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Hyrje

Subjekti “Drini Lamaj” Sh.p.k. me përfaqësues ligjor DRINI LAMAJ merret me aktivitetin
“ID 7.12/g “ VEPRIMTARI TE TJERA QE PERFSHIJNE PERDORIMIN E SOLVENTEVE,
LYERJA DHE LUSTRIMI I MAKINAVE” DHE SERVIS I TYRE.
Subjekti “Drini Lamaj” sh.p.k. me përfaqësues ligjor DRINI LAMAJ në përputhje me VKM nr.
419 datë 25. 06. 2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje
mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet
respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet
kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja , ky subjekt duhet te aplikoje per leje
mjedisi të tipit B.

Subjekti do të ushtrojë veprimtarinë ne kete mjedis te mbyllur per sherbime elektroauto te
makinave dhe lyerje dhe lustrim I tyre me boje ne kushte te mbyllyra me furre temperimi.
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Në afersi të zonës ku zhvillon aktivitetin subjekti; nuk ka mjedise të vecanta private apo publike
si: shkolla ,vepra arti, argjinatura, linje eletrike, tubacione uji që mund të dëmtohen nga zhvillimi I
veprimtarisë

Hapsira para ndërtesës ku zhvillohet veprimtaria është e sistemuar, Nevoitet me shume hapsire per
gjelberim dhe lulishte.

Përveç veprimtarise ekonomike , investitori ka berë rregullime ,sistemime të shëshit para objektit,
rrugëve, ka mirembajtur sistemin e kullim kanalizimeve si ate ekzistues dhe ato te hapura nga vete
subjekti.
Duhet theksuar që subjekti ka disa vite që e ushtron këtë aktivitet në këto ambiente dhe nuk ka
patur asnjeherë probleme me komunitetin dhe sipërmarresit që kanë aktivitetet pranë këtij servisi.

Teritori i zgjedhur është mjaft i përshtatshem për funksionimin e këtij aktiviteti duke
paraqitur disa përparësi si:


Sistem perspektiv te furnizimit me uje te rrjedhshem.



Mundësi për zbatimin korekt të teknologjise se lyerjes se makinave pa patur ndotje te
ambientit



Është afër rrugës Kryesore “Konferenca e Pezes”

Pozicioni i godines, ku ushtron aktivitetin servisi, ka të zgjidhura disa nga problemet që
lidhen me anën funksionale si.


Largësi të mjaftushme nga mjediset e banuara.



Lehtësisht e arritshme nga makinat.



Zonë Industriale

Sipërfaqja totale ku do zhvillohet veprimtaria është 250 m2 e pajisur me leje ndërtimi nga
Njesia bashkiake nr7. Kapaciteti mesatar i riparimit dhe lyerjes se makinave eshte 2 makina
ne dite.
SUBJEKTI “Drini Lamaj” përvecse teknologjise së përshtateshme e koherente ka krijuar dhe
mjediset plotësuese për puntoret, mjetet e punës dhe automjetet. Pra ka marrë masa të plota të
shëndetit dhe sigurisë në punë.
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1. Veprimtaria dhe teknologjia që do zbatohet
PIKË SHËRBIMI PËR RIPARIME ELEKTOAUTO TË AUTOVETURAVE, PUNIME PËR DREJTIM DHE
RIPARIME LLAMARINASH TË AUTOMJETEVE TË LLOJEVE DHE MADHESIVE TË NDRYSHME. LYERJE E
JASHTME DHE LUSTRIM I MAKINAVE TE NDRYSHME.
Lyerja dhe lustrimi i makinave behet ne dhomen apo furren e temperimit e markes POLIN e vitit
2010. Furra kryen procesin e lyerjes dhe tepmerimit te bojes ne izolim te plote nga ambjenti.Eshte e
paisur me filtra te ajrit si per ajrin hyres dhe per shlarkimet, edhe pse mund te themi se boja qe
perdoret eshte me baze uji dhe nuk gjeneron mbetje te rrzikshme.
Subjekti nuk merret me riparime motorrike dhe nderrim vaji te automjeteve.
Objekti është i ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 250 m2, dhe shërben kryesisht për riparime
elektroauto, drejtim dhe riparim të pjesëve të jashtme të automjeteve si dhe punime të ndryshme
për rregullimin dhe aredimin e brendshëm të automjeteve.
Brënda hapsirës së objektit ndodhet nje urë banko që shërben për ngritjen e automjeteve gjatë
procesit të riparimit të pjesëve të poshtme të tyre.
Përvec Bankos në objekt gjënden të gjitha paisjet e domosdoshme për një riparim profesional si:
spot i levizshem për drejtim llamarinash, saldatrice për saldimin e metaleve që duhen riparuar, set
mjetesh dhe veglash që i sherbejnë proceseve të punës.

2. Procesi teknologjik
Lyerja dhe lustrimi i makinave behet ne dhomen apo furren e temperimit e markes POLIN e vitit
2010. Furra kryen procesin e lyerjes dhe tepmerimit te bojes ne izolim te plote nga ambjenti.Eshte e
paisur me filtra te ajrit si per ajrin hyres dhe per shlarkimet, edhe pse mund te themi se boja qe
perdoret eshte me baze uji dhe nuk gjeneron mbetje te rrzikshme.
Riparimet elektro auto jane riparime te pjesshme ne baze te difektit te paraqitur, dhe lendet e para
te perdorura nuk jane lende qe ndosin ambientin.
Sasia e energjisë që ne harxhojmë cdo muaj varion nga 300-400 kw cdo muaj.

Mjediset e punës dhe ato sanitare pastrohen jo me pak se një herë në ditë dhe ne
raste të vecanta më shumë, dhe mbas cdo pastrimi bëhet dizifektimi I nevojshe i tyre

Boja e perdorur eshte e markes PPG boje teper cilesore dhe plotëson
standartet e vendosura nga Bashkimi Evropian.
Aktiviteti ynë ka bërë të mundur punësim të disa personave dhe ndikon sado pak në përmirësim të
nivelit ekonomik.
Në territorin përreth objektit infrastruktura inxhinjerike është në gjendje të mirë,
Arsyet për përzgjedhjen e këtij vendi për të kryer veprimtarin nga z. DRINI LAMAJ janë:
- Veprimtaria per riparim dhe lyerje automjetesh, zhvillohet në një vend te pershtatshëm në afërsi
me rrugën auto qe pershkon Zonen e Kombinatit.
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3. Përshkrimi i mjedisit fizik të zonës
3.1 Klima
Në zonën ku do të do të zhvillohet veprimtaria për riparim e lyerje automjetesh, klima është tipike
mesdhetare, me dimër të butë dhe verë të nxehtë.
Në këtë zonë mbizoterojnë erërat e veriut dhe me drejtim nga veri – perëndimi për në jug – lindja,
me shpejtësi mesatare deri 5 m/sek. Ererat detare qe depertojne ne fushen e Tales dhe nepermjet
grykes se lumit te Matit, sjellin nje lageshti te madhe atmosferike dhe presion te ulet, cka nuk
mundeson levizjen e pluhurave apo krijimin e korenteve të ndryshme atmosferike. Diellëzimi:
Zona ka mbi 2700 orë diell/ vit, Janari ka rreth 130 orë / vit dhe Korriku rreth 370 orë / vit. Zona
eshtë e përshtatshme për këtë veprimtari pasi temperturat e ulëta dhe ditët me ngrica janë të pakta.
Rreshjet në forme shiu janë prezente në zonë sidomos në periudhen vjeshtë e vonë dhe dimër.
Shpesh ato janë me intensitet të madh, por përvecse ndikojnë në ndërprerje të punës gjatë rënjes
nuk kanë ndonjë ndikim në mjedis apo të shkaktojnë ndonjë përmbytje ku të mund të lëvizin lëndët
e para (inertet) apo produktet për të ndikur në ndotje apo demtim në mjedis. Sasia mesatere e
rreshjeve eshte 1600-1800 mm/vit.
Në përfundim themi; se elementet klimatik të zonës ku zhvillohet veprimtaria jane të përshtatshëm,
ata nuk përkeqesohen as nuk ndikohen fare nga veprimtaria jone si më sipër. Mjedisi ekologjik I
zones nuk ndikohet fare nga zhvillimi I veprimtarise të përshkruar me sipër.
3.2 Gjeomorfologjia
Objekti dhe veprimtaria zhvillohen në zonë fushore, të Kombinatit. Është sipërfaqe e rrafshet e
vendosur në toka aluvionale të mesme me mundesi të mira kullimi dhe të përshkueshme nga ujerat
nëntoksore. Veprimtaria do zhvillohet ne një sipërfaqe e cila praprakisht do te jetë niveluar dhe
shtruar me beton, cka bën që të mos kemi asnjë ndotje të tokës në sipërfaqe apo thellësi nga ujerat
e pakta që do përdoren.
3.3 Rezervat ujore
Uji do sigurohet nga pus artezian ekzistues. I hapur me sonda vite me parë, pra do përdoret ujë
nëntoksor I cili në sasi të konsiderueshme në thellësi të vogla gjëndet në gjithë Ultësirën e Lezhës
në hapsirën nga Shengjini ne lumin e Matit. Pra themi se veprimtaria jonë nuk do ketë ndonjë
ndikim në ujin qe përdoret nga banoret perreth .
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3.4 Tokat
Siperfaqja e perdorur eshte Brenda vijes se verdhe te Kombinatit, eshte toke e planifikuar per
zhvillimin urban, nuk ka ndonje planifikim konkret per kete zone kryesisht indrustriale.
3.5 Sipërfaqet boshe
Nuk ka siperfaqe boshe në zonë por përgjithsisht përvecse ndertimeve te godianve per biznese
perkatese.

4. Biodiversiteti
4.1 Flora
Nuk mund te flasim per floren rreth ketij subjekti mbasi sic e kemi permendur kemi te bejme me
zone urbane. Perreth subjektit kemi te instaluara peme decorative te llojeve te ndryshme.
Aktiviteti nuk gjeneron mbetje te rrezikshme qe do te mund te ndikonin ne ecurine biologjike te
gjelberimit perrreth.
4.2 Fauna
Pra në tërësi te gjithë elementet e biodivesitetit në një distancë të afërt apo të largët nuk
ndikohen direkt apo indirekt nga veprimtaria prodhuese e subjektit si më sipër.
4.3 Ndikimet në mjedis
U përshkruan dhe më lart dhe konkludohet se kjo veprimtari nuk ka asnjë ndikim keqësues në
mjedis në zoant afër apo dhe larg tij. Edhe një herë mund të themi se ky aktivitet nuk pritet të ketë
ndikim mjedisor të matshëm pasi:
- Nuk ka prodhim të mbetjeve të rrezikshme
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikoj në ndryshimin e nivelit të ujrave
tokësore, në rrugët ujore dhe në nivelin hidrostatik të ujrave nëntokësore,
- Nuk shkakton ndotje të tokës me shkarkime të ndryshme të lëngëta apo të
ngurta, ujerat qe perdoren jane ne sasi të pakta pra nuk ka nje uje teprice teknologjike
- Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë shkarkime të lëndëve ndotëse
në ujë.
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikojë në cilësinë e ajrit të zonës, pasi nuk
do të ketë shkarkime në ajër të gazrave, pluhurave apo tymrave, per shkak se ka nje system filtrimi
te sigurt, funksional, dhe te mire kontrolluar.
- Gjatë ushtrimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë emetime të ndryshme kimike të
llojeve të ndryshme.
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- Nuk do kete dëmtime të florës dhe faunës së zones afer dhe larg vendit ku do punohet.
- Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës së lejuar, dhe për pasojë as zhurmat në mjediset
e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në popullatën përreth. Ky nivel zhurmash është brenda
normave dhe nuk ndikon në shëndetin e punonjësve apo kalimtareve te ndryshem.
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ketë çlirime të gazrave të ndryshme në mjediset përreth
objektit e apo në brendësi të tij.
- Ka vlera normale të temperaturës dhe të lagështisë në mjediset e punës
- Janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen në punë nga aksidentet dhe për mbrojtjen nga zjarri.
- Dukuri të tjera. Vibracioni, nxehtësia, radiacioni, ndriçimi verbues, etj, nuk janë të pranishme.
- Trafiku rrugor. Gjatë zhvillimit te aktivitetit prodhues dhe transportues nuk do kete asnje
pengesë në levizjen normale në rrugën auto. Objekti ka një distance te mjaftueshme nga rruga dhe
mjetet do dalin e do hyjnë pasi me parë të kontrollojnë lëvizjet pa penguar trafikun
- Projektet e tjera si: rrugët e reja, kanalet e ujrave të zeza, banesat, linja të energjisë, naftë dhe
gazsjellës, linja të telekomunikacionit etj. nuk do të ndikohen nga aktiviteti i subjektit
Mjediset e Subjektit “Drini Lamaj” pastrohen rregullisht; brenda, jashtë dhe ne mjediset që e
qarkojne, duke grumbudhur cdo mbeturine urbane apo të ngurtë, duke I transportuar ato në pikën e
grumbullimit me te afert të mbejtjeve.
Punonjësit e kësaj pike per prodhimin e tre produkteve si me siper pervecse nivelit teknik dhe
professional te vertetuar nga puna cilesore brenda standarteve, jane te instruktuar per zbatimin e
rregullave te sigurimit teknik ne pune ne pergjithesi dhe ato te punes ne kete object ne vecanti.
Punëtorët janë të pajisur me librezat shëndetësore individuale. Mbrojtja në punë dhe ruajtja e
shëndetit të punonjësve që punojnë në kete pike formalizohet dhe me dokumentacionin perkates; Rregulloren e sigurimit teknik; - Normativat e ndotësve në mjediset e punës të miratuara nga
Inspektoriati i Higjenës së Punës. Punetori qe kontrollon procesin e lyerjes Brenda furres eshte I
paisur me masken special e cila siguron mos depertimin e avujve te bojes gjate frymemarrjes.

5. Lehtësi të tjera
Subjekti “Drini Lamaj” siguron për punonjësit e saj; ujë dhe ndricim per 24 orë, vegla, mjete dhe
veshje pune sipas nevojave. Shërbimi dhe mirëmbajtja e veglave dhe paisjeve teknologjike bëhet
në kohë të përcaktura dhe në orë të caktura për të cilat puntorët paguhen.
Ndriçimi bëhët me ndriçues neon, për të qenë sa më pranë dritës natyrale dhe për të kursyer
energjinë elektrike.
Subjekti “Drini Lamaj” ka mjetet e nevojshme teknike dhe financiare
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për të zhvilluar këtë aktivitet dhe kërkon të jetë e pajisur me të gjitha lejet përkatëse
sipas legjislacionit shqiptar.

6. Perfundime;
Në përshkrimin e mësipërm del qartë se veprimtaria e lyerjes se makinave dhe servisit me
administrator Drini Lamaj nuk ka asnjë ndikim sinjikativ në mjedis. Veprimtaria konsiderohet e
përshtatshëme dhe e lejueshme në zonën e zgjedhur nga investitori, pa krijuar probleme mjedisore
për zonën afer apo dhe përreth tij.
Subjekti “Drini Lamaj”

do ta ushtrojë veprimtarinë në përputhje me legjislacionin shqiptar në

fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në vartësi të fitimeve që do realizohen në vite nga ky biznes,
subjekti parashikon

dhe të investojë për përmirësimin e mjedisit, duke bashkëpunuar dhe

mbështetur simbolikisht subjektet që do te permiresojn ekushtet e infrastructures rrugore si dhe
atyre te gjelberimit te zones. Pra kontributi do te jepet sipas projekteve që ato subjekte kanë në
rehabilimtimin rruges para subjektit si dhe gjelberimin e siperfaqeve rreth tij me peme decorative
te cilat do te ndikojne ne permiresimin e cilesise se ajrit.
Duke qënë të hapur dhe të vëmëndshëm, ne do të mirëpresim cdo sygjerim që I shërben cilësisë së
punës, shërbimeve dhe mbrojtjes mjedisit në tërësi.
Motoja jonë është “Punë të mirë, produkte cilësore, në një mjedis të shëndetshëm”

Administratori
Drini Lamaj
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