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Permbledhje jo teknike e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedi

Hyrje
Studio e konsulences “Green Hours” shpk eshte studio e paisur me Licence LN-7408-02-2014
per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditim mjedisor, per
hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirjen si ekspert per te vleresuar nje raport
te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.
“Green Hours” shpk eshte e certifikuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te
Ujrave sipas Vendimit Nr 3, Nr 197 regjistri, Nr 324 prot, date 20.04.2006.
Prane studios “Grren Hours” shpk punon si drejtues teknik eksperti mjedisor Denis Harasani i
paisur me Certifikate nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave me Nr 5116
Prot, Nr identifikues 143, date 08.07.2013.
“Green Hours” shpk eshte e regjistruar ne QKR dhe eshte e paisur me NIPT K61626009I
Me kerkese te perfaqesuesit ligjor z. Admir Qosja, gjate periudhes Prill 2019, studjo e
konsulences “Green Hours” shpk pergatiti Kerkesen per Kerkesen per Deklaraten Mjedisore per
aktivitetin e Pularise “Veza Korca” shpk, me vendodhje ne Drenove, Korce, Durres.
Pularia “Veza Korca” shpk, ushtron aktivitetin prodhues dhe tregtar qe nga 20.11.2017 dhe
bazuar ne kerkesat e legjislacionit shqiptar, ka kerkuar pergatitjen e dokumentacionit per
tu paisur me Leje Mjedisore te Tipit B.
Aktualisht, pronari (perfaqesuesi ligjor z. Admir Qosja) ishte e impenjuar ne procesin e
realizimit dhe krijimit te kushteve per pergatitjen e dokumentacionit te plote.
Bazuar ne legjislacionin per mjedisin, duke i u referuar investimit te kryer, kapaciteteve
magazinuese, teknologjise se rruajtjes, cilesise se aksesoreve e tj, mendojme qe subjekti
permbush kriteret per paisjen me Leje Mjedisore te Tipit B
Procesi i pergatitjes se kerkeses u realizua sipas hapave te me poshteme:


Njohja me subjektin qe ushtron aktivitetin



Njohja me objektin ku zhvillohet aktiviteti



Njohja me problematiken e pergjitheshme dhe natyren e aktivitetit



Njohje me linjen teknologjike



Identifikimin e ndikimit ne floren dhe faunen ekzistuese



Identifikimi i mbetjeve dhe shkarkimeve te ndara sipas natyres
a. Mbetje te ngurta
b. Shkarkime ne ajer
c. Shkarkime ne uje



Njohje me masat e mara per trajtimin e mbetjeve



Identifikimi i mundesive per minimizimin e ndikimit

Rezultatet e ketij vleresimi paraqiten ne kete permbledhje jo teknike me qellimin final:


Vleresimin e ndikimit ne flore e faun



Vleresimin e ndikimit ne peisazh



Vleresimin e bilancit te shkarkimeve ne ajer.



Vleresimin e shkarkimeve ne ujrat siperfaqesore dhe nentokesore:



Trajtimin mjedisor te mbetjeve te ngurta



Hartimin e programit te monitorimit

.

Vendodhja e instalimit
Pularia “Veza Korca”ndodhet ne pjesen periferike te fshatit Drenove te Bashkise Korce

Zona ku ndodhet Pularia “Veza Korca” ben pjese ne zone rurale ku zhvillohet kryesisht aktivitet
bujqesor.
Teritori i zgjedhur eshte mjaft i pershtatshem per zhvillimin e aktivitetit te mbareshtimit te
pulave per veze, pasi paraqet nje sere perparesish si:


Afer rruges automobilistike



Mundesi komunikimi me Korcen, dhe qytetet e tjera



Pershtatshmeria per zhvillimin e ketij aktiviteti.



Mundesia per ngritjen e infrastruktures se brendeshme funksionale



Sigurimi i furnizimit me uje dhe energji elektrike



Ndertimi i sistemit te brendeshem te kanalizimeve dhe shkarkimeve me aksesoret
ndihmes te nevojshem e tj.

Pozicioni i objektit te ndertuar ka te zgjidhura disa nga problemet me te rendesishme ne lidhje
me anen funksionale si:


Largesi te mjaftushme nga vendet e banuara.



Prane fuqise puntore.



Zona eshte e studiuar.



Larg zonave me vlera arkeologjike, shkollave, kopshteve, spitaleve etj.

Kapacitetet perpunuese dhe tregtuese
Madhesia e objektit, kapaciteti
Siperfaqja e truallit eshte 4170 m2. Dimensionet e kapanonit te pulave jane 78.5 x 14.9 m.
Siperfaqja e kapanonit eshte 1169.65 m2
Aktualisht ka 16000 poste pulash. Kapaciteti eshte per 26 mije poste pulash. Objekti i magazines
se lendes se pare dhe mullirit ka dimensione, 4 x 25 = 100 m2.
Procesi teknologjik
Ne kompleksin e pularise “Veza Korca” shpk, Drenove, Korçe, aplikohet teknologji e koheve te
fundit.
Kompleksi perbehet nga tre pjese ne funksion te njera tjetres te cilat jane:
1. Kapanoni i pulave
2. Objekti ku eshte vendosur administrata, tualete dhe dushet, mensa, ambjenti per mbushjen e
vezeve ne bikerina dhe amballazhimi ne kuti kartoni, magazinat frigoriferike dhe magazina e
kartonit dhe bikerinave.

3. Objektet ndihmese ku jane vendosur depozita e ujit, magazina e lendeve te para dhe
medikamenteve, mulliri i blojes etj.
Kapanoni i pulave.
Kompleksi i pulave per veze mbareshton pula te moshes mbi 17 jave, te cilat vijne nga
komplekse qe prodhoje zogj.
Kompleksi ka nje kapanon pulash, ne te cilat jane te montuara 16000 mije poste pulash dhe
aparaturat e tjera ndihmese (Ventilatoret, furnizuesit e ushqimit, te ujit, transportieret e evadimit
te ekskrementeve etj).
Kapanoni ka kapacitet per 26000 poste.

Kapanoni i pulave ka paisje per mbajtjen ne kontroll te gjithe parametrave qe kerkon teknologjia
ne menyre automatike, si ndricimin, temperaturen, ajrimin, lageshtine etj.
Brenda ne kapanon te gjitha veprimet kryen ne menyre automatike (jane te programuara) duke
filluar qe nga dhenja e ushqimit, e ujit, ndricimi, ventilimi, nxjerja e plehut etj.
Ne funksion te kapanonit eshte nje sillos per mbajtjen e ushqimit, sistemi i furnizimit me uje, ai i
transportimit te vezeve dhe te glasave.

Mbushja e bikerinave.
Mbushja e bikerinave dhe ambalazhimi i tyre ne kutia kartoni eshte pjese e procesit teknologjik.
Nga kapanonet e pulave, nepermjet nje transportieri, vezet vijne ne repartin e mbushjes. Ne kete
repart, aktualisht bikerinat mbushen me dore. Me pas, nga punetoret behet mbushja e kutive te
kartonit me bikerina. Pronaret kane planifikuar ta mekanizojne edhe kete proces.

Magazinimi
Mbas mbushjes, kutite magazinohen ne nje dhome frigoriferike freskuese ne te cilen mbahen
temperatura konstante sipas procesit teknologjik.

Pergatitja e ushqimit te pulave
Ushqimi i pulave pergatitet ne ambjentin jashte kapanonit i cili perbehet nga magazina dhe
mulliri dhe perzieresi. Nga ketu, ushqimi kalon ne sillos nepermjet te cilit ushqimi kalon ne
kapanon dhe postet e pulave.

Infrastruktura
Pularia ka te zgjidhura problemet e infrastruktures.


Komunikimi me teritorin jashte pularise. Pularia eshte e ndertuar buze rruges qe lidh
Qytetin e Korçes me Drenoven. Nepermjet kesaj rruge pularia komunikon me furnitoret e
lendeve te para dhe klientet e vezeve.



Brenda teritorit te pularise, rruget jane te asfaltuara



Pularia furnizohet me energji elektrike nga rjeti



Pularia furnizohet me uje nga ujesjellesi



Pularia ka sistem te kanalizimeve te ujrave. Keto derdhen ne disa bunkere dekantues
jashte teritorit te pularise. Sistemi eshte i paisur me puseta dekantuese. Nga bunkeret
dekantues ujrat terhiqen nepermjet autoboteve.



Mbetjet e ushqimit dhe glasat e pulave largohen nga kapanoni nepermjet nje sistemi
transportieresh. Mbas daljes nga kapanoni, nepermjet nje transportieri te jashtem mbetjet
kalojne ne nje makine transportuese e cila i grumbullon ato ne nje depozite dekantuese
jashte teritorit te pularise. Nga ketu glasat i shperndahen fermereve per kompostim dhe
perdorim ne pleherimin e tokes.

Aktualisht nuk eshte e nevojshme per hapjen e rrugeve te reja brenda teritorit. Ka nevoje per
riparime te asfaltit ne pjese te vecanta te rrugeve ekzistuese.
Informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese
përreth/pranë zonës së projektit
Pularia “Veza Korca” eshte pjese e ish pularise se Korces. Ne kete zone ka dhe pulari te tjera me
destinacion prodhim vezesh dhe mishi. Ne kete zone ka dhe firma te tjera qe ushtrojne aktivitet
prodhues. Sa me siper, jane te gjitha mundesite qe ndermjet pularive te investohet me projekte te
perbashketa, sidomos ne fushen e trajtimit dhe perpunimit te plehrave organike (glasave).
Lendet e para
Lenda e pare qe perdoret ne kete kompleks eshte ushqimi i pulave i cili pergatitet simbas
recepturave perkatese.
Per ushqimin e pulave si lende e pare perdoret Miser, Soje, Grure, Premiks,Vitamina, Vaj
ushqimor.
Lenda e pare e mesiperme sigurohet kryesisht nga importi dhe tregu i vendit dhe shoqerohet me
certificate cilesie.
Racioni ushqimor eshte 110 gr/dite/pule, dmth aktualisht mesatarisht ne dite konsumohet 1.76
Ton ushqim i pergatitur.
Lendet ndihmese.
Ne kompleksin e pulave “Veza Korca” shpk perdoren nje sere materjalesh ndihmese, te cilat
grupohen:
Ambalazh kartoni
Bikerina

Ambalazh letre
Pjese kembimi etj.
Lendet ndihmese sipas perkatesise jane prodhim vendi dhe nje pjese vijne nga importi
Ne procesin e prodhimit si lende ndihmese konsiderohen edhe uji dhe energjia elektrike, etj
Energjia elektrike
Energjia elektrike sigurohet ne te dyja format; nga rrjeti shperndares nepermjet kabines elektrike
dhe nga nje gjenerator. Brenda ne objektin per aktivitetet ndihmese eshte ndertuar nje panel
elektrik.
Gjeneratori eshte ne gjendje te mire pune, dhe perdor si karburant naften. Duhet te ritheksojme
se per funksionimin e pularise perdoret vetem energji elektrike.
Uji
Uji qe perdoret per pirje dhe pastrim dhe gjate procesit teknologjik sigurohet nga ujesjellesi. Ne
pulari konsumohet rreth 2000 litra uje ne dite.
informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme
Gjate kesaj periudhe Pularia “Veza Korca” shpk eshte paisur me:
Licence me kod II.1.A (1) dhe kategori Prodhim dhe/ose tregtim i ushqimeve (veze), date
16.01.2018 leshuar nga QKB
Licence me kod II.3. A (1) dhe kategori Rritje dhe tregtim i kafsheve (zogj per veze) leshuar nga
QKB
Certifikate Sherbimi Dezinfektim-Dezinsektim-Deratizimdate 05.07.2018 leshuar nga GENAP
GRUP, me nr Licence 5668 dhe NIPT L24330001E
Libreza shendetesore per punonjesit, leshuar nga Drejtoria Rajonale Shendetsore Korce
Altualisht pularia “Veza Korca” shpk ka filluar proceduren per tu paisur me Leje Mjedisore dhe
licencen perkatese.
Vlersimi i ndikimit ne mjedis
A. Identifikim i ndikimeve të mundshme në mjedis
Ne kompleksin e pularise per veze gjenerohen shkarkime qe prekin tre elementet kryesore te
mjedisit, shkarkime ne ajer, shkarkime ne ujra dhe mbetjet e ngurta.

Eshte per tu theksuar qe ne kete kompleks kemi shkarkime ne ajer, si rezultat i procesit
teknologjik vetem ne forme aromash te padeshirueshme per njerezit.
Ndotja e ajrit ne nje instalim te tille mund te vije si rezultat i proceseve te transportit te
ekskrementeve , apo edhe ne rastet e emergjencave te mundshme apo avarive ne impiant. Ndotja
vjen si rezualtat i avullimit te komponimeve organike te avullueshme
Shkarkimet e tjera ne ajer vijne kryesisht nga gjeneratori i prodhimit te energjise elektrike
dhe karburanti i makinave te transportit.
Shkarkimet ne ujrat shkaktohen nga shkarkimet e ujit teknologjik dhe te larjes. Ujrat permbajne
elemente ndotes te tille si detergjente, permajtje proteinike shtazore, pezulli e papasterti te
ndryshme.
Ujrat e bardha dhe te zeza jane me kanalizime te vecanta dhe perfundojne ne depozitat jashte
teritorit te pularise dhe me pas transportohen nepermjet autoboteve ne vendin e caktuar nga
njesia administrative.
Mbetjet e ngurta perfaqesohen kryesisht nga mertjale plastike dhe kartoni me te cilat jane
ambalazhuar lenda e pare dhe lendet ndihmese. Ne kete kategori hyjne dhe ekskrementet e
ngurta te pulave te cilat jane rezultat i procesit teknologjik.
(Nga aktiviteti i pularise nuk shkaktohen ndikime ne biodiversitet)
B. Vleresimi i ndikimeve ne mjedis.
Kompleksi i pulave per veze “Veza Korca” shpk, Drenove, Korce, eshte nje investim i
mirmbajtur. Pozicioni i vendndodhjes se pularise, siperfaqja ne dispozicion, investimet e kryera,
linja teknologjike e prodhimit e tj qe ne fillim te japin pershtypjen se raporti Benefit/pollution
eshte pozitiv.
1. Efektet positive ne mjedis.
Nga pikpamja e peisazhit, ndertesat e kompleksit te pularise nuk luajne ndonje rrol perkeqesues.
Ajo i pershtatet modelit arqitektonik te zones. Ndertesat e kapanonit dhe ato ndihmese jane me
konstruksion mur tulle.
Efektin pozitiv e shtojne sheshi perpara kapanonit dhe ruget e shtruara pereth, ambjentet e
gjelberta dhe pemet e mbjellura rreth e qark.
Ne kete kompleks si burim energjie perdoret energjia elektrike e siguruar kryesisht nga rrjeti
elektrik. Ne raste shume te rralla energjia elektrike sigurohet nga gjeneratori.
Shkarkime ne ajer kemi edhe ne rastet kur punon gjeneratori dhe nga karburanti i makinave.
Duke patur parasysh kohen e perdorimit, kapacitetin prodhues, kohen e qendrimit te makinave
per furnizim e tj, keto lloj shkarkimesh ne ajer nuk perbejne rrezik ndotje.

Shkarkimet e ujrave te bardha dhe te zeza jane te sistemuara nepermjet kanalizimeve, pusetave
dhe derdhen ne depozita septike te cilat ndodhen jashte teritorit te pularise (keto depozita jane
llogaritur per kapacitetin e ish pularise para viteve 90)
Fabrika eshte e paisur me certificate sanitare. Ka ambiente per xhveshjen dhe larjen e personelit,
tualete, mence per personelin etj.
Ne fabrike ekzistojne mjetet e mbrojtjes kunder zjarit, personeli eshte i instruktuar.
Zhurmat nuk perbejne problem shqetesues per banoret perreth per aresye te distancave nga
shtepite e banimit, dhe te procesit teknologjik.
Mbetjet e ngurta derdhen cdo dite ne piken e grumbullimit, dhe firma ka pajtuar nje mjet
transporti per largimin e tyre te perditshem.
Ekskrementet e ngurta terhiqen cdo dite nga fermeret ne baze te kontrates se posacme per kete
qellim.
Ne kompleks zbatohen ne menyre rigoroze regullat karantinore te dezinfektimit te perditshem te
punonjesve dhe mjeteve qe hyjne ne kompleks
2. Efektet negative ne mjedis.
Potencialisht, gjate aktivitetit te kompleksit te pularise mund te hasim ne efekte negative ne
mjedis si:
Ndotja siperfaqesore dhe e ujrave nentokesore si pasoje e difekteve te mundeshme ne rjetin e
shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te bardha.
Ndotja e mjedisit si pasoje e zhurmave qe mund te shkarkohen nga motorat dhe burite e
makinave.
Ndotja e mjedisit nga mbeturinat e ngurta.
Ndotje e ajrit.
3. Ndikimi ne siperfaqe dhe ujrat nentokesore.
Vektoret kryesore te mundeshem te ndotjes se siperfaqes dhe ujrave nentokesore jane
kanalizimet e ujrave te bardha dhe te zeza. Per rjedhoje reziku i ndotjes mund te vije nga
ekskrementet dhe elementet ndotes te detergjenteve qe perdoren per pastrimin e ambienteve,
makinerive, eneve, te tualeteve e tj.
4. Ndikimi ne ajer.

Megjithese praktikisht nuk ka rezik, ndotja e ajrit mund te vije nga djegja jo e rregullt e
karburantit, gjeneratorit, makinave etj. Ndotja e ajrit mund te vije edhe nga mos evadimi ne kohe
i ekskrementeve te pulave
5. Zhurmat
Ne mjedisin perreth mund te behen problem shqetesues zhurmat qe vijne si rezultat i i ritjes se
fluksit te makinave, i manovrimit dhe i burive.
Persa i perket zhurmave qe vijne si rezultat i aktivitetit, ato jane minimizuar si rezultat i
investimeve qe jane kryer.(jane pershkruar me lart).
6. Rastet aksidentale
Zjaret mund te jene te pranishem
Aksidente
Te tjera te paparashikuara.

C. Informacion për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara.
Sic e pershkruam me siper, mund te kemi shkarkime dhe ndotje te ajrit, tokes dhe ujrave vetem
ne rastet e demtimit te kanalizimeve, ose te sistemit te evadimit te ekskrementeve. Periudha e
ndikimit negativ do te jete e shkurter deri sa te riparohen difektet. Pronaret dhe administratori
jane te interesuar qe kjo periudhe te jete sa me e shkurter, per aresye se ndikon ne prodhim.
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
Pularia eshte e vendosur ne nje zone larg zonave te banuara. Kufitare me pularine “Veza Korca”
jane disa pulari te tjera. Pozicioni i vendosjes se pularise ndihmon qe efektet negative, edhe ne
rastet e avarive, te mos ndihet ne popullsine rezidente te Drenoves
E. Mbi mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të
sipërfaqes së mjedisit të ndikuar në gjendjen e mëparshme, përfshirë edhe tokën
bujqësore, si dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin.
Aktualish pularia eshte ne funksion. Duke qene ndertim i hershem, pularia eshte e rrethuar me
mur, brenda ambjenteve jane mbjelle peme dhe ka zona te gjelberta etj. Pra nje lloj rehabilitimi
mjedisor eshte bere. Kjo pulari eshte ndertuar ne ish toke bujqesore, por ka ndruar destinacion.

Keshtu aktualisht nuk mund te pretendohet qe te kthehet ne gjendjen e mepareshme. Ky problem
mund te shtrohet per diskutim vetem kur mbaron funksioni i pularise.
F. masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis
Me qellim minimizimin ne maksimum te efekteve negative mjedisore, qofte edhe potenciale, dhe
ritjes se efekteve pozitive ne mjedis, administratori i kompleksit se “Veza Korca” shpk, Drenove,
Korce, duhet te mare masa si me poshte.
1. Per ruajtjen nga ndotjet siperfaqesore dhe te ujrave nentokesore.
Te survejoje regullisht funksionimin e rrjetit te kanalizimeve te ujrave te bardha e te zeza.
Ti pastroje regullisht ato.
Te kryej dezinfektimin periodik te tyre.
Te mbaje te paster dhe te sistemuar ambjentet e jashteme te kompleksit.
Te mbjelle peme dhe te rise siperfaqen e ambjente te gjelberta ne teritorin e kompleksit
2. Per trajtimin e mbetjeve te ngurta.
Te seleksionioje mbetjet e ngurta sipas lloit te materjalit perpara largimit te tyre ne vend
depozitim. Ti depozitoje ato ne vendin e caktuar nga njesia administrative
3. Per largimin e ekskrementeve te pulave
Te mbaje ne gadishmeri teknike sistemin e evadimit te ekskrementeve.Ne kapanonin e pulave
eshte i montuar sistemi i largimit te ekskementeve te ngurta te pulave. Sistemi eshte automatik
dhe funksionon ne baze te nje programi te caktuar.
Ekskrementet e grumbulluara ne depoziten e ekskrementeve, brenda dites te largohen ne sheshin
e perpunimit dhe te meren nga fermeret e kontraktuar.
4. Per minimizimin e zhurmave.
Te reklamoje me mjete figurative (tabela, shtypshkrime etj) ndalimin e burive per makinat e
klienteve.
5. Per rruajtjen e ajrit nga ndotjet
Te mbaje ne kondicion teknik kapanonin, vendilatoret dhe gjeneratorin.
6. Per eliminimin e rasteve aksidentale si zjare e tymra.

Te instruktoje punonjesit per masat e mbrojtjes nga zjarri, te reklamoje kuadrin ligjor per
mbrojtjen nga zjari, ndalimin e pirjes se duhanit e tj.
6. Per regullat e sigurimit teknik
Te reklamoje ne vende te dukshme rregulloret e sigurimit teknik, te kryej ne menyre periodike
instruktimin e punonjesve sipas afateve te percaktuara ne legjislacionin shqiptar etj.
Per mbrojtjen e tokes nga erozioni
Te mari masa, sidomos gjate periudhes me reshje, per riparimin e ndonje shembje te
mundeshme.
Per monitorimin e vazhdueshem te ndotjeve.
Pronari detyrohet te njoftoje rregullisht Drejtorine Rajonale te Mjedisit per cdo eventualitet dhe
problem qe paraqet rrezik per ndotje te mundeshme te ambientit.
Pronari detyrohet te vej ne dijeni Drejtorine Rajonale te Mjedisit per cdo ndryshim apo shtesa te
aktivitetit qe mund te kene ndikime ne mjedis.
Monitorimi i ndotjeve dhe efekteve te ketij aktiviteti do te realizohet nga struktura te
specializuara dhe te dhenat do te raportohen prane Drejtorise Rajonale te Mjedisit ne perputhje
me detyrimet qe rjedhin nga ligjet dhe rregullotet ne fuqi. Pronari eshte i detyruar te krijoje
kushtet e nevojshme per monitorimin e sakte dhe te vazhdueshem.
Pronari detyrohet te zbatoje te gjitha detyrimet qe rjedhin nga ligji Nr 9010 date 13.02.2003 “Per
administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”, Ligjit Nr 9115 date 27.07.2003 “ Per trajtimin
mjedisor te ujrave te ndotura”, Ligjit nr. 10 431, datë 09.06.2011 “Per mbrojtjen e mjedisit” si
dhe gjithe legjislacionin shqiptar ne lidhje me mjedisin.
Plani i Veprimit Mjedisor
Administratori ose pronari duhet te hartojne planin e veprimit mjedisor i cili duhet te permbaje:



Rolet e qarta dhe pergjegjesite per nje menaxhim mjedisor.
Planin financiar per menaxhimin e ambientit dhe permiresimet e kerkuara.

