Përmbledhje –Jo Teknike
Aktiviteti:“Prodhimi i pijeve alkolike, vere, raki si dhe
prodhim i pijeve jo alkolike” të subjektit Juli-Caca Sh.p.k
Nikël, Durrës

Aktiviteti:

Prodhim i pijeve alkolike si dhe Prodhim i pijeve jo alkolike.

Subjekti:

Juli-Caca Sh.p.k

Investitori:

Sali CACA

Vendodhja:

Nikël, Qendër Nikël, Durrës.

Përshkrimi i projektit, vendodhja e aktivitetit.
Qwllimi i kwtij aktiviteti me investitor Z.Sali Caca wshtw Prodhimi i pijeve alkolike si dhe
prodhimi i pijeve jo alkolike me vendodhje Nikël, Qendë Nikël Durrës. Aktiviteti konsiston në
prodhimin artizanal të pijeve alkolike dhe jo alkolike, investitori lëndë e parë e siguron nga zona
përreth dhe më pasë e tregton në të gjithë tregun e vendit sipas kërkesws. Aktiviteti ushtrohet në
një godin 2 katëshe e ndodhur nw Qendër Nikël, Durrës dhe wshtw nw pronwsi tw investitorit.
Shfrytezimi i ketij objekti eshte menduar nga investitori te behet per prodhime pijesh freskuese
dhe alkolike dhe funksionon ne pronen e tij, ne Nikel te Komunes Nikel ne afersi te rruges
nacionale Tirane- F.Kruje , ne anen lindore te ketij sensi duke krijuar ne vijim te kesaj ideje
ambjente te shumta sherbimi rruge levizese te brendshme dhe me hyerje-dalje
Ky objekt eshte menduar nga investitori te perdoret per keto prodhime pijesh freskuese dhe
alkolike dhe tregtimi te tyre dhe ne funksion te tij ka dhe zyra dhe ambjente te veçuara pune te
cilat ndihmojne ne mbarevajtjen dhe administrimin e aktivitetit qe po zhvillon investitori duke
shfrytezuar per kete qellim ambjentet e ndertuara brenda kesaj prone te sistemuara ne kufijte e
prones se investitorit dhe afersia me rrugen nacionale siguron nje shikueshmeri sa me te madhe
Brenda ambjenteve te ndertimit nga ana jugore e objektit te ndertimit jane ndertuar dhe
funksionojne tualetet per punonjesit si dhe dhomat e zhveshjeve . Linja per prodhimin e pijeve
freskuese dhe alkolike te ndryshme sipas kerkeses se porositesve eshte e zhvilluar ne drejtimin
ver-jug ne te cilin del produkti i gatshem, dhe zhvillohet ne anen perendimore te godines se
ndertuar vite me pare ne te dy katet perberese te saj. Te gjitha ambjentet e ketij ndertimi kane
lidhje te drejtperdrejte me njeri-tjetrin ne menyre qe procesi i punes te jete i plote , ne seri dhe ne
menyre te panderprere.
Vleresimi i ndikimit ne mjedis do te jape nje informacion te plote mbi ndikimet negative dhe
pozitive ne mjedis dhe masat qe investitori do te marre per mbrojtjen dhe menaxhimin same
racional te mjedisit.Vleresimi i ndikimit ne mjedis identifikon ne menyre te qarte perfitimet
pozitive dhe negative dhe kerkon te identifikoje nese ndikimet jane direkte apo indirekte , te
shmangshme apo te pashmangshme duke siguruar parimin e mbrojtjes se barabarate i cili synon
qe perberesit e mjedisit mbrohen dhe ruhen veçmas , si dhe te lidhur ngushte me njeritjetrin, ne
ndërveprimin dhe integritetin e tyre.
Mbrojtja e përbërësve te mjedisit përfshin mbrojtjen e barabarte te cilesise , sasise , burimeve te secilit
dhe te përpjesëtimeve ndërmjet tyre duke siguruar : -mbrojen e tokes , mbrojtjen dhe funksioneve te
saj natyrore ne mënyrë te qëndrueshme ne te cilen eshte ndertuar dhe zhvillon veprimtarine ky objekt
prodhimi betonesh , tregtimi te tyre dhe perreth tij. Kjo do te realizohet nepermjet evadimit te
mbeturinave apo te materialeve te dala nga ky proces prodhimi betonesh dhe qe nuk do perdoren me
ne procese te metejshme , evitimit te hedhjes se mbeturinave ne siperfaqe te saj si dhe mos lejimit te
hedhjes se ujrave te ndotura qe mund te dalin gjate proceseve te punes apo nga defektet e
mundshme te makinerive
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Subjekti JULI-CACA sh.p.k me numër identifikues NIPT K 63910202 M i regjistruar në QKR
me datë22.12.2005.Subjekti ushtron aktivitetin “Prodhim dhe tregtim i pijeve freskuese dhe
alkolike”në qendër Nikel të qytetit të Krujws ku aktualisht nuk ka ndonjë planë për zhvillim ,i
vetmi zhvillim është hapja e aktiviteteve ekonomiko-social. Aktiviteti i Z.Sali CACA është i
specializuar në prodhimin dhe tregtimin , po ashtu punonjësit e aktivitetit kanë eksperienc në
këtë fushë.

Objekti ku zhvillohet aktiviteti.
Aktiviteti JULI - CACA sh.p.k me përfaqësues Z Sali CACA zhvillohet në një repart me një
sipërfaqje prej 334 m2 ku lartësia maksimale e objektit është 7 metra , zhvillohet aktiviteti i
prodhimit dhe tregtimit i pijeve freskuese dhe alkolike.
•
•
•
•
•

Sipërfaqja e sheshit te aktivitetit është 690 m2.
Sipërfaqja e ndertimeve është 334 m2.
Lartësia maksimale e objektit eshte 7 m.
Sipërfaqja e parkimit dhe rrugëve te shërbimit është 210 m2.
Sipërfaqja e gjelberimit është 80 m2

Sheshi i parkimit ka një sistem kanalizimi për grumbullimin e ujërave sipërfaqësor të shiut,të
cilat kalojnë në këtë sistem dhe janë të lidhura me rrjetin e kanalizimet të rrugës.
Përshkrimi i objektit .
Objekti ‟Punishte prodhimi lengje frutash, pije freskuese, pije alkolike me kapacitet deri në 500
1/ditë” po zhvillon veprimtarinë në Nikël në afërsi të rrugës nacionale F.Krujë-Tiranë, në anën
lindore të këtij sensi në rrugën e Niklës në një distancë prej 1000 m në anën veriore sipas
projektit teknik dhe specifikimeve të detajuara teknike të hartuar dhe miratuar më parë . Hyrja
kryesore në objekt bëhet nga rruga nacionale F.Kruje-Tiranë që i bie nga ana perëndimore e
objektit në rrugën e Niklës në një distancë prej 1000 m në anën veriore dhe pasi hyn në objekt
nga ku ndodhet edhe sheshi i parkimit i shtruar me shtres betoni dhe i sistemuar mirë. Objekti i
prodhimit të lëngjeve freskues si dhe atyre alkolike ndodhet në anën perëndimore të sheshit
ndwrsa hyrja kryesore në katin e dytw bwhet nwpwrmjet anws jugore tw godinës , ndërsa hyrja
për në objektit e prodhimit në katin përdhe është nga ana veriore ,veçmas nga e para por të
lidhura me njëra tjetrën në mënyrë të pavarur .
Instalimet dhe funksionimi i linjës.

Linja e prodhimit dhe ferrnetimit të verës e cila është e montuar veçmas nga linja tjetër dhe
përbëhet nga vaskat e fermetimit të rrushit (1) të varieteteve të ndryshme i cili për momentin nga
investitori blihet nga fshatarwt e zonws si dhe njw pjesw e ka investitori vet.Vaskat janë të reja,
shumë të pastra nuk kanë rrjedhje dhe janë në zbatim të kushteve teknike dhe teknollogjike. Në
afërsi të këtyre vaskave janë edhe ato të fermetimit të rrushit (2) për raki të cilat edhe këto janë të
reja , të mbyllura mirë dhe nuk kanë rrjedhje . Lëngu që del nga fermentimi i rrushit në vaskat e
fermentimit nëpërmjet pompës (2) elektrike kalon pasi pastrohet në çisternot e stazhionimit të
verës (2) . Pas marrjes së verës mbetja kalon në depozitat për lëngjet e fermentuara për prodhim
uthulle . Në këtë linje nuk kemi elemente ndotës as në ujë as në tokë , as në ajër apo zhurma të
ndryeshme për shkak të veçorisë së këtij prodhimi lëngjesh freskuese dhe alkolike .
Linja e prodhimit të rakisë shërben për prodhim rakie nga rrushi i blerë nga fshatarwt e zonws
sipas varieteteve të caktuara dhe vendoset në vaskat e fermentimit të rrushit dhe pas arritjes së
kohës së caktuar nën kontroll të plotë kalon në depozitat e rakisë, nëpërmjet filtrave të cilat bëjnë
pastrimin e lëngut të mbetuar nga fermentimi . Më pas prodhimi i rakisë me djegie bëhet në këtë
objekt në një vend të caktuar dhe djegia bëhet me gaz të zakonshëm që përdoret dhe në banesa
private dhe më pas magazinimi dhe ambalazhimi bëhet në këtë objekt në magazinën e sipërme në
katin e dytë .
Pas përftimit të produkteve bëhet ambalazhimi i tyre nëpërmjet makinerive si në ambalazhe
plastike,ashtu edhe në amblazhe prej qelqi të dimensioneve dhe madhësive të ndryeshme dhe më
pas bëhet paketimi dhe magazinimi në pjesën e sipërme të kësaj godine në koli dhe sistemohet në
mënyrë të ndarë të produkteve në pritje për evadimin e tyre tek blerësit apo porositësit e
ndryshëm sipas llojit të produktit të kerkuar , dhe sistemimi bëhet në rregull .
Kjo linjë prodhimi pijesh freskuese dhe alkolike të ndryeshme në varësi të kërkesave të
porositësve si material kryesor , lëndë të parë përdor : rrush i cili merret nga zona pwrreth dhe
ujë.Të gjitha makineritë e këtij aktiviteti janë në gjendje shumë të mirë teknike pa krijuar ndotje
akustike si dhe nuk kane rrjedhje lëngjesh. Makineritë janë të siguruara nga mbrojta elektrike
pasi të gjitha punojnë me rrymë elektrike . Masat e marra nga investitori nuk lejojne ndotjen e
ajrit nga era karakteristike e produkteve të fituara gjatë fermentimit të rrushit edhe me pas deri në
produktitn përfundimtar .Në këtë objekt ka ujë të vazhdueshem që përdoret për proçese
teknollogjike ,për higjene personale , për nevoja emergjente të shuarjes së zjarrit apo për lagien e
sheshit të kesaj veprimtarie. Për mbrojtjen nga zjarri krahas veprimit të shpejtë me rërë të thatë të
vendosur në një fuçi metalike dhe ujit të rrjedhshem janë të vendosura dhe fikse zjarri portative
të cilat mund të përdoren lehtesisht në rast shfaqje zjarri . Sheshi i rrugëve përpara godinës dhe
anash është i sistemuar ,i pajisur me kanalizime të jashtme për sistemimin e ujrave siperfaqesore
dhe të shiut .
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