INFORMACION PER PUBLIKIM NE WEB
PROCEDURA E KONSULTIMIT PER LEJE MJEDISORE
TIPI B
PERSONI FIZIK: EDMOND BLLAKO
AKTIVITETI: PUNISHTE PER PRODHIM BIRRE
VENDODHJA: Rruga “Ropi Stillo Gostivishti”, Erseke

1. 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”;
Ky aktivitet, klasifikohet per Leje Mjedisore Tipi B, bazuar ne Ligjin Nr. 10
448, date: 14.07.2011 “Per Lejet e Mjedisit’’, te ndryshuar, Shtojca I,
Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarite e lidhura me to, ID. 7.7 h prodhimi i alkoolit dhe pijeve alkoolike, duke perfshire fabrikat e birres.
2. Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
NIPT - L37719001O, Person Fizik “Edmond Bllako”
3. Adresën e vendodhjes së instalimit:
Rruga “Ropi Stillo Gostivishti”, Fabrika e Birres, Erseke
4. Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
“Punishte per prodhim birre”
5. Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
Ky aktivitet, klasifikohet per Leje Mjedisore Tipi B, bazuar ne Ligjin Nr. 10
448, date: 14.07.2011 “Per Lejet e Mjedisit’’, te ndryshuar, Shtojca I,
Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarite e lidhura me to, ID. 7.7 h prodhimi i alkoolit dhe pijeve alkoolike, duke perfshire fabrikat e birres.
NIPT - L37719001O, Person Fizik “Edmond Bllako”
Rruga “Ropi Stillo Gostivishti”, Fabrika e Birres, Erseke
“Punishte per prodhim birre”

6. Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në
nivel kombëtar ose ndërkufitar
a) një përshkrim të shkurtër të mbulesës bimore të sipërfaqes ku
propozohet të zbatohet projekti, të shoqëruar dhe me imazhe të marra
jo më vonë se 6 muaj nga data e aplikimit
Punishtja e birres eshte ekzistuese. Ajo ndodhet ne Rruga “Ropi Stillo
Gostivishti”, Fabrika e Birres, Erseke, pra brenda ne qytet. Zona ku do te
zbatohet projekti, karakterizohet nga biodiversiteti tipik mesdhetar. Llojshmeria
e habitateve ku spikat diversiteti floristik shtrihet kryesisht ne një reliev kodrinor
e atë malore, ndërsa zona fushore, është dominuar nga aktiviteti bujqësor.
Vegjetacioni i zonës është i kondicionuara nga një serë faktorësh klimatik,
edafik, e të rilievit.
Bimësia e gropës së Kolonjës ndonëse e pakët, ka tipare të shprehura kserofile
dhe përbëhet kryesisht nga shoqërimet e dushkut. Vitet e fundit ajo është
zëvendësuar nga bimët e kultivuara.Gjatë viteve të pushtetit komunist mjedisi
gjecgrafik është trasformuar gjerësisht, janë hapur toka të reja Për të cilat është
siguruar ujitja, janë bërë pyllëzime dhe sistemime antierozive. Bimësia e lartë
drusore është shumë e varfër, e kushtëzuar kryesisht nga faktorët natyrorë,
sidomos nga përhapja e madhe e proceseve të degradimit të relievit. Por në
shpatet dhe në kreshta ka kullota të mira verore. Vetëm në pjesën jugore të tij
ahishtet formojnë një pyll masiv. Kohët e fundit në shpatet e Gramozit janë bërë
pyllëzime artificiale.

b) informacion për praninë e burimeve ujore në sipërfaqen e kërkuar nga
projekti dhe në afërsi të saj
Hidrografia ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë, sepse çdo vendbanim rural dhe
urban është i vendosur pranë një rrjedhje ujore. Duke qënë të vendosur pranë
këtyre pjesëve popullsia e zhvillon aktivitetin e saj ekonomik. Gjithashtu kohët e
fundit rrjeti hidrografik po përdoret edhe për prodhimin e energjisë elektrike ku
mund të përmendim Hec-in e ndërtuar në lumin Osum.
Gropa e Kolonjës dallohet për një rrjet shumë të dendur hidrografik. Por rrjedhjet
janë të vogla, shumica e tyre të përkohshme madje ka edhe nga ato që kanë ujë
vetëm për një periudhë shumë të shkurtër, pas shirave të gjatë ose pas shkrirjes
së menjëhershme të dëborës. K jo dukuri është e lidhur sidomos me filtrimin e
madhe të ujit në strukturën e kryqëzuar të piemontit të Kolonjës.
Të gjitha rrjedhjet e kësaj grope dallohen për luhatje të mëdha të niveleve, pra
fryrje dhe rënie të menjëhershme të nivelit të tyre. Kjo dukuri është e lidhur
sidomos me formën e zgjeruar në pjesën e poshtme të pellgjeve ujëmbledhëse,
me pjerrësinë shumë të madhe të shpateve të këtyre pellgjeve dhe të shtretërve
të rrjedhjeve ujore. Rol të rëndësishëm luan gjithashtu përbërja prej flishi dhe
varfëria bimore. Rrjedhjet ujore të gropës së Kolonjës dallohen edhe për prurje
shumë të madhe të ngurtë. Jo rrallë ato marrin trajtën e rrjedhjeve të baltës.

a. Një identifikim i ndikimeve të mundshme negative në mjedis të
projektit, përfshirë ndikimet në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër;
1-Ndikimet ne popullsi
Vendi ku do te zhvillohet aktiviteti eshte relativisht larg qendrave te banuara
rreth 1 00m dhe nuk sjell shqetesime per ta vecse rrit mundesine komunikimit
me telefoni celulare. Nga ngritja e aktivitetit nuk do te kemi shpronesime dhe
zhvendosje te popullsise. Ky aktivitet do te sjell te mira e sherbime jo vetem per
investitorin por edhe per komunitetin.
2-Ndikimet ne klime
Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimaterike, si ne
drejtim te permiresimit ashtu edhe ne ate te perkeqesimit te saj. Nuk do kete
ndryshime ne temperature, ne drejtim te eres, ne sasine e reshjeve. Pra kryerja
e ketij aktiviteti nuk ndikon fare ne kushtet klimaterike te kesaj zone.
3-Ndikimet ne biodiversitet
Objekti ndodhet ne toke truall, e cila nuk shquhet per pasuri te vecante te botes
bimore e shtazore. Nga ky aktivitet nuk do te vijne shqetesime si humbje te
bimesise, prishje habitatesh, ekosistemesh etj.
4-Ndikimet ne uje
Duke qene se objekti ndodhet larg burimeve ujore siperfaqesore si lum, perrua,
liqen etj, nuk kemi ndikime ne uje. Po keshtu edhe per burimet nentokesore ky
aktivitet nuk perben rrezik, pasi ujerat nuk do te derdhen per asnje arsye te
patrajtuar dhe pa kriter ne mjedisin perreth.
5-Ndikimet ne toke
Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi humbje te tokes, rreshkitje te dherave,
erosion etj. Asnje lloj mbetjeje nuk do shkarkohet ne toke pa u trajtuar me pare
dhe pa kriter.
Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk gjenerohen mbetje te ngurta te cilat te perbejne
rrezik per ndotjen e tokes, jashteqitjet e kafsheve ne kompleks do te shkojne per
perdorim te pleherimit te tokes nga ana e fermereve. Mbetjet qe gjenerohen
nga aktiviteti i pergjithshem i personelit apo ato te tipit ambalazh, shkon ne
vendet e caktuara nga pushteti lokal.

6-Ndikimet ne ajer
Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk do te kemi emetime te gazeve te demshem apo
te ererave te renda ne mjedisin perreth, pasi nuk kemi te bejme me linje
prodhimi ku kemi produkt perfundimtar.
b. Një përshkrim i shkurtër për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla
si: ujëra të ndotura, gaze dhe pluhur, zhurmë, vibrime, si dhe për
prodhimin e mbetjeve;
Ky raport hartohet mbi bazen e parimit te mbrojtjes se mjedisit dhe ne funksion
te institucioneve vendim-marrese per licensimin ose jo te aktiviteteve te
ndryshme te cilat mund te kene ndikim ne mjedis.
Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme veprimtarite te cilat zhvilohen duke
pasur parasysh parimet baze te mbrojtjes se mjedisit te cilat jane:
• Parimet e mbrojtjes se mjedisit
• Parimi i zhvillimit te qendrueshem
• Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
• Parimi i ruajtjes se burimeve natyrore
• Parimi i zevendesimit dhe/ose kompensimit
• Parimi i qasjes se integruar
• Parimi i pergjegjesise se ndersjelle dhe bashkepunimit
• Parimi "Ndotesi paguan"
• Parimi i se drejtes per informim dhe i pjesemarrjes se publikut
• Parimi i nxitjes se veprimtarive per mbrojtjen e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit nenkupton mbrotjen e integruar te perberesve te mjedisit
nga ndotja, si vegmas, ashtu dhe ne kombinim, duke pasur parasysh
nderveprimet ndermjet tyre dhe qysh ne fazen e planifikimit te zhvillimit te nje
territori te caktuar.
• Mbrojtja e Perbersve te mjedisit klasifikohet ne:
• Mbrojtja e ajrit
• Mbrojtja e ujerave
• Mbrojtja e tokes
• Mbrojtja e natyres
• Ndryshimet klimatike

Instalimi dhe funksionimi i aktivitetit, gjeneron mbetje sidomos gjate fazes se
funksionimit. Investitori ne bashkepunim me expertin e mjedisit, do te marre
masa per menaxhimin e mbetjeve qe do te gjenerohen, duke minimizuar gati ne
eleminim efektet negative ne mjedis. Per kete do te investohet duke blere paisje
bashkekohore qe do t’i vijne ne ndihme planit te menaxhimit te mbetjeve. Ato
do te montohen ne kompleks gjate fazes ndertimore.
Sasia me e madhe e ndotjeve per kete aktivitet, gjenerohet gjate fazes se
funkionimit
Mbetjet e ngurta
Gjate zhvillimit te aktivitetit do te gjenerohen mbetje te ngurta te cilat nuk
perbejne rrezik per ndotjen e tokes. Keto mbetje vijne nga aktiviteti i ndertimit
qe klasifikohen si mbetje inerte. Mbetjet inerte do te menaxhohen ne
bashkepunim me perfaqesues te Njesise se Qeverisjes Vendore, bazuar edhe ne
VKM Nr. 575, date 24.06.2015, ‘’Per menaxhimin e mbetjeve inerte’’. Keto
mbetje do te depozitohen ne nje zone te caktuar nga Bashkia. Nje pjese e ketyre
mbetjeve do te sistemohen ne sheshin e ndertimit pas perfundimit te punimeve.
Do te perdoret per mbushje te aneve te themeleve, per sistemimin e sheshit dhe
siperfaqet e gjelberta.
c. Informacioni për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të
identifikuara;
Ndikimet ne fazen e instalimit, parashikohen te zgjasin vetem dy muaj, kohe kjo
qe duhet per ngritjen e objektit.
Per fazen e instalimit, nga ana e investitorit do te behet e mundur qe kohezgjatja
te jete sa me e shkurter qe te jete e mundur. Pra me masat e parashikuara me
siper, mendohet qe ndikimet ne mjedis te jene gati zero ne shtrirjen ne kohe. Si
u theksua ashje s´do te shkarkohet ne toke, uje apo ajer.
d. Të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në
mjedis që nënkupton distancën fizike nga vendndodhja e projektit dhe
vlerat e ndikuara që përfshihen në të;
Bazuar në karakteristikat dhe elementet e projektit, distanca e ndikimit në
mjedis mund të shtrihet vetëm në një zonë përiferike të kufizuar dhe ku nuk

mund te ndikohen ne objekte banime ose te tjera. Për aktivitetet e ndërtimit
distance nga ku mund të përceptohet vibrimi është si vijon:
• Punimet germuese të tokës deri 10 -15 m largësi.
• Kompaktesimi dhe ngjeshja me vibrim 10 – 15 m largësi.
• Levizja e kamioneve të rëndë, 5 deri 10 m.
Duke pasë parasysh keto distanca e vendodhjen e objektit, nuk ka objekte që të
jenë të ndikuara nga vibrimi.
e. Mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e
kthimit të mjedisit të ndikuar të sipërfaqes në gjendjen e
mëparshmedhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin;
Rehabilitimi mjedisit të ndikuar është akti i restaurimit të mjedisit për ta kthyer
atë në gjendjen origjinale, para ndikimeve ne ketë rast nga zbatimi i projektit.
Nëpërmet rehabilitimit synohet mbrojtja e cilësivë natyrore të trasheguara të
mjedisit, mbrojtja e shendetit të punonjësve, mbrotja e cilësisë së ujrave
nëntoksore e sipërfaqësore, mbrojtja së cilësisë së tokës, ajrit, garantimi i një
zhvillimi të qëndrueshëm ne harmoni me mjedisin. Kthimi i mjedisit në gjendje
të mëparshme është një proçes që përfshin zbatim masash e veprimesh që bëjne
përgatitjen e sistemimin e terrenit të ndikuar, për parandalimin e erozionit, të
ngjeshjes se metejshme te tokes, për gjelbërimin e rigjelbërimin, si dhe çdo
ndërhyrje tjeter në mënyrë të vazhdueshme që garanton shendetin e mjedisit.
Masat rehabilituese të përcaktuara në planin të rehabilitimit zbatohen duke
kryer punime që adresojnë kërkesat teknike si dhe ato estetike e ekologjike.
Sistemimi i sheshi të ndertimit të objektit është ngushtësisht i varur nga kërkesat
teknike inxhenierike të ketij objekti, distancat e sigurisë, efektiviteti i perdorimit
racional të tokës në vartësi të parametrave teknik të projektit. Nderhyrjet
rehabilituese brenda sheshit lidhen ngushte me respektimin e kushteve teknike
inxhinierike të projektit. Shtresezimet e sipërfaqesore te sheshit midis
elementeve te ndertimor të objektit, koridoret qarkulluese e te sherbimeve te
mirembajtjes duhet të respektojne rigorozisht kushtet teknike. Zona periferike
jashtë sheshit është sipërfaqe me aktivitet bujqësor, si dhe rruga hyrese duhet
të restaurohet në rastin e ndikimeve të paevitueshme. Po kështu duhet të
veprohet me të gjithë elementet jashtë objektit që mund të jenë ndikuar.
Parashikimi i gjelberimit ne objekt nga projekti, si dhe rishikimi i gjelberimit për
shtimit e tij në të gjitha anët e objektit duhet të bëhet për të plotësim sa më

maksimalisht kërkesat përmirsuese e restauruse estetike dhe ekologjiikë por
dhe për zbutjen e ndikimit nga zhurmat e stallës dhe aromave të pakëndeshme.
Llojet bimor që përdoren për rritjen e vlerave estetike mjedisore rurale janë në
vartesi të volumit të kurores vegjetative të llojit, anës dekorative që prezanton
si dhe dendesise së përdorimit të llojit. Nga vezhgimi i llojeve të zonës, mund të
aplikohet mbjellja e plepit, shelgut, frasherit, por dhe e bimeve perhere te
gjelberta si tuja, ilqja, dafina etj.
Sistemimi i terrenit të ndikuar dhe përgatitja e vendit.
Nderhyrja e parë që behet për rehabilitimin e vendit është sistemimi i tij, dhe
sigurimi e ruajtja e vendit nga mosdemtimi, gjatë punimeve rehabilituese.
Masat e sugjeruara
Punimet e pastrimit e sistemimit të vendit pas përfundimit të ndertimit të
objektit ndertimor përfshijnë:
• Largimi i të gjitha pajisjeve e mjeteve që kanë sherbyer gjatë procesit
ndertimor e instalimeve në objekt.
• Largimi dhe administrimi i përshtatshëm i të gjitha mbetjeve inerte nga teritori
që rehabilitohet dhe çdo lloje mbetje tjetër në qofte se nuk është trajtuar apo
neglizhuar.
• Marrja e masave në pengimin e qarkullimit të lirë të njerezve e kafshëve deri
në rahabilitimin e plotë të zonës.
Përdorimi i bimësisë si pjesë e projektit është ndikimi më potencial në krijimin e
një ekulibri të stabilizuar rural e bujqësor me funksion të shumfishtë ripertritës
e me ndikime direkte në përmirsimin e treguesve mjedisor. Ndikim të
rëndesishem ka në përmirsimin e vlerave pejsazhiste, duke përmirsuar aspektin
pamor dhe duke ndikuar njëkohesisht në zbutjen e ndikimeve të tjera.
Masat e sugjeruara
• Përdorimi i bimeve gjithnje të gjelberta e që të përshtatet me kerkesat
estetike, ekologjike e m jedisore në tëresi dhe që garanton suksesin e
përmirsimit të pejsazhit rural.
• Perdorimi i nje shtrese me matërial të tillë që të ndaloje mbirjen e barerave të
këqija rreth fidaneve, ruajtjen e për ruajtjen e lageshtirës.
Mbjellja e fidaneve
Mbjellja behet me anë të fidaneve të prodhuar ne fidanishte të llojeve autokton
e ato që përshtaten kushteve të tokes e klimës. Skemat e mbjelljes të llojeve
behen duke respektuar dendesinë e lejuar si dhe kombinimet e llojeve.

Mirëmbajtja
Punimet për mirëmbajtjen lidhen me sherbimet që kërkojnë rritja e bimesisë për
plotësimin e kërkesave për ujë, element ushqyes, krasitje, pastrim etj. Në
mënyrë të veçantë do të bëhet menjeherë zevendesimi i fidaneve që rezultojnë
të deshtuara në mbirje ose që zhvillohen të dobet në krahasim me pjesën tjeter.
Monitorimi
Monitorimi lidhet me të gjithë aspektet e mbarvajtjes së nderhyrjeve
rehabilituese për të garantuar suksesin e saj. Inspektimet e vazhdueshem ne
lidhje me zenien e fidaneve e të gjendjes se vegjetacionin në tëresi do të
sherbejnë për marrjen e masave te menjehershme të vijushmërisë së
sukseseshme të rehabilitimit.
Masat kryesore për zbutjen e ndikimeve negative në të gjitha fazat e zbatimit të
projektit si dhe te funksionimit, janë të paraqitura në tabelen në vijim ku janë
patrashtruar edhe kostot e përaferta financiare. Masat e identifikuara ju
referohen praktikave më të mira rehabilituese si pjesë e planit të menaxhimit
mjedisor në tëresi ku kostot e vleresuara përfshihen në kostot e zbatimit të
projektit.

f. Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative
në mjedis;
-Kushtet e punes
Investitori do te krijoje kushte te favorshme pune per punonjesit e tij. Per te
permbushur sigurine e punetoreve ofron kushte te mira pune, ambjent te
bollshem dhe duke perdorur lende te kontrolluara dhe pa efekte anesore.
Punetoret jane te pajisur me uniforma dhe maska gjate proceseve te punes,
zbatohet me rigorozitet rregullorja e higjenes se vendit te punes. Stafi eshte me
eksperience ne kete fushe. Jane marre masa per sigurimin teknik ne kantierin e
ndertimit.
-Mbrojtja nga zjarri
Ne zbatimin e germes b, te nenit 34, te Ligjit Nr.8766 date 05.04.2001 "Per
Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpetimin", do te merren masat e nevojshme per
mbrojtjen ne raste rreziku apo renie zjarri. Per nje siguri maksimale ne
ambjentet e punes nga drejtuesit e saj, do te merren te gjitha masat per zbatimin
e rregullave te sigurimit teknik dhe te mbrojtjes nga zjarri.
Brenda objektit do te vendosen ne vende te dukshme paisje te mbrojtjes nga
zjarri, si dhe do te merren masa per te kryer instruktimin e punonjesve ne
menyre periodike.
Per mbrojtjen nga Zjarri do te merren masat e meposhtme:
Do te kete fikese zjarri me kapacitet 50 kg (pluhur fosil dhe gaz karbonik).
Do te kete nje depozite uji
Do te kete rregullore te brendshme per mbrojtjen ndaj zjarrit.

Personeli do teinstruktohet me rregullat e mbrojtjes ndaj zjarrit.
Hyrja per ne objekt do te kete hapesire te konsiderueshme per automjetet e
zjarrfikseve.
-Vleresimi i efektivitetit te pritshem te masave zbutese
Realizimi i objektivave dhe treguesve te pritshem te parashikuar ne projekt do
te varet nga respektimi i te gjithe treguesve te percaktuar. Kontrolli, monitorimi
dhe permiresimi i vazhdueshem i kushteve te punes do te cojne perfundimisht
ne perftimin e pamjeve te parashikuara ne projekt, me siperfaqe te pastra, te
sistemuara e te gjelberuara.
7. Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
Projekti do te zhvillohet brenda kufijve te Republikes se Shqiperise dhe nuk
ndodhet prane kufije, pra perjashtohet fakti qe te kete ndikime ne mjedisin
nderkufitar.
8. Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së
mjedisit, proçedurat dhe afatet që do të ndiqen;
AKM merr ne shqyrtim dhe jep vendim, sipas afateve ligjore ne fuqi

