Pershkrimi i projektit

Zona ku zhvillohet aktiviteti (Fshati Mucaj), eshte nen administrimin e
Bashkise Vore te rrethit te Tiranes. Zona ka reliev fushor dhe ndodhet ne anen
veriore te autostrades Tirane - Durres. Territori ne sudim nuk eshte i perfshire ne
menyre te drejtperdrejt ne zonat e mbrojtura me ligj sic jane jane: parqet
kombetare, zonat ujore te mbro'tura
monumentale.

Vendodhja e aktivitetit.

zonat me ndertime me vlere dhe zonat

Zona ku zhvillohet aktiviteti, nuk eshte

perfshire ne zonat buferike, te cilat

ruhen ne perputhje me planet e zhvillimit ekonomi te vendit, si dhe ne strategjine
kombetare te Mjedisit.

Objekti "Nyje Betoni" ne te cilin zhvillo het aktiviteti ndodhet ne krahun e
djathte te rruges dytesore te autostraden "Tirane

Durres", e quajtur rruga

"Industriale", prane mbikalimit te Vores. Kjo zone, dikur ka funksionuar si zone
bujqesore, ndersa aktualisht, kryesisht ne buze te autostrades Tirane - Durres, kjo
zone karakterizohet nga

objekte me karakter

industrial dhe komercial te tipit

kapanone dhe magazina industriale, si dhe shtepi banimi informale me 1 deri ne 3
kate si dhe nga toka are pjeserisht te mbjella e pjeserisht te lena djerre.

Zona ku zhvillohet aktiviteti eshte nje zon e e cila para viteve '90 ka funksionuar
si zone bujqesore ndersa aktualisht ne zone konstatohen edhe objekte me karakter
industrial dhe komercial, si dhe objekte banimi informale 1-3 kate.

Vleresimi i ndikimit do te marre persiper persiper jo vetem zgjidhjen pjesore te
problemeve mjedisore qe mund te shkaktoje objekti "Nyje Betoni" gjate fazes se
shfrytezimit te tij, por dhe harmonizimin e tij funksional me zonen perreth.
Nyja e prodhimit te betonit pozicionohet e anen veri-lindore te sheshit te lire.
Ne kete pjese te sheshit eshte montuar impianti i prodhimit te betoneve,
makinerite teknologjike si betoniera, lavatrice, pompat etj.

E gjithe siperfaqja e sheshit ne anen verior e te impiantit, shfrytezohet per
qarkullim te brendshem dhe depozitimin e lendeve te para te inerteve te
importuara si zhavorr dhe rere, qe sherbejne per prodhimin betonit.

Sheshi i lire nga ndertimet ne anen lindore dhe qendrore eshte niveluar dhe
trajtuar me shtresa konstruktive rrugore (bushje materialesh inerte) dhe i shtruar
pjeserisht me asfalt. Kjo siperfaqe e lire e sheshit te shtruar me asfalt sherben per
levizjen e automjeteve te ndryshme dhe makinerive te transportit te lendes se pare
dhe produktit te prodhuar.
Sheshit i jane dhene pjerresite e nevojshme per te garantuar nje kullim te shpejte
te ujerave siperfaqesore.
Impjanti i prodhimit te betoneve eshte nje njesi teknologjike e perbere nga
struktura te posacme te cilat perfshijne:

1- Dy sillosa cilindrike vertikale
2- Bunkerin per depozitimin e materiale e inerte rere dhe zhavorr.
3- Dozatoret e materialeve
4- Depozitat e furnizimit me uje dhe aditive (shtesa ) per gatimin e betoneve
5- Pjese te tjera teknike te impjantit

