Permbledhje JO TEKNIKE
PëR AKTIvITETIn
Prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri nqs
veprimtaria përfshin:sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen,
tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.

Prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri nqs
veprimtaria përfshin:sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen,
tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.

Subjekti: alba stojku sh.p.k.
Adresa: Durres Kruje Fshati Derven,rruga Derven, ndertese
private, 1 kateshe.

Qëllimit i projektit të propozuar;
Subjekti Alba Stojku SRL sh.p.k. me adresë Durres Kruje Fshati Derven,rruga Derven,
ndertese private, 1 kateshe, zona kadastrale nr. 1475, me nr.pasurie 1 është titullare e Lejes
Mjedisore me PN-4465-11-2012 të dhënë nga Ministria e Mjedisit për ushtrimin e
veprimtarise ne prodhimin e produkteve te teresisht apo kryesiosht nga druri.Qellimi i
projektit eshte prodhimi i produkteve te teresisht apo kryesiosht nga druri si dhe shitja ne
tregun vendas ose te huaj.
Kordinatat Gaus-Kruger.
Nr
1
2
3
4

X
4391287.72
4391413.97
4391436.24
4391316.34

Y
4597592.2
4597635.27
4597575.08
4597524.1

Ortofoto e vendodhjes.

Veprimtaria ushtrohet në Durres Kruje Fshati Derven,rruga Derven, ndertese private, 1
kateshe.

Kordinatat Gaus-Kruger.
Nr
1
2
3
4

X
4391287.72
4391413.97
4391436.24
4391316.34

Foto e aktivitetit.

Y
4597592.2
4597635.27
4597575.08
4597524.1

PERSHKRIMI I PROJEKTIT
Materialet e përdorura për ndertimine e strukutrave të reparteve janë të kategorisë së
padjegshme , pra të kategorisë së qëndrueshme ndaj zjarrit .Muret mbajtëse dhe muret e
shkalleve janë parashikuar me materiale inorganike të padiegshme (tulla qeramike dhe
beton i armuar) .Po me këto materiale është parashikuar edhe ndërtimi i kolonave dhe
strukturave te ndërkateve dhe muret ndarëse të zyrave .Eshtë zonë shum pak e banuar
dhe industriale .Studimi urbanistik i sheshit të ndërtimit ka parashkuar edhe rrugë të
kalimit të automjeteve. Dhe zgjidhja e zyrave është atillë që nga koridori dilet në
shkallë kryesore dhe nga aty jashtë.
Siperfaqja e sheshit
Siperfaqjae ndërtimit
Nr i kateve
Lartesia e përgjithshme

9480 m2
3544m2
1kat
7.5m

Distanca e volumit nga kufiri i pronës me nr pasurie 5/21.
1-Veriu
2-Jug
3-Lindja
4- Perëndim

nr pasurie 5/5
nr pasurie 5/20
nr pasurie 5/7
nr pasurie 5/20,207

Distanca e volumit nga kufiri i pronës me nr pasurie 5/22.
1-Veriu
2-Jug
3-Lindja
4- Perëndim

nr pasurie 5/5
nr pasurie 5/23
nr pasurie 5/23
nr pasurie 5/21

Sistemi Kryesor i Furnizimit me Ujë.
Furnizimi me ujë aktiviteteti i kryen nga rrjeti egzistues i Ujsjellësit te zones.
Uji grumbullohet në një depo të veçantë me një v=2000m3 e cila është e instaluar në një
pjesë të aktivitetetit.
Sistemi i Furnizimit me Energji Elektrike.
Furnizime me energji elektrike i objektit bëhet nga ndërmarrja elektrike që administron
rrjetin elektrik OSHEE Shpëmdarje sipas kontratës lidhur me këtë ndërmarrje .
Lëndët e para për prodhimin dhe përpunimin e drurit.
Dru,Mdf (emtjev).
Pllaka zdrukthi.
PVC.
Akrilik.
Leter per veshje.
Lëndët ndihmëse
Bojë
Ngjitesa (tutkall ,vinovil etj)
Vida,thumba ,gozhda të përmasave të ndryshme
Letër

Te gjithe mbetjet e tallashit do ti nenshtrohen procesit per tu bere pellet dhe do te dergohen
ne subjekte te licensuara qe prodhojne pellet.
Duhet theksuar se aktiviteti jonë konsiston në prodhime të drurit ,ndërsa lëndën e parë e
marim nga Inporti gjë të cilën e kemi edhe me regjim doganorë.
Dhe në pjesën më të madhe kryejm prodhime të pjesëvë prej druri prodhohen pjesë të
ndryshme të karrigeve,tavolinave,dyer,dhoma gjumi etj.
Mendojm se aktiviteteti jonë është i rregullt dhe i jep një ndimë të konsiderushëm zonës në
fjalë pasi kemi një numër prej 32 punonjësish.
Aktiviteti konsiston në prerje gdhendje sharrim të drurit i cili pasi i nënshtrohet proçesit të
zhdoganimit vendoset në magazinën përkatëse e cila është e mbuluar.
Po ashtu duhet theksuar që në aktivitet është instaluar një sistem aspirimi shumë efikas,dhe
kryen thithjen e të gjithë pluhërave që gjenerohen nga çdo makineri duke mos lejuar e
emetimet e pluhërave ne brëndësi të aktivitetetit.Aspiratori pasi kryen proçesin e thithjes së
pluhërave i kalon nëpër thasë përkatës dhe më pasë vendosen te vëndi i përcaktuar për tu
evaduar nga aktiviteteti i pelletit.

Përshkrimi i makinerive.




















Makineri kalibrim zmerilim
Makinë prefje sharre
Presë për perp druri
Preseme membrane
Pantograf
Kompresor ajri
Silos metalik i përdor
Pirun me gaz
Impjant aspirimi
Makineri sharre Disk karel
Makineri freze
Makineri kompresore
Makineri kompresore
Makineri zmeriluese Gjenerator
Gjenerator te vegjel
Makineri kalibruese
Makineri linje perp druri
Sharre preresekorent Elektromotor
Makineri druri





Karroea vine te vogla
Mak perp druri Depozite
Grup antizjarre

Përgatiti Raportin;
Green-Studio

