PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE
Informacion nëse kërkesa do të jetë për “Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit
B” apo “Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të
tipit B”;
Referuar procesit teknologjik te prodhimit inerteve, kjo veprimtari perfshihet ne pikat
3.10. te Shtojces 1 te ligjit per lejet e mjedisit, i ndyshuar.
Kapaciteti kufi: Referuar ligjit per kete lloj veprimtarie nuk ka kapacitet kufi por
aplikohet Leje Mjedisi e Tipit B per te gjitha keto lloj instalimesh.
Sidoqofte, disa nga te dhenat teknike te shfrytezimit te kesaj, linje ajo ka nje kapacitet
150m3/ore
Kerkese per Leje Mjedisi te tipit B:
- Nyje fraksionimi inertesh
ID
Industria minerare
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Veprimtaria
Prodhim i produkteve abrazive dhe
produkteve te tjera minerale jo
metalike

Veprimtaria
Prodhim i produkteve abrazive dhe produkteve te
tjera minerale jo metalike

Kapaciteti kufi per
lejet e tipit B
Te gjitha
instalimet

Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
Sipas Ekstraktit te regjistrit tregtar te leshuar nga QKB, po japim me poshte te dhenat e
subjektit:
•
•
•
•
•
•
•

NUIS:
Data e Rregjistrimit:
Emri i Subjketit:
Selia e shoqerise:
Administrator:
Ortaket:

J64104078V
06.08.1996
FAVINA Sh.p.k.
Lagjia 7, rruga Ismail Qemali, Nr.13, Korçe
Viktor Qylafi
Viktor Qylafi, zoteron 50% te aksioneve
Adnan Qylafi, zoteron 50% te aksioneve
Objekti i aktivitetit:
Nder te tjera edhe, veprimtari me lende plasese per
perdorim civil. Shitje me shimice dhe me pakice materiale ndertimi, inerte, betone
etj..

Adresën e vendndodhjes së instalimit;
Rruga Korçe – Bilisht, 1 km larg fshatit Burimas, Bashkia Maliq, Njesia Administrative
Pojan,
1

Pershkrimi i veprimtarise
1. Nyje fraksionimi
Procesi i fraksionimit eshte i thjeshte. Materiali nga Kariera shkarkohet ne ushqyesin e linjes
se fraksionimit te inerteve.
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Nga ushqyesi materiali kalon ne fronto e linjes se fraksionimit te inerteve,ku behet lagia e
materialit, si ne hyrje te frontose ashtu edhe ne dalje te frontose.

Nga frontoja kalon nepermjet rripave te linjes se fraksionimit te inerteve ne granilatorin e
linjes ku behet lagia si ne hyrje ashtu edhe ne dalje.
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Nga granilatori materiali kalon nepermjet sitave ku ndahet ne fraksionet e granileve me
dimensione 5/10 dhe 10/20 me lagie nepermjet transportierit.

Nga sitat kalon nepermjet transportierit ku behet dhe lagia ne granilator ku nepermjet
rripave kryhet dhe procesi i lagies duke kaluar neper sita dhe ndahet ne fraksionet 0/2 dhe
0/5 te cilat lagen si ne fillim te transportierit ashtu dhe ne fund te tij.
Kapaciteti i linjes eshte 150 m3 /ore granile dhe inerte te prodhuara.

Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit,
proçedurat dhe afatet që do të ndiqen;
Referuar percaktimit te bere ne piken 1 te kesaj kerkese dhe mbeshtetur ne Ligjin Nr.10488,
date 14.07.2011 “Per lejet e Mjedisit”, percaktuam llojin e lejes mjedisore: Leje Mjedisore
tipi B.
Mbeshtetur ne Ligjin Nr.10488, date 14.07.2011, nenin 4 – Sistemi i lejeve te mjedisit,
pika 1-b, percakton: leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive
të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën
1/B të këtij ligji;
pika 2, percakton:
Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:
a) Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet leja
e mjedisit të tipit A, B dhe C;
b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A dhe B,
pasi ato të shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;
c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të
dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe B dhe që i jep mendimin e
argumentuar ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara,
të cilat lëshohen nga QKB-ja;
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Ne lidhje me procedurat dhe afatet per marrjen e lejes se tipit “A”, duhet t’i referohemi VKM
Nr. 419, date 25.06.2014 “Per miratimin e kerkesave te posaçme per shqyrtimin e kerkesave
per leje mjedisi te tipit A, B dhe C”.
VKM Nr.419, date 25.06.2014, Kreu III, – Procedurat per shqyrtimin e kerkesave dhe
percaktimi i kushteve per leje mjedisi te tipit B percakton proceduren si me poshte:
KREU II
1. Kërkuesi që aplikon pranë QKB-së për pajisjen me leje mjedisi të tipit A duhet të dorëzojë këto
dokumente:
a) Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit A, sipas shtojcës 1, bashkëlidhur këtij
vendimi;
b) Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit A, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448,
datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”;
c) Çdo informacion tjetër që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit;
ç) Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprake ose kopje të deklaratës së ministrit për VNMnë e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për
instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin nr.
10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga
aksidentet madhore, kur kërkohet.
dh) Relacionin rreth dëgjesës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut VI të këtij vendimi.
2. AKM-ja, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit për leje mjedisi të tipit B nga
QKLja,dërgon një kopje të aplikimit në institucionet e mëposhtme, të cilët japin mendimin e tyre, me
shkrim dhe në formë elektronike, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune:
a) Drejtoritë teknike në Ministrinë e Mjedisit, sipas specifikave të instalimit;
b) Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve (ISHMP);
c) Agjencinë Rajonale të Mjedisit (ARM).
3. Nëse institucionet e përcaktuara në pikën 2, të këtij kreu, nuk shprehen brenda afatit, AKM-ja vijon me
procedurën.
4. AKM-ja, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, pas verifikimit për saktësinë e dokumentacionit të aplikimit për
lejen e mjedisit të tipit B dhe mbledhjes së mendimeve nga publiku e institucionet e përmendura në pikën 2,
të këtij kreu, harton aktin e miratimit/refuzimit për dhënien ose jo të lejes së mjedisit të tipit B, të
shoqëruar me argumentet përkatëse, dhe e dërgon tek ministri.
5. Ministri, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes, firmos aktin e miratimit/refuzimit të lejes së
mjedisit të tipit B ose ia kthen praktikën AKM-së për shtesa apo ndryshime të këtij akti, të shoqëruar me
argumentet përkatëse.
6. AKM-ja, brenda afatit të përcaktuar në këtë vendim, publikon vendimin e miratimit ose të refuzimit në
Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve për leje mjedisi të tipit A.

Refereuar pikes 1, dh) te ketij kreu – per te bere te mundur aplikimin per leje mjedisi ne
QKB, kerkohet te hartohet relacioni per degjesen me publikun sipas percaktimeve te bere ne
piken 13, Kreun VI i ketij vendimi:
1. Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me
shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit;
info@akm.gov.al
Kërkuesi/Përfaqësuesi i shoqërisë

Nr.kontakti

“FAVINA” Sh.p.k.

Viktor QYLAFI

0682090472
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