdueshëm që stinët nuk kanë ndikim të theksuar mirpo mund të i rrisin prurjet nga të reshurat atmsoferike
në shkëmbinjët sedimentar argjilore ranore të mosha të ndryshme gjeologjike dhe gjeokronologjike .
4.2. NJË PËRSHKRIM TË ASPEKTEVE MJEDISORE PËR TË CILAT EKZISTON MUNDËSIA E
NDIKIMEVE TË THEKSUARA NGA PROJEKTI I PROPOZUAR, PËRFSHIRË, PARA SË GJITHASH,
POPULLATËN, BOTËN BIMORE DHE SHTAZORE, TOKËN , UJIN, AJRIN, FAKTORËT KLIMATIK,
VLERAT MATERIALE DUKE PËRFSHIRË TRASHËGIMIN KULTURORE, ARKITEKTONIKE DHE
ARKEOLOGJIKE, PEISAZHIN DHE RAPORTE E NDËRMJETME NË MES TË FAKTORËVE TË
LARTËSHENUAR;
Përshkrimi i aspekteve mjedisore per te cilat ekziston mundesija e ndikimeve te theksuara nga Objekti i
Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së lartë
cekur duke perfshir edhe popullatën përkatësisht banorët e lagjës Dobërçan i vogël si dhe botën bimore ,
tokën e trashegimin kulturore , peisazhin etj. Do ishte e mundur të shfaqen –paraqitën ndikimet negative
vetëm nëse nuk do të merren masat preventive për sanimin e tyre. Pra objekti i HUDHRËN -RRITJEN E
PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK nuk ndërtohet në depozitimet ku është e zhvilluar
flora dhe fauna apo edhe biodiversiteti sepse planifikimi i ndërtimit të këtij Objekti ëshët e zhveshun mbi
depozitimet e argjiliteve ranore, alevritore Në ., tokën ujin dhe ajrin nuk ka ndikim për arsye se nuk ka asnji
emitim në ajr, shkarkim të ujërave nga procesi i rritjes së peshkut në basen i mbushur me ujit , nuk ka ndotje
akustike nuk emiton energji e as rezatim . Ferma: - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK,
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4.3. NJË PËRSHKRIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME TË THEKSUARA TË PROJEKTIT TË
PROPOZUAR NË MJEDIS SI: NDIKIMET E DREJTPËRDREJTA DHE ÇFARDO NDIKIMI I
TËRTHORTË, SEKONDAR, KUMULATIV, QË REZULTOJNË NGA:
Ndikimet e mundshme nga projektit të propozuar për këtë veprimtari janë të natyrës pozitive në mënyr të
drejt përdrejt dhe të tërthort sepse nuk e ndryshon drejtimi e ujit
, mirpo drejt përdrej furnizohet nga burimet e ujit me nje lartësi edhe nga objekti i Lartë cekur prurja e këtij
uji nga ajo lartësi do realizohet më gypa nga kaptazhi permes puseve te mbushura me uji ku buron uji deri në
Ferma: - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK , nëse bëhet ndryshimi i
rrjedhjes se ujit , apo bënë ndryshimin e peisazhit , dëmtohen e ndryshon pamjen e ndonji objekti të
trashegimis kulturore e arketologjike e religjioze . Të gjitha këto aspekte të mundshme në mjedis nuk do të
shkaktohen nga ndërtimi i Objektit të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK ,për arsye të përshkrimit të detajuar të gjendes faktike duke u bazuar në
monitorimin në terren, analizta fiziko-kimike e bilogjike të ujit që përdoret

4.3. REALIZIMI I PROJEKTIT;
Realizimi i Projektit fillon duke i plotsuar të gjitha kriteret mjedisore dhe ambientale e një pas njëshme dhe
procedurat e legjislacionit ne nivelin komunal dhe ne nivelin e e MMPH fillimisht, pastaj edhe vendosmerija
e investitorit për të ballafaquar me të gjitha parakushtet dhe kriteret obligative që do të ketë Kompanija si
SH.P.K. “ TROFTA FRESH”, e që në bashkpunim me nivelin komunal dhe pëlqimet mjedisore nga MMPH
do e ndihmojn realizimin e projektit.
4.4. EMISIONET E NDOTËSVE, KRIJIMI I SHQETËSIMEVE TJERA DHE ELIMINIMI I
MBETURINAVE
Emisonet ndëtëse nga veprimtarija përpunuese e ujit në kuadër të SH.P.K. “ TROFTA FRESH” nuk ka , për
arsye se edhe të natyrës së veprimtaris së lartë cekur, sa i përket shqetsime tjera nëse e shiqojm shfrytëzimin
e ujit nuk do ketë, nuk mbeten banortë apo fshatrat tjera pa këtë burim uji, nuk ka qenë i varur askush nga ky
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burim i ujit pasi që kapaciteti i Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK për këtë veprimtari
4.5.

PËRSHKRIMI I MASAVE TË PARAPARA PËR TË PARANDALUAR, ZVOGLUAR DHE ATY
KU ËSHTË E MUNDUR MËNJANIMIN E Ç’FARDO NDIKIMI TË THEKSUAR NË MJEDIS;

Ndikim të theksuar në mjedis në mënyrën e planifikimit për të u realizuar ky projekt si objekt i Ferma:
HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK për ujin e pijshëm
dhe ambalazhimin e tij nuk do të ketë ndikim negativ në mjedis ,nëse Investitori –aplikuesi ju përmbahet
kritereve të parapara që janë dhënë në hartimin e raportiti të VNM ,duke e krijuar një mbrojtëse pranë
Objektit apo oborrit ekonomik të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË
TROFTA FRESH-SHPK së lartë cekur, si mbrojtëse ndaj grryerjes së trollit apo erozionit eventual nga te
reshurat apo prurjet stinore të ujit si rrethoj statike të qëndrueshme , mur sigurues në rast të stinëve me te
reshurat e jashtzakonshme për të mos patur vërshim gërryerje erozion

4.6.

OBJEKTIVAT E VNM-SE PËR OBJEKTIN E HUDHRËN -RRITJEN E PESHKUT NE
KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPKNË KUADËR TË “TROFTA FRESH” SH.P.K.,
OBJEKTIVAT DREJTPERDREJTE TË VNM-së:

• Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
• Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve të mundshme potenciale të projektit të lartë cekur;
• Lehteson informimin e vendimmarresit,
• Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
• Parashikon dhe perjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe demtimet serioze te mjedisit;
• Ruan dhe mbron burimet natyrore, pesiazhet e natyres dhe komponentet përberes te ekosistemeve;
• Përmireson aspektet sociale te projektit.
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Objekt i raportit te VNM është përcaktimi i kërkesave, përgjegjësive, rregullave dhe
procedurave për vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme negative në mjedisin e , të projekteve të propozuara,
private apo publike.

4.7.

FUSHA E ZBATIMIT TE VNM

Hartimi i Vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis në formen fillestare merret ne konsiderim per tu zbatuar
për projektet e propozuara, private apo publike, të cilat mund të
shkaktojnë ndikime të rëndësishme negative, të drejtpërdrejta ose jo, në mjedis, si
pasojë e madhësisë, natyrës apo vendndodhjes së tyre.

4.8.

KËRKESAT E PËRGJITHSHME PËR VLERËSIMIN E
NDIKIMIT NË MJEDIS TË NJË PROJEKTI

o Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përcaktimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve
të pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mjedisore të zbatimit apo moszbatimit të
projektit.
o Ndikimet mjedisore të projektit vlerësohen në lidhje me gjendjen e mjedisit në territorin e
prekur në kohën e paraqitjes së raportit përkatës për vlerësimin e ndikimit në mjedis të
projektit.
o Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përgatitjen, zbatimin funksionimin dhe mbylljen e tij,
sipas rastit, edhe pasojat e mbylljes së veprimtarisë, dhe dekontaminimin, pastrimin apo
rikthimin e zonës në gjendjen e mëparshme, nëse një detyrim i tillë parashikohet me ligj.
Vlerësimi përfshin, sipas rastit, si funksionimin normal, ashtu edhe mundësinë për aksidente.
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o Vlerësimi i projektit përfshin, gjithashtu, propozimin e masave të nevojshme për
parandalimin, reduktimin, zbutjen, minimizimin e ndikimeve të tilla ose rritjen e ndikimeve
pozitive mbi mjedisin, gjatë zbatimit të projektit, përfshirë edhe vlerësimin e efekteve të
pritshme të masave të propozuara.

4.9.1.

METODOLOGJIA E PUNËS

Metodologjia e punës sipas të cilës është bërë vlerësimi i ndikimit në mjedis për objektet kryesore dhe ato
përcjellëse me veprimtarinë e lartëcekur, përfshinë disa faza si në vijim:
a).Faza 1 - Mbledhja e informatat themelore rreth:burimeve themelore të ndikimeve në mjedis, popullatës
ekzistuese me karakteristikat demografike, karakteristikave të Formacioneve shkembore, topografisë dhe
gjeomorfologjis dhe releifit në Objektin të lartpërmendur, klimës së Objektit me të dhënat meteorologjike,
kualitetit të ujit që buron përveq me lartë se vetë Objekti i Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E
PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK
b) Faza e 2- të dhënat e florës dhe faunës -botës bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar, madhësia dhe
lloji i ndotjes nëse identifikohet , gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar dhe Vlerësimi i shpërndarjes në
hapësirë i materies ndotëse.
c) Faza 3 - Analiza e rrezikimit të:njeriut, vlerave materiale ,vlerave natyrore
d) Faza 4 - Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis
në Objektin e lartë cekur në kuadër të “TROFTA FRESH” SH.P.K.,
4.9.2.

ELEMENTET BAZË PROGRAMORE

Nga informatat e grumbulluara të cilat kanë të bëjnë me elementet nismëtare për hartimin e këtij elaborati të
VNM , me rëndësi të veçantë janë të dhënat që kanë të bëjnë me karakterizimet sasiore të gjendjes ekzistuese
të karakteristikave natyrore. Karakteristikat e lokacioni me objektet kryesore dhe atyre përcjellëse me
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veprimtarinë e lartëcekur janë paraqitur detajisht në mënyrë të specifikuar hollësisht në dokumentacionin e
projektit teknikë dhe këto janë shfrytëzuar gjerësisht gjatë hartimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
4.9.3. Metodologjia e Hulumtimit
Pavarësisht nga qëndrimet tanimë të përmendura lidhur me problematikën e mbrojtjes së mjedisit dhe
karakteristikat e caktuara metodologjike të zbatuara për nevojat e këtij hulumtimi studimor të thjeshtësuar,
ekzistojnë një sere faktesh të cilat kërkojnë që metodologjia e zbatuar të definohet që në fillim.
Analiza e tillë është e nevojshme pasi që mundëson krahasimet e nevojshme të metodologjisë së shfrytëzuar
për nevojat e këtij hulumtimi me bazat metodologjike të proklamuara në kuadër të rregullativës ligjore e cila
e mbulon këtë problematikë. Qëllim themelor qëndron në përpjekjen që metodologjia e përgjithshme ti
adaptohet veçorive të lokacionit me objektet kryesore dhe atyre përcjellëse me veprimtarinë e lartëcekur që
zhvillohet.
4.9.4. Metodologjia e Përgjithshme
Në mënyrë që të përmbushen rregullat e cekura më lartë, procesi i punës dhe funksionalizimi i këtij Objekti
të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së Ujit në
kuadër të “TROFTA FRESH” SH.P.K.,
duhet të jetë në pajtim me të gjitha rregullat që parashihen në lëmin e mjedisit. Për një pikësynim të tillë
duhet zbatuar metodologjinë unike të hulumtimit. Nevoja për hapa unikë metodologjikë të hulumtimit të
politikës mjedisore buron nga domosdoja e përmbushjes së parimeve themelore të kompatibilitetit,
harmonizimit të nivelit të analizës, rregullsisë hierarkike dhe këmbimit suksesiv të informatave.

4.9.5.

Metodologjia e Zbatuar

Marrë parasysh parimet e përgjithshme, elaborati i VNM është punuar ashtu që fillimisht janë definuar bazat
e hulumtimit, elementet nismëtare programore, rregullativa ligjore në fuqi, dokumentacioni ekzistues për
objektet e lartë cekur në kuadër të “TROFTA FRESH” SH.P.K.,
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dhe atyre përcjellëse. Nga parametrat themelorë të ndikimeve të mundshme në elaborat analizohen më
hollësisht ato ndikime për të cilat është vërtetuar se në kushtet konkrete hapësinore përcaktohen marrëdhëniet
reciproke. Në bazë të treguesve të përfituar, janë hulumtuar mundësitë e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit
dhe janë propozuar masat përkatëse për zvogëlimin racional të ndikimeve negative.
5.0 OBJEKTE TË NATYRËS JO TË GJALLË
Objekte të natyrës jo të gjallë përbëjnë gjeomonumentet, të cilat janë të natyrave të ndryshme . Grupimi apo
Klasifikimi i tyre bëhet në funksion të formës së shfaqjes dhe të origjinës.
Në funksion të kriterit të parë dallohen format e vequara dhe peisazhet karakteristike, që formojnë komplekse
interesante, në të cilin ndërthuren shumë forma të veçuara . në funksion të kriterit të dytë, pra të gjenezës, pra
të faktorëve apo proceseve që e kanë krijuar, Objektet ndahen në gjeologjike, gjeomorfologjike,
hidrogjeologjike etj.
5.1. POTENCIALET EKZISTUESE
Hapi kyç i hulumtimit të gjendjes ekzistues të mjedisit është potenciali ekzistues , që konsiston me
analizën e mirfilltë të tërësisë hapsinore në zonën më të gjërë të objektit të Ferma: HUDHRËN - PËR
RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK në kuadër të“TROFTA FRESH”
SH.P.K., , me detyrë që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjikë
dhe në bazë të tyre të bëhen rekomandimet për zvoglimin apo eliminimin total të ndikimeve të
mundshme negative.
Gjendja e potencialit ekologjik përbëhet nga veprimi i ndikimeve të ndërsjellta të faktorëve natyrorë
siç janë toka , uji , ajri, reliefi, flora, dhe fauna. Ndikimi i ndërsjellët 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 marrdhënieve të mundshme , do ta paraqesim në skemën 1 në vijim.
Në bazë të raporteve të paraqitura në skemë vërehet qartë se faktorët natyrorë formojnë disa
potenciale natyrore karakteristike funksionet e të cilëve duhet marrrë parasyshë gjatë valorizimit të
ndikimit të kompleksit të planifikuar në hapsirën konkrete.
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Figura 8 Pamja e Skemës - mardhanjet bazë në mes faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike
Njiherit edhe gjatë elaborimit jemi bazuar në potencialet ekzistuese të tokës, klimës dhe në përgjithësi të
ekosistemeve dhe biotopit. Hulumtim i këtyre potencialeve ekzistuese ekologjike është bërë në këtë fazë
kryesisht për shkak të vlerësimit të ndikimeve të mundëshme që do të ishin si pasojë e procesit të
punës së Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK
Potencialet e tokës paraqesin karakteristikën themelore të lokacionit të analizuar.
Potencialet e ujit janë analizuar duke marr në konsiderim karakteristikat hidrografike të regjionit të
gjerë, gjendjen e ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore . Ndikimet e mundshme përcaktohen në
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kuptim të humbjes së karakteristikave natyrore , humbjes së efektit të funksioneve natyrore në
ekosistemet natyrore si dhe çrregullimet e mundshme që mund të shkaktohen në biosferë, duke
përfshirë këtu botën e gjallë dhe faktorin njeri, si rregullues i biosferës dhe degradues gjatë punës së
tij në ambientin ku jeton dhe vepron.
Potencialet ekzistuese klimatike para së gjithash janë të përcaktuara me karakteristikat klimatike të
regjionit të analizuar. Treguesit themelorë janë marrë nga të dhënat shumëvjeçare meteorologjike të
mbledhura në rezervuarin relevant meteorologjikë. Analiza e rrezikut ekologjikë në lëmine e biotopeve
është bërë ashtu që marrëdhëniet të cilat karakterizojnë secilin biotop të rëndësishëm të sistemohen
dhe të definohet mundësia e humbjes së potencialeve të tyre.
Ndikimet janë hulumtuar para së gjithash në pikëpamje të zhurmës , ndotjes së ajërit, ndotjes ujit,
ndotjes së tokës, dëmtimit të peizazhit si dhe efektet vizuale.

5.2.

KARAKTERISTIKAT SEIZMIKE TË TERRENIT

Seizmiteti i terrenit paraqet parametër me interes në vete për analizën e ndikimeve të mundëshme në
fushën studimore të mjedisit. Sipas hartave seizmike, hapësira e gjerë e hulumtuar i takon intensiteteve
me periudha të ndryshme reversibile që do të paraqiten në tabelën në vijim.
Figura 9. Pamja tabelare e aktivtetit seizmik
Tabela 1. Intensiteti seizmik i regjionit të hulumtuar të shkalës MSK-64
Periudha kthyese (vjet)

Shkalla e seizmitetit
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55

V,VI dhe VII

100

V,VII, VIII

200

V.VI. VII,VIII dhe IX

500

VIII dhe IX

1.000

VIII dhe IX

10.000

VIII dhe IX

Sipas figurës 9. tabelës 2. për periudhën kthyese prej 500 viteve, kompleksi përkatës gjendet në zonën e
shkallës VIII të shkalës MSK-64 të intensitetit seizmik, kështu që koficienti i seizmitetit duhet zgjedhur
me vlerë K6 – 0.05. Konkretisht të dhënat seizmike mikroregjionale e këtij lokacioni dallohen me mundësi të
dridhjeve të tokës të intensiteit prej 7 e deri në 8 përafersisht në shkallë të merkalit. Sipas ndertimit te
mbrendshem gjeotektonik dhe platformave-pllakave gjeotektonike

dhe platforrmës gjeomorfologjike dhe

stratigrafike dhe litologjike ndikon drejt per drejt ne intensitetin e termeteve.
Natyrisht këto karakteristika seizmike do të merren ne konsiderim gjate statistikes se projektiti per ndertim , qe
te jete shume me i rezistueshem edhe nga vibrimet e mundshme si dhe aktivitetit gjeotektonik dhe seizmik.
5.3.

KARAKTERISTIKAT GJEOLOGJIKE DHE GJEOMORFOLOGJIKE DHE
STABILITETI I TERRENIT
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Bazamenti apo platform e lokacionit ku është konstruktue Objekti i Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E
PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK në kuadër të : “TROFTA FRESH” SH.P.K.,
duke u bazuar në përbërjen litologjike dhe kronologjike e litostratigrafike të formacioneve shkëmbore dhe
depozitimeve sedimentare në perioden më të re të kuaternar-Q dhe terciar –Tc, mundë të themi se në
aspektin gjeomorfologjik është shumë përshtatshëm sepse në aspektin gjeotektonik është stabile.
5.4. FORMA APO KOMPLEKSE GJEOLOGJIKE

Format apo komplekset gjeologjike lidhen me procese dhe faktorë gjeologjikë të zhvilluara gjatë evolucionit
paleogjeografik. Zakonisht Objektët Gjeologjike kanë shtrirje të mëdha, shpesh dhjetra dhe ndoshta edhe
qindra kilometra, por për monumenti natyror zgjidhen vetëm ato sektorë, në të cilët shprehen më qartë
dukuritë gjeologjike. Si të tilla mund të jenë : Zveshjet gjeologjike unikale, në të cilat janë të rradhitura të
gjitha moshat e formacioneve që përbëjne një territor të caktuar, shfaqen shkëputje tektonike të formave të
ndryshme ( hedhje, lartëhedhje, mbihipje etj), mospërputhje këndore dhe stratigrafike si dhe dukuri të tjera të
rralla strukturore.
Rëndësi të veçantë kanë fosilet e ndryshme që gjenden në zveshje shkëmbore poa vegjetacion dhe
depozitime argjilore apo areale të caktuara: Këto fosile shpesh kanë përmasa të mëdha dhe janë të gurrëzuar.
Ato duhet të evidentohen e studijohen me kujdes dhe nëse kanë vlerë të veqant atëher të shpallen
gjeomonument natyre , sepse përbëjne mbetje të gjallesave të caktuara tani të fosilizuar dhe të gurëzuar sipas
prifileve dhe gjallesave nga ajo kohë që i përkasin që kanë jetuar disa miliona vjet më parë.

5.5.

KARAKTERISTIKAT E PEISAZHIT DHE EFEKTET VIZUELE

Karakteristikat e peisazhit tani e tutje kanë rendësi edhe në vlersimine e ndikimit ne mjedis –VNM si një
ndër elemente që i bie në sy qytetarve të rëndomt dhe eksperteve gjatë përceptimit të raportit të tërësishëm në
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korelacion me Objektin Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA
FRESH-SHPK në kuadër të “TROFTA FRESH” SH.P.K.
, dhe mjedisit për rrethë ku është duke vepruar veprimtarija në fjalë. Ka të bëjë me një kategori psikologjike
afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të rrethinës në shikuesin, ku medoemos
janë të pranishëm implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive. Efektet vizuele(peisazhet) janë
kriteriume me rëndësi në ruajtejn e mjedisit dhe nëse nuk zgjidhen drejt dhe nuk përfillen kriteret mjedisore
vizuele , mund të konsiderohet si degradim i mjedisit në ate aspekt.
Duke patur parasysh se Objekti i ndërtuar i plotson kriteret ambientale dhe sanitare dhe natyrisht eshte i
ndertuar me material ekologjik, dhe Pronari gjithashtu i ka dhene rendesi kriterit ambiental dekorativ dhe
arkitektural ,besoim se nuk do të ketë ndikim negative në ndryshimin e peisazhit në lokacioni e analizuar,
përkundrasi do të ndikon pozitivisht pasi që në të njejtin Objekt në oborrin ekonomik të Ferma: HUDHRËN
- PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së lartë cekur janë planifikuar
ne vazhdimsi me kopshte dekorative , arkitekturale dhe me vegjetacion natyror duke e mbjellura fidane
halore dhe varieteteve tjera dhe kuptohet se vizitorët turistët dhe kalimtaret janë të adaptuar me këtë thyrje
te reliefit dhe gjendje te Objekteve që ju kanë përshtatur konfiguracionit të terrenit .
Lokacioni ku gjendet objekti i HUDHRËN -RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESHSHPK është përcaktuar si “tipit rural” dhe me karakteristika dominuese tё tipit rurale. Ne lokacion nuk
ekziston tipologjia me karakteristikat natyrale sipas ligjit për Mbrojtjen e Natyrës.
6.0. MARRJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGLIMIN E NDIKIMEVE NE MJEDSI
6.1. Masat që duhet të ndërmerren për mbrojtjen e ajrit . Për parandalimin dhe zvoglimin efikas të
ndikimeve negative në ajër duhet t të ndrmerren msat parandaluese . Pasi tani që janë kryer punët e vrazhda
. sistemi i ftohjes se freoneve të lartëcekura , i cili është sistem i rekomanduar edhe sipas protokoleve të
Montrealit të viti 1987, i cili është fuqizuar me protokolin e Kyotos të viti 1992 lidhur me eliminimin e
gazrave me fektin serrë dhe është në harmoni me direktivat e bashkimit Evropian . Po ashtu edhe pjes e
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emitimit te gazrave që mund te kenë ndikim në ajr janë trafiku rrugor transporti e të cilat edhe janë të
paisura me frigorifer për mbrojtjen e produkteve gjate shpitjes së peshkut ne lokaionet tjera.
6.2. Masat që duhet të ndërmerren për mbrojtjen e tokës :
Që nga faza fillestare eshte marrë në konsiderim ruajtja e tokës gjatë fazës së ndërtimit të objektit të baseneve
për rritjen e peshkut ne kuadër te Trofta Fresh SH.P.K. , mirpo masta që janë marrë janë:
Mirmbajtja e automjeteve motorike , ne kuptim teaksidenteve shuemte vogla pasi qe fillimisht te verifikohet
kontrolla teknke e paisjeve motorike qe manevrojne ne oborrin e Hudhrës së lartë cekur.
Kontrolli dhe monitorimi i gropës septike me ujëra të zeza.
Të gjitha mbeturinat e ngurta duhet të largohen ne mënyr organizative dhe me kontinjer përkatës . Pjesa tjeter
mund te rikultivohet apo te mbjellen eedhef idane dhe bredha dhe vegjetacion te theksuar . Mbrojtja e oborrit
ekonomik të Hudhrës realizohet edhe me rrethojë.
Në procesin e ndërtimit dhe funksionimin e objekteve të planifikuara për qëllime të tilla, duhet të ofrojë
sistemin e grumbullimit të mbeturinave si hallka e parë në procesin e menaxhimit të mbeturinave.
Subjekti në fjalë duhet të sigurojë që ruajtja e karburanteve, vajrave lubrifikuese, kimike, dhe manipulimin e
njëjtë, duhet të bëhet në zona të sigurta, dhe nuk mund të ruhen të pambrojtur në terren.
Në vende të përshtatshme duhet të jetë ngritur kontejnerë për mbledhjen e mbeturinave komunale dhe i njëjti
të përshtaten në mënyrë adekuate në hapësirë. Të jetë i sigurt për të parashikojnë ndarjen e mbeturinave
komunale, e cila është prodhuar gjatë operacionit. Trajtimi i mëtejshëm i mbeturinave të grumbulluara duhet
të bëhet në bashkëpunim me shërbimet lokale dhe autobusë deponinë sanitare.

6.3. Masat që duhet të ndërmerren për mbrojtjen e ujit janë:
Në zonën që përfshihet Oborri ekonomik i Fermës Hudhrës për rritjen e peshkut fillimisht duhet t e bëhet
drenazhimi i i tërë hapsirës ku vepron Trofta fresh shpk për mbledhjen e ujërave atmosferike dhe
drenazhimin e tresishëm të tyre. Po ashtu edhe ndertimi i gropes septike për trajtimine ujërave të zeza të
cilat gjenerohen nga të punësuarit e kompanis. Po ashtu rekomandohen dhe masta preventive si vijon :
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Duhet te bëhet sistemi për grumbullimine te gjitha ujërave nga aobrri ekonomik i hudhrës së lartë cekur
përmes drenazhimit ttë tërësishem te hapsirës ku zhvilohen aktivtet Trofta fresh shpk që pastaj këto ujëra
mundë të përdoren ne stinët e thata edhe për mirmëmbajtëjen e haspirave të gjelbërta.
Duhet të ndërtohet edhe gropa septike per grumbullimin e ujërave të zeza nga sipërfaqja operacionale , dhe
pastaj të bëhet trajtimi i tyre kimik dhe përmes kompanive të licensuara të lëshohen në recipient , kuptohet
pas verifikimit laboratorike të akredituara sipas udhëzimeve të MMPH .
Ndrrimi i vajrave te automjeteve motorike duhet te behet ne autoserviset përkatese të automjeteve nuk
lejohet ne vendpunishte .
Skema teknologjike e propozuar për trajtimin e ujërave të ndotura është si vijon :

6.4.
UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI
Mbrojtja e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë duhet marrë këto masa mbrojtëse në
hapësirat e objektit të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA
FRESH-SHPK së ujit të pijshëm përkatësisht Oborrit ekonomik të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E
PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA FRESH-SHPK së ujit me objektet përcjellëse dhe hapsirën
përreth.
Duhet të ndërtohet drenazhimi i ujit nga të reshurat atmosferike dhe si pikë grumbulluese e ujit të drenazhuar
të ndërtohet Gropa septike për të reshurat atmosferike përmes mureve ne dis-nivele, e bënë ndarjen
(seperimin) nga ujërat e ndotura dhe i deponon ne pusetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusetës duhet të
pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorëve dhe gropave septike mirpo në këtë rast
mbetjet e pa tretshme te sedimentuara nuk janë kontaminuese dhe kryesisht janë ranoret dhe argjila ranore e
shkrift ecila nuk e ndot mjedisin në asnje mënyr përveq se është mbetje nga pastrimi i ujit të pijës . Seperatori
duhet të përmbush kriteret teknike që janë te parapara me rregullore dhe normative në fuqi. Seperatori duhet
të rregullohet në atë mënyrë që të mund të kontrollohet rregullisht ne mënyrë vizuale uji i cili pastrohet dhe të
merren mostrat e ujit i cili pastrohet për shkak se është Fabrik e ujit . Përpos sistemit të gypave duhet të
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ndërtohet edhe sistemi i ujë mbledhësit rreth e përqark rrugëve dhe parkingut të automjeteve dhe sipërfaqeve
operacionale për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura gjerë në pusin sedimentues. Pusi
sedimentuese duhet të ndërtohet për sedimentimin e thërrmijave të ngurta. Pas trajtimit në pusin sedimentus
uji orientohet për trajtim të mëtutjeshëm në seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur ujërat e trajtuara në
seperator të lëshohen në recipient. Ujërat zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet
ndërtuar me tri komora (hapësira). Gropa septike duhet të ndërtohet në at mënyrë që të parashihet mundësia
për matjen e sasisë dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen në recipient para lëshuarjes së ujërave ne
recipient duhet patjetër të dezinfektohen me natrium hipoklorit për mes klorinatorit që duhet ndërtuar.
Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara . Ujërat nga separatori dhe gropa septike nuk
guxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë ndotëje dhe yndyra
mbi 1 mg/l dhe materie të suspenduara mbi 30 mg/l në ujë. Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të
ndotura e paraqesim në vijim.
Furnizimi me ujë për pije si dhe për nevoja tjera sanitare bëhet nga sistemi i ujësjellësit me ramje të lirë nga
shkëmbinjët për rrethë pra shëkmbinjët karstik të Bjeshkëve të Merashi i vogel .
Ne shemën ne vijim është paraqitur gropa septike me pusetat kontrolluese dhe pusin filtrues.
Figura 10. Pamja e skemes per tratimin e ujit ne hudhrën për rritjen e peshkut
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VASKA AJRORE ME ANË TË GRAVITACIONIT OSE ME ANË TË POMPËS NGA
VASKA E POMPIMIT.
Në ujërat e përdorura/të ndotura fryhet në mënyrë intensive ajër i komprimuar nëpërmjet ajruesve me
membranë të cilët krijojnë flluska të vogla. Ujërat e përdorura/të ndotura të reja përzihen me flluskat e vogla
të ajrit, kurse oksigjeni i ajrit zhytet në ujë. Nga precipituesi dytësor, me anë të pompës “mamet”, kohë
pas kohe kalohet në vaskën ajrore lluca “aktive” të cilën e përbëjnë masa mikroorganizmash (baktere,
alga, protozoarë). Mikroorganizmave për aktivitetin e tyre jetësor kërkojnë ushqim dhe oksigjen. Pra,
mikroorganizmat e marrin ushqimin nga ujërat e përdorura/të ndotura (lëndët organike) dhe në këtë
mënyrë i pastrojnë këto ujëra, kurse oksigjenin e marrin nga ajri që futet në ujë. Përzierja e ujërave të
përdorura/të ndotura, flluskave të ajrit dhe mikroorganizmave kalojnë në precipituesin dytësor ku lluca
aktive (ose plehu në formë lluce) ndahet nga uji i kthjelluar i cili shkon në pjesën që bëhet derdhja e tij. Ky
pleh në formë lluce kthehet përsëri në vaskën ajrore dhe kështu procesi përsëritet në mënyrë të vazhdueshme.
Uji i kthjelluar dhe i pastruar nga ana biologjike shkon në recipient. Pas njëfarë kohe një pjesë e
mikroorganizmave ngordh dhe krijohet një biomasë, koncentrimi i së cilës në ujërat e përdorura/të ndotura
zmadhohet. Por, procesi është dimensionuar në mënyrë të tillë që kjo biomasë të oksidohet dhe mineralizohet
më tej (extended aeration) dhe procesi shkon deri në fazën e frymëmarrjes endogjene. Me këtë pakësohet
volumi i tepricave të plehut dhe nevoja për nxjerrjen e këtij plehu shtyhet për një kohë të largët. Në praktikë,
nxjerrja e tepricës së plehut kryhet një herë brenda një periudhe kohore nga 6 muaj deri në 2 vjet. Ujërat
dalëse kanë më pak se 20 mg (BPK 5) gjë që bën që shkalla e pastrimit të jetë më e madhe se 95% e
shpërbërjes së lëndës organike. Kjo gjë arrihet me dimensionimin e vaskës ajrore me ngarkesë të
volumit më pak se 0,2 kg (BPK 5 )/ m3 ,d, me mbajtjen e ujit në precipituesin dytësor me më shumë se 4 orë
dhe me futjen e oksigjenit me të paktën 2,5 kg O2 /kg (BPK5 ).Uji që del i plotëson kushtet për tu derdhur në
natyrë në recipientë të kategorisë II.

Masat e ndermarra per mbrojtjen e ujit
Ti kushtohet kujdes pajisjeve për pastrimin primar të ujërave të ndotura .Personi që udhëheq sistemin e
trajtimit të ujërave të ndotura duhet të jetë i aftësuar dhe profesional. Pusetat tё jen nё rregull dhe
funksionale si dhe nё numër tё mjaftueshëm .Rregullisht të kontrollohet funksionaliteti I tyre .Procka e
cila ka një rrjedhje uji gjatë tër vitit të mirëmbahet shtrati i saj, dhe të kultivohen drunjtë në trap të
prockës .Për çdo defekt mjedisor të njoftohen punëtoret mjedisor,dhe mbikëqyrësit mjedisor pran KK
Shtërpcë. S’ka dilemë se ndotja e mundshme që do të vinte nga aktivitetet urbane janë të një kapaciteti
të pa përfillshëm .Por edhe ndotjes ma të vogël duhet ti kushtohet kujdes duke siguruar seperator karshi
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nr. Të banorëve ekuivalent BEKV/ sipas NE. kështu të merren edhe kapaciteti i seperatorit .Seperatori
duhet të përmbush kriteret teknike që janë të parapara me rregullore dhe normative në fuqi. Ujërat e
trajtuara në seperator dërgohen në gropën septike e pastaj në bunarin filtrues apo recipient. Shemën
teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim ;

Figura 11 Pamja figurative për trajtimit të ujërave të ndotura
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Ujërat nga separatori nuk quxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse
përmbajnë derivatë të naftës mbi 1 mg/l dhe materie të suspenduara mbi 30mg/l në ujë. Ujërat e zeza duhet së
pari të trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet në varshmëri me numrin e punëtorëve e pastaj të
lirohen në recipient të pastërtë . Seperatori dhe gropa septike duhet rregullisht të pastrohet nga pronari apo
kompanitë e licencuara. Udhezimit administrativ për vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohet në trup ujorë
dhe në rrjetin e kanalizimit publik dhe normave të caktuara nga legjislacioni i BE. Rezultatet e fituara duhet
të dorëzohen në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, intervali i matjeve do të kryhet në baze të
përcaktimit me aktet ligjore dhe në bazë të marrëveshjes me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Përpos masave të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të mundshme të
përshkruara në pasuset e mësipërme investitori i ka ndërmarr dhe duhet të i ndërmerr edhe këto masa:*1:
Paisja e më poshtëme është një pajisje standarde për pastrimin e plotë biologjik të ujërave të përdorura/të
ndotura nga vendbanimet e vogla, hotelet, kampet e pushimit, repartet ushtarake, shkollat, industria
ushqimore e të ngjashme me këto. Shkalla e pastrimit është më e madhe se 95% e shpërbërjes së lëndës
organike, dhe me kërkesë mund të realizohet edhe procesi i eliminimit të azotit dhe fosforit. Punimi i pajisjes
është plotësisht i automatizuar me shpenzime minimale të vënies në punë dhe të mirëmbajtjes. Pajisja
realizohet si një vaskë rrethore e futur në tokë e mbuluar me rrjetë dysheme, i vendosur në drejtimin e
kanalizimit pa pasur nevojë të bërjes së një stacioni pompimi. Në pajisje nuk ka pjesë të lëvizshme
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(kompresori dhe kutia e korrentit janë të vendosura në një ambient të veçantë) gjë për të cilën kohëzgjatja e

Figura 12. Pamja e trajtimit t ëujit pasi të kalon nëpër basenin për rritjen e peshkut
BIOTIP është pajisje standard për pastrim biologjik të ujërave të përdorura/të ndotura, i cili përdoret për
pastrimin e ujërave sanitaro-fekale të vendbanimeve të vogla dhe objekteve individuale me një ngarkesë deri
në 3.000 banorë ekuivalentë. Pajisjen BIOTIP e përbëjnë vaska ajrore me formë rrethore në të cilin gjendet
precipituesi dytësore me kanalin e derdhjes (që është kryq), kompresori ajrit “mamet”, ajruesit dhe tubat
shpërndarës të ajrit. Vaska është e mbuluar nga rrjeta dysheme e cila mbështetet në profilet mbajtës. Për
vënien në punë të të gjithë pajisjes përdoret ajër i komprimuar që sigurohet me anë të kompresorëve me
presion të ulët që janë të vendosur në një ambient të veçantë ku gjendet edhe kutia e korrentit. Ujërat e
përdorura/të ndotura të reja hyjnë në vaskën ajrore me anë të gravitacionit ose me anë të pompës nga vaska e
pompimit.
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Në ujërat e përdorura/të ndotura fryhet në mënyrë intensive ajër i komprimuar nëpërmjet ajruesve me
membranë të cilët krijojnë flluska të vogla.
Ujërat e përdorura/të ndotura të reja përzihen me flluskat e vogla të ajrit, kurse oksigjeni i ajrit zhytet në ujë.
Nga precipituesi dytësor, me anë të pompës “mamut”, kohë pas kohe kalohet në vaskën ajrore lluca “aktive”
të cilën e përbëjnë masa mikroorganizmash (baktere, alga, protozoarë). Mikroorganizmave për aktivitetin e
tyre jetësor kërkojnë ushqim dhe oksigjen. Pra, mikroorganizmat e marrin ushqimin nga ujërat e përdorura/të
ndotura (lëndët organike) dhe në këtë mënyrë i pastrojnë këto ujëra, kurse oksigjenin e marrin nga ajri që
futet në ujë. Përzierja e ujërave të përdorura/të ndotura, flluskave të ajrit dhe mikroorganizmave kalojnë në
precipituesin dytësor ku lluca aktive (ose plehu në formë lluce) ndahet nga uji i kthjelluar i cili shkon në
pjesën që bëhet derdhja e tij. Ky pleh në formë lluce kthehet përsëri në vaskën ajrore dhe kështu procesi
përsëritet në mënyrë të vazhdueshme. Uji i kthjelluar dhe i pastruar nga ana biologjike shkon në recipient.
Pas njëfarë kohe një pjesë e mikroorganizmave ngordh dhe krijohet një biomasë, koncentrimi i së cilës në
ujërat e përdorura/të ndotura zmadhohet. Por, procesi është dimensionuar në mënyrë të tillë që kjo biomasë të
oksidohet dhe mineralizohet më tej (extended aeration) dhe procesi shkon deri në fazën e frymëmarrjes
endogjene. Me këtë pakësohet volumi i tepricave të plehut dhe nevoja për nxjerrjen e këtij plehu shtyhet për
një kohë të largët. Në praktikë, nxjerrja e tepricës së plehut kryhet një herë brenda një periudhe kohore nga 6
muaj deri në 2 vjet. Ujërat dalëse kanë më pak se 20 mg (BPK5) gjë që bën që shkalla e pastrimit të jetë më e
madhe se 95% e shpërbërjes së lëndës organike. Kjo gjë arrihet me dimensionimin e vaskës ajrore me
ngarkesë të volumit më pak se 0,2 kg (BPK5)/m3 ,d, me mbajtjen e ujit në precipituesin dytësor me më
shumë se 4 orë dhe me futjen e oksigjenit me të paktën 2,5 kg O2/kg (BPK5).Uji që del i plotëson kushtet për
tu derdhur në natyrë në recipientë të kategorisë II.

Është në përgjegjësi të investitorit që në Ferma: - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR TË TROFTA
FRESH-SHPK dhe objektet përcjellëse të Ferma: HUDHRËN - PËR RRITJEN E PESHKUT NE KUADËR
TË TROFTA FRESH-SHPK së lartë cekur duhet të bëjë matjen e cilësisë të ujit të shkarkuar, vlerat e
fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara si pas Udhëzimi
Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të
ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor. Rezultatet e fituara duhet të dorëzohen ne MMPH,
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intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet ligjore dhe ne bazë të marrëveshjes me
MMPH.
6.5.
ZHURMA- NDOTJA AKUSTIKE
Zhurma për zonën e banuar duke i pasur për bazë largësitë e objekteve të banimit, është plotësisht
në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 45dB, sipas standarteve nderkombëtare dhe
dispozitave
ligjore që tani janë në fuqi nga MMPH e Republikës së Kosovës, Ne vijim po e paraqesim ne formë
tabelare nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.
Figura 14 . Pamja tabelare e ndotjes akustike nga impakti eventual nga veprimtaria e larte cekur .
Zhurma e mundshme
maksimale

Distanca (m)
10 m

50 m

90 db–niveli dbdecibel i pa lejuar

nën
42db

nën 31db

Për pajisje moderne

E jejuar

E lejuar

100 m
Më pak se
db

500 m
31

Nën

E lejuar

19db

E lejuar

Problematika e zhurmës në lokacionin e Objektit është trajtuar në kuadër të marrëdhënieve të tërësishme që
krijohen si pasojë e zhvillimit të trafikut. Puna e objektit afarist –
-

Nuke do të kruhen aktivtet ne kete hudhër nga ora 22 deri ne 7 , si dhe

-

Nuk do të përdorën makinat dhe teknikta që prodhojnë ndotje akustike mbi përqëndrimin maksimaltë
lejuarr.
6.6. Masat që duhet te meren për mbrojten nga aksidentet dhe rreziqet
Pasi që procesi i kryerjes së punimeve dhe aktiviteteve të ndryshme në dhe rrethë Objektit me
administrimin , konstatojmë se nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin në
përgjithësi . për të menjanuar aksinetet eventuale duhet te merren masta si vijon :
Duhet të bëhet planipër intervenim në rast të aksidenteve eventuale
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Duhet te bëhet plani për mbrojtjen nga zjarri përmes elaboratiti për mbrojtjen nga zjarri në kuadër të
AME , Preferohet te jete i rrethuar i tere haspira Operacionale.
Të merren masat preventive që evitojne apo e sanojën ndonji ndotje aksidentale.
Të hartohet rregulloraj ku do të definohen procedurat për rastet askidentale , të bëhet aftësimi i
puntorëve përmes elaboratiti për siguri dhe shendet ne punë në kuadër të MPMS apo Inspektoriatiti të
punës. Dhe te caktohen edhe obligimet e caktuara për secilin puntor në situatat aksidentale.
7.0. Programi i Monitorimit pwr mbrojtjen e Mjedisit .
Objektiva kryesore e programit për monitorim është apo edhe plani final i menaxhimit mjedisor është
si vijon : të përmirsoi përformancën mjedisore të projektiti në fjalë si dhe të siguroi se aktivitet e
propozuara nuk do të rezultojnë me fekte të pa pritura për mjedisin si dhe në rrezikun në shëndetin e
punëtoreve.
Në mënyrë spefifike plani i menxhimit mjedisor do të përfshin disa kritere si vijon:


Të jetë në harmoni me legjislacionin vendor dhe nderkombetar



Të mundësoi eimplementimine msavae zbutëse sikurse preventiv për mbrojtëjen e mjedisit



Të identifikojë mekanizmat për monitorimin mjedsior dhe të siguro se masta zbutëse janë
zbatuar tërësisht.



Të siguroi se masta preventive janë aplikuar në mënyr efikase dhe kanë kontribuar në
minimizimin e fekteve negative në mjedis.



Në rastet e veqanta mundë të bëhet edhe trajnimi i punëtoreve lidhur me menaxhimin
mjedisor si dhe Të përcakktoi linjen e komunimikimit dhe të bëjë protokolimin e raporteve
lidhur me menaxhimin mjedisor. Për këtë arsye parashihet një program monitorues për të
gjitha shkarkimet.



Monitorimi i tokës, ajrit dhe ujit duhet të bëhet në mënyrë të drejt përdrejt duke marrë edhe
mostrat për të i analizuar në laboratorët e licensuara dhe pastaj rezulatet e tilla të raportohen
në MMPh .
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Të bëhet kontrollimi i përhershem i seperatoreve të vajrave apo ujërave të ndotura si dhe
monitorimi i gropës septike , si dhe zbrazja e tyre te behet me kohe . Komtinjeret e
mbeturinave te zbrazen ne vazhdimsi . Duke respektuar te gjitha rregullat teknike si dhe
kerkesat per sigurin ndaj zjarritn për sigurin dhe shendetin ne pune etj.
8.0. RAPORTIMI
Raportimi do te realizohet nga udhëheqësi i kompanis Trofta Fresh SH.P.K. ne Dobërçan,
respektivisht nga ekspertet e kompanis së paku në fundë të viti kalendarik apo sipas kërkesave
te DMMU ne kauder te MMPH apo niveleve perkatese komunale , permes raportimit –
paraqiten të dhënta relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të
raportohen autoritetve përkatese në ministrin emjedisit dhe planfikimit hapsinor sipas
kërkesave të tyre dhe komuniteti te niveleve komunale drejtorive dhe insketoreve komunal
perkates .
9.0. MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVTETEVE
Pasë përfundimit të jetë gjatësisi së veprimtarisë së lartë cekur apo kompleksit të objketeteve
përcjellëse dhe bazeneve të kompanis Trofta fresh SH.P.K. , atëhe meren masat për sanimin
dhe kthimin e terrenit ne gjendjen e mëparshme apo në gjendjen sipas kerkesave te planit
lokal të vepimit ne mjedsi . pra Objekti largohet nga lokacioni , të gjitha bazamnetet dhe
ndertimet nga betoni largohen dhe dergohen ne deponin e inerteve nga bdertimtarija . të gjitha
mbetjet e mbeturinav nga proceset e ndryshme qe kane qene aktive ne kuader te trofta fresh
SH.P.K. duhet te largohen duhet te pastrohen shtresat e dheut ashtu se si kane qene para
ndertimit se paku si dhe shtresat e dheut te kontaminuara duhet po ashtu te pastrohet apo edhe
te largohet nga aty., pastaj bëhet mbulesa me nje lloji te shtrese se tokes se pastert edhe me
bonitet te larte per kultivimin e kulturave bujqësore , pra në aspektin agrokimik janë dhera te
pasterta me imetim 0.5 mm , pastaj edhe bëhet ngjeshja kesaj shtrese humusore per rritjen e
kompaktesisi se shtreses per krijimin e nej substrstsi me produktiv dhe ekologjik i
përshtatshëm edhe per rikultivimin e ekulturave bujqësore.duke rivitalizuar në tërësi edhe
haspëritaT TË DËMTUARA NGA REALIZIMI I PROJEKTIT..Zgjedhja e modelit të
rikultivimit varet nga qëllimi i rikutlivimit i cili nenkupton sipërfaqën të degraduara prapë për
të ju kthyer funsjini i sajë primarë.
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PËRFUNDIMI

Konkluzionet bazuar në raportin për Vlerësimin e3 dnikimit ne mjedis –VNM për fermën erritjes së
peshqëve dhe Objektin përpërpunimin dhe përgatijen e produkteve te peshkut , në zonënkadastrale Dobërçan
Komuna e Gjilanit dhe në kuadër të Trofta Fresh SH.P.K. , mundë të konkludojmë si vijon:
 Bazmaeti i fermës-hydhra për rritjen e peshkut është ndërtuar në një lokacion të përshtatshëm
gjeografik dhe gjeotektonik në të cilin nuk ka pengesa pronësore , apo pengesa juridike dhe sociale
 Vendi apo lokacioni ku është ndërtuar ferma për rritjen e peshqëve si Hudhër , nuk karakterizohet me
veqori natyrore dhe me vlera të veqanta të biodiversitetit apo me vlera të veqanta në asoektine
trashegimis kulturore.
 Objekti i lartë cekur nuk paraqey pengesa për zhvillimin e aktiviteteve të bizneseve për rrethë tyre
dhe është në një sipërfaqe mëse të mjaftueshëme për të përmbyllur tërë ciklin e proceseve të kësaj
lëmije.
 Nuk priten ndikime të mëdha mbi përqëndrimin maksimal të lejuar sipas parametrave reprezentativ
qe mund te kene impakt mjedisor qoftë në : ajr, uji dhe tokë . Duke i menaxhuar dhe monitoruar sipas
normativave aktuale ne fuqi , ndikimet eventuale në ajr, uji dhe tokë dhe natyrish se mund te evitohen
plotësisht.
 Nukë priten ndikimet e theksuara që do te i tajkaloni përqëndrimin maksimal të lejuar sa i përket edhe
ndotjes akustike dhe mbetjebe te mbeturinave nga veprimtarit që zhvillohen në Trofta Fresh SH.P.K.

 Në kuadër të “ TROFTA FRESH” SH.P.K. nuk ka emitim të substancave të rrezikshme në ajër, ujë
dhe me potencial të rëndësishëm për rrezikim të shëndetit dhe të mjedisit nëse zbatohen të gjitha
masat mbrojtëse të cilat janë rekomanduar në këtë Raport të VNM.
 Do të ketë ndikim pozitiv për punësimin e të rinjëve me profesion përkatës dhe si dhe për ekonomin
vendore ne përgjithësi.
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 Bazuar në përvojnë epergjithëshme te funksinimit efikas te Fermes –Hudhra për rritjen e peshkut , ne
lirisht munde te konstatojmë se kemi të bëjmnë me nje fermë e cila rrit peshkun maft cilësor dhe
shumë i sigurt për konsumim.
 Aktivitet të cilat do të zhvillohen në të gjitha fazta në dhe rrethë Farmës së Hudhrës për rritjen e
peshkut dhe objketetk percjellëse përpërpunimin e peshkut do të jenë në harmoini të plootë me
legjislacionin vendr te kuader te DMMU-MMPH për ndotës të ndryshëm , Nëse bazohemi në
argumentet e cekura vijmë në përfundim se subjekti Trofta Fresh me pronarin Bujar fejzullahu dhe
nën autorizimin e Pronarit të ngastrës Nr :01582-2 do të përmbushë të gjitha detyrimet që dalin nga
ky studim, dhe me këtë Vlerësim të Ndikimit në mjedsi aplikon për pëlqim mjedisor ne DMMu në
kuadër të MMPH.

Hartues i raportit të VNM për Hudhrën për rritjen e peshkut në kuadër të“ TROFTA FRESH”SH.P.K.:
Është: N.SH.”GJEOMJEDISI” -HARTUESI I RAPORTIT PËR VNM, e përfaqësuar nga:
VEHBI GOXHULI - Mr.sc.inxh.dipl, Ekspert i liçencuar
E-mail: gjeomjedisi@hotmail.com, vehbigoxhuli@yahoo.com
Tel: 044/330322 dhe 049/380301
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