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Projekt i propozuar per funksionimin e objektit “ Prodhim pije alkolike ” ne
shtojcen I te ligjit nr. 10 448, date 14.07.2011 “ Per Lejet Mjedisore ”,
klasifikohet per Leje mjedisore tipi B me kapacitet kufi per te gjitha instalimet, per
veprimtarine prodhim i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarite e lidhura me to, ID
7.7.h Prodhimi i alkoolit dhe pijeve alkoolike duke perfshire edhe fabrikat e
birres. Ndersa ne ligjin nr.10 440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e ndikimit ne
Mjedis” shtojca II klasifikohet ne Projektet qe i nenshtrohen procedures
paraprake te vleresimit ne mjedis .
a) një përshkrim i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet
projekti, shoqëruar dhe me fotografi;

Siperfaqe e tokes prej 291.2 m2 eshte me status truall, ne kete siperfaqe eshte
ndertuar objekti “ Prodhim pije alkoolike ” dhe eshte ne pronesi te Investitorit z.
Altin ÇEÇI.
Ndertesa ku ushtron aktivitetin kantina e prodhimit te pijeve alkoolike (raki +
vere) eshte e regjistruar ne Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme ne
Korçe me nr. Pasurie 368/9, zona kadastrale 1900 me siperfaqe 291.2 ( truall +
ndertese). Investitori perreth objektit qe zotero, ka ne pronesi edhe siperfaqen e
tokes prej 1088.8 m2 me nr. Pasurie 368/10, zona kadastrale 1900 ne fshatin
Gurishte, Njesia administrative Pirg, Bashkia Maliq, Qarku Korce.
Pamje nga objekti i ndertuar nga subjekti fizik “ Altin ÇEÇI ” ne fshatin Gurishte.
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Pozicioni kadastral i siperfaqes ku eshte ndertuar objekti “ Prodhim pije
alkoolike” eshte ne zonen kadastrale nr 1900, me numer pasurie nr 368/9 volumi
2, faqe 56, ne pronesi te familjes “ÇEÇI ”. Objekti eshte ndertuar ne nje siperfaqe
291.2 m 2 .
Kufizimet sipas plan vendosjes se pasurive te tjera perreth eshte si me poshte :
Veriu –
pasuria nr 368/10
Jugu ‐
pasuria nr 368/10
Perendim ‐ pasuria nr 368/10
Lindja ‐
pasuria nr 368/10

Me poshte pamje satelitore te vendndodhjes se objektit per prodhimin e pijeve akoolike:
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b) informacioni për praninë e burimeve ujore në sipërfaqen e kërkuar nga projekti
dhe në afërsi të saj;

Ne siperfaqen e tokes perreth objektit “ Prodhim pije alkoolike ” nuk vihet re
prania e burimeve ujore. Prandaj Investitori eshte detyruar qe te hape nje pus ne
thellesine 70 m dhe me anen e pompes mbush me uje depon prej 150 m3 . Me
shpenzimet e veta investitori furnizon me uje objektin e vet te prodhimit te pijeve
alkoolike dhe vadit edhe vreshten qe ka ne pronesi.
Ne ndertimin gjeologjik te kesaj zone marrin pjese shkembinjte ultrabazike,
sedimentare dhe me konkretisht ne fushen e Korces jane depozitimet e
Quaternarit. Depozitimet e Quaternarit zene pjesen qendrore te zones dhe jane
formacionet me te rendesishme ne veprimtarne e njeriut, sepse jane pikerisht
keto depozitime mbi te cilat do te behet ndertimi i objektit. Jane depozitime
proluviale e deluviale te rrjedhura nga shkembinjte ultrabazike e sedimentare
karbonatike qe ndertojne pothuajse teresine e vet zones. Pra, jane derivat i
procesve te tilla si: tjetersimi, erodimi, transportimi i depozitimeve te ndodhura
mbi shkembinjte ultrabazik. Perfaqesohen nga argjila , suargjila , argjila
zhavorrore, shtresa çakulli etj. Trashesia e tyre luhatet nga 1 ‐ 3 m deri 80 m dhe
jane teresisht te karakterit deluvialo‐proluvial.
Depozitimet Quaternare ne fushegropen e Korçes dallohen per ujembajtje
relativisht te madhe. Niveli i ujerave nentokesore eshte afer siperfaqes se tokes
duke filluar minimalisht nga 3 ‐ 10 m thellesi ne fushe dhe 20 – 100 m ne kodrat
perreth fushes. Tektonika eshte relativisht e zhvilluar ne formacionet e vjetra,
ndersa ne ato te rejat eshte pothuaj e paperfilleshme.
Duhet theksuar se ndertimi gjeologjik mjaft i larmishem nuk jep asnje ndikim
negativ per sheshin ku eshte ndertuar objekti per prodhimin e pijeve alkoolike,
pasi ne kete zone ka nje tradite te hershme per ndertimin e objekteve qe te
perballojne termete, te cilat ne kete zone jane te pranishme.
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c) informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve të mundshme negative në
mjedis të projektit, përfshirë ndikimet në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër;

Biodiversiteti eshte larmia e qenieve te gjalla, duke perfshire ketu larmine e
llojeve te kafsheve dhe bimeve, si dhe larmine e ekosistemeve tokesore e ujore,
pjese e te cileve jane edhe ato. Eshte pikerisht kjo larmi biologjike, e cila siguron
nevojat baze te njeriut per ushqim, strehe dhe barna mjekesore. Ai nderton
ekosistemet, te cilet administrojne dhe mirembajne oksigjenin ne ajer, pasurojne
token, pastrojne ujin, mbrojne token nga permbytjet dhe shtrengatat, si dhe jane
rregullatore te klimes.
Zona ku eshte ndertuar e funksionon objekti “ Prodhim pije alkoolike ” eshte nje
zone e zhvilluar ne periferi te fushes se Korçes, anes rruges nacionale Korçe –
Pogradec ne krahun e djathte, ne fshatin Gurishte; prandaj keta faktore nuk kane
lejuar ne te shkuaren folezimin e specieve te ndryshme ne afersi te saj, keshtu qe
rrjedhimisht edhe funksionimi i ketij objekti nuk kompromenton jetesen e
specieve.
Ne tokat bujqesore perreth objektit kultivohen drithera buke, perime, vreshta,
dru frutore etj. Edhe ne kodrat lart kultivohen vreshta e dru frutore, dhe me tej
jane shkurre e dru lisi e ahu ne kodrat e malet rreze fushes se Korçes. Fauna ne
fushe e ne kodrat lart perfaqsohet nga zvarraniket si breshka, gjarperinj, hardhuca
etj; gjitare te vegjel si miu i arave, nuselala; e me rralle lart ne malet perreth
ndeshen dhelpra, ujku, ariu etj; si dhe insekte e shpende te ndryshme.
Nga ushtrimi i ketij aktiviteti prodhues nuk do te kete ndikime negative mbi floren
dhe faunen ne kete zone. Aktiviteti zhvillohet ne nje siperfaqe te kufizuar, brenda
nderteses, ne krye te fshatit Gurishte, ne ane te rruges nacionale Korçe –
Pogradec, prandaj nuk ka ndikim as ne bimesine e as ne gjallesat e zones.
Veprimtaria e objektit per prodhimin e pijeve alkoolike, nuk demton shtresat e
tokes, sepse vepron mbi siperfaqen e tokes dhe nuk gjeneron ndotje ne ujerat
siperfaqsore e nentokesore. Ujerat e ndotura gjate funksionimit te objektit, do
futen ne gropa dekantimi ne nje cep te sheshit te objektit.
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Pamje e brendshme e objektit te prodhimit te pijeve alkoolike ne Gurishte.

Gjate funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” ne fshatin Gurishte, mund
te kemi shkarkime ne tre elementet kryesore te mjedisit :
• Shkarkime ne ajer
• Shkarkime ne ujera
• Shkarkime te ngurta ne toke
 Shkarkime ne ajer
Gjate funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” do te kemi ndotje te ajrit
nga :
• Puhura, avuj e aroma nga proçeset e punes ne kantinen e prodhimit te
pijeve alkoolike ( fermentimi, zierja e rakise, mbushja e shisheve etj)
funksionimi i keq i sistemit te ventilimit, etj..
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• Tymra e gazra nga puna e automjeteve gjate levizjeve dhe proçeseve te
ngarkim – shkarkimit ne objekt.
Te gjitha keto shkarkime ne ajer do te jene objekt i punes se subjektit fizik “ Altin
ÇEÇI ”per minimizimin e tyre ne perputhje me normat e shkarkimeve ne ajer te
percaktuara ne aktet ligjore e nenligjore.
• Shkarkime ne ujera
Gjate funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” do te kemi ndotje nga
ujerat e perdorura :
• Gjate proçeseve te punes ne kantine
• Gjate larjes dhe pastrimit te ambienteve te kantines, makinerive te
shtrydhjes se rrushit, larjes se shisheve etj.
Ujerat e perdorura jane kanalizuar dhe perfundojne ne gropen dekantuese, qe
eshte ndertuar sipas Projektit te ndertimit brenda sheshit te objektit.

• Mbetje te ngurta ne toke
Gjate funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” do te kemi ndotje te
tokes nga mbetjet e ngurta :
• Nga mbetjet e bersive te rrushit te percaktuara me kodin 02 07 02 dhe
02 07 04 ne Katalogun shqiptar te mbetjeve, etj
• Nga amballazhet e ndryshme si: shishe e bidona plastike, shishe xhami, arka
prej druri e plastike, qese plastike, etj
• Llumra te grumbulluara nga ujrat e ndotura nga precipitimi i lendes se
ngurte ne gropat dekantuese me kod 02 07 05, te cilat pastrohen here pas
here nga investitori.
• Mbetje te zakonshme nga veprimtaria jetesore e punetoreve ne objekt, te
cilat çohen çdo dite ne vendin e caktuar nga Bashkia MALIQ.
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Keto ndotje jane te nje natyre te perkoheshme dhe te rikthyeshme pas masave te
perditshme te marra nga pronari i kantines te prodhimit te pijeve alkoolike z. Altin
ÇEÇI.

ç) 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;

Gjate funksionimit te objektit
Gjate proçeseve te punes ne kantinen e pijeve, do te kemi puhura dhe gazra nga
motoret e automjeteve te subjektit fizik. Ne periudha te caktuara gjate
funksionimiit te kantines do te kemi gazra, avuj e aroma nga proçeset e
fermentimit te rrushit, proçesi i zierjes se rakise, proçesi i mbushjes se shisheve
me pije alkoolike etj.. Keto gazra, aroma, avuj etj. jane te nje natyre te
perkohshme dhe me ndikim te vogel ne mjedis.
Uji i perdorur ne proçeset e punes gjate funksionimit te objektit nuk do kete
ngarkesa ndotjesh, sepse do perdoret vetem per pastrimin e makinerive e
pajisjeve te kantines per prodhimin e pijeve alkoolike, uji nuk do te perdoret ne
proçese kimike apo biologjike ne kete kantine. Pra, uji i perdorur do te kete vetem
sasi shume te pakta te mbetjeve te ngurta, te cilat do te dekantohen ne gropat,
qe jane ndertuar per kete qellim, gjate funksionimit te objektit, dhe me pas do
derdhen te pastra ne kanalin, qe kalon aty prane.
Mbetjet qe krijohen ne kantinen e pijeve alkoolike jane te klasifikuara me keto
kode sipas Katalogut Shqipetar te mbetjeve :
02 07 mbetje qe vijne nga prodhimi i pijeve alkoolike dhe jo alkoolike ( perveç
kafese, çajit dhe kakaos)
02 07 02 Mbetje nga distilimi i alkoolit
Ketu futen mbetjet e bersive, qe krijohen pas fermentimit te rrushit te shtypur,
ne bidona plastike 180 – 220 litroshe dhe distilimit ne kazanin e rakise prej bakri.
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Keto mbetje dergohen me mjetet e subjektit ne venddepozitimin e mbetjeve te
caktuar nga Bashkia Maliq.
02 07 04 Lende te papershtatshme per konsum apo perpunim mbetjesh
Ketu futen mbetjet e bersive pas fermentimit te rrushit per vere, per arsye te
ngarkesave te larta me sulfite te bersive, si rezultat i perdorimit te metabisulfitit si
maja per fermentimin e plote te rrushit.
Mendohet qe pas ndarjes se lengut te fermentuar te perfitohen rreth 62 % leng
vere dhe pjesa qe ngelet prej afersisht 2 % do te jete firo, qe do te permbaje nje
pjese te llumrave te tulit dhe majave, si dhe pjese te farave qe ka marre lengu me
vete gjate ndarjes nga masa e pergjithshme e fermentuar.
Keto llumra ne masen 2 % qe permbajne pjese te cipes se tulit apo dhe nje pjese e
farave te rrushit do te hidhen per shkak te ngarkesave te larta te permbajtjes se
sulfiteve duke qene te papershtatshme per distilim, pasi distilatet do te ishin te
demshme per shendetin e konsumatorit per shkak te perfitimit te dozave te larta
te acidit sulfuror.
02 07 05 Llumra, qe vijne nga trajtimi ne vend i rrjedhjeve
Mbetjet e ngurta (llumrat ) do te krijohen nga precipitimi i ujit te perdorur ne
kantine ne gropat e dekantimit. Mbetjet e llumit te gropave te dekantimit do te
ngarkohen e transportohen me mjete te pershtatshme per ne vend depozitimin e
mbetjeve te ngurta, te percaktuar nga Bashkia MALIQ.
RASTET AKSIDENTALE
Gjate punes ne objekt mund te jene te mundshme edhe defekte e raste
aksidentale, te cilat mund te shnderrohen ne burime ndotjeje, ku veçojme:
• Mund te jene prezent edhe zjarret, dhe avari te ndryshme te
paparashikuara
• Aksidente te mundshme gjate punes ne kantinen e prodhimit te pijeve
alkoolike
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• Mundesi te ndonje rrjedhje te naftes apo vajrave ne territorin e objektit
nga automjetet e subjektit
• Defekte elektrike ose renie nen tension te punetoreve gjate punes ne
kantine
NDIKIMI MBI SHENDETIN E PUNETOREVE
Gjate punes ne objekt nuk do te kete ndikime ne shendetin e punetoreve ne
kantinen e pijeve alkoolike si pasoje e ndotesve, shqetesimeve vizuale ,
vibracionit, zhurmave etj. Punetoret duhet te instruktohen rregullisht me rregullat
e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune.
d) informacioni për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të
identifikuara;

Shtrirja fizike dhe kohezgjatja e ndikimeve te identifikuara (Shkalla)
‐ Shtrirja fizike ‐ Vlereson siperfaqen apo dimensionin hapesinor te nje ndikimi
te dhene ne raport me burimin qe gjeneron ate ndikim, p.sh. ndikimi ne toke
eshte nje ndikim saktesisht i percaktuar, i cili mund te matet, por nese do te
zhvillohet erozion, atehere ndikimi zhvendoset si ne permase fizike ashtu dhe te
proçeseve dhe roleve tokesore.
Ne rastin e funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” ndikimet do te jene
brenda siperfaqes se objektit, pra nuk do te kemi shtrirje hapesinore te ndikimit.
‐ Kohezgjatja e ndikimit ‐ Vlereson se sa do te zgjase nje ndikim i caktuar ne
dimensionin kohe (ndikim i perhershem apo i perkohshem). Ndersa te gjitha
ndikimet e tjera negative ne mjedis jane te perkohshme, si shkarkimet e
mbetjeve, llumrave dhe ujit sipas veprave qe kryejne funksionet e proçesit
teknologjik te objektit te prodhimit te pijeve alkoolike.
Gjate funksionimit te objektit ndikimet do te mbahen nen kontroll brenda
normave te shkarkimeve ne toke, ajer e uje te percaktuara nga aktet nenligjore
te qeverise. Kohezgjatja e ndikimit do te jete sezonale ashtu si edhe proçesi
teknologjik i prodhimit te pijeve alkoolike nga rrushi.
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‐ Kthyeshmeria ‐ Vlereson mundesine e kthimit te mjedisit te ndikuar ne
gjendjen e tij te meparshme (aftesia per t’u rehabilituar dhe regjeneruar ).
Proçeset e punes ne kantine jane sezonale, prandaj te gjitha ndikimet ne mjedis
mbarojne dhe nepermjet masave rehabilituese mjedisi do te kthehet ne gjendjen
e meparshme. Kjo gje do te perseritet vit pas viti ne kete objekt te prodhimit te
pijeve alkoolike.
‐ Rendesia ‐ Realizon nje vleresim total te tre permasave te mesiperme dhe
njekohesisht thekson vemendjen qe duhet patur per administrimin e ndikimit ne
mjedis, aspekte, te cilat trajtohen ne Planin e menaxhimit.
Gjate realizimit te projektit te propozuar – funksionimit te objektit “ Prodhim pije
alkoolike ”, ndikimet ne mjedis nuk do te kene shtrirje fizike, pra do te jene
brenda siperfaqes se objektit. Gjithashtu, kohezgjatja e ndikimit do te jete e
perkohshme dhe sezonale, me nderprerje te ndikimeve gjate vitit kalendarik, pasi
subjekti prodhon pije alkoolike nga rrushi i vreshtave ne pronesi te vet.
Pra, duke bere nje vleresim total te ketyre tre permasave rezulton se ndikimet ne
mjedis me nje administrim te mire te tyre nga subjekti fizik “ Altin ÇEÇI ”do te jene
te perkohshme, nuk do te kene shtrirje fizike nga vendndodhja e objektit dhe do
te ruajne aftesine per t’u rehabilituar vit pas viti.

dh) 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;

Shtrirja e mundshme hapësinore e ndikimeve negative në mjedis
Shtrirja hapësinore e ndikimeve të aktivitetit është e kushtëzuar nga faktorë të
tillë si: vendndodhja e zonës së propozuar për zhvillimin e aktivitetit, vlerat
biologjike të saj, proçesi teknologjik i prodhimit te pijeve alkoolike si dhe distanca
nga zonat e banuara. Shtrirja hapesinore e ndikimeve të parashikuara të
veprimtarisë do të jetë e njëjtë me ato që janë ne kantiere ekzistuese perreth.
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Nga analiza e bere te gjithe faktoreve me ndikim ne mjedis rezulton se nga
aktiviteti i funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” ndikimet nuk do te
kene shtrirje te mundshme hapesinore, por do te jene te kufizuara brenda
objektit, pra brenda zones qe zhvillohet Projekti i propozuar.

e) mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të
mjedisit të ndikuar të sipërfaqes në gjendjen e mëparshme, si dhe kostot
financiare të përafërta për rehabilitimin;

Gjate funksionimit te objektit “ Prodhim pije alkoolike ” jane parashikuar masa per
rehabilitimin progresiv te mjedisit te ndikuar; ndikimin ne ajer, toke e uje dhe
kthimin e mjedisit ne gjendjen e meparshme.
‐ Filimisht do te pastrohen te gjitha mbetjet e ngurta ( bersite ) dhe llumrat e
gropave dekantuese, te cilat do te ngarkohen dhe do te transportohen ne
landfillin e mbetjeve te ngurta te percaktuara nga Bashkia Maliq. Vlera e
ketyre punimeve do te jete rreth 100 000 leke.
‐ Do te behet kanalizimi e disiplinimi i ujerave te perdorura ne kantine, ujerat
e WC ‐ se dhe ujerave te shiut perkatesisht ne gropen setike dhe ne gropat
e dekantimit.
‐ Do te behet sistemimi i territorit sipas percaktimeve ne projekt:
 Rruge e shtruar me çakull (e me vone edhe me asfalt) per te hyre ne
objekt me vlere 300 000 leke
 Siperfaqet e gjelberuara ( peme dekorative dhe lulishte) me vlere 110
000 leke
 Vendparkimet e mjeteve ( per rreth 2 mjete) me vlere 20 000 leke
‐ Rrethimi dhe ndriçimi i jashtem i objektit te perfunduar me vlere 500 000
leke
Pra, per rehabilitimin progresiv te mjedisit gjate funksionimit te objektit per
prodhimin e pijeve alkoolike jane parashikuar te harxhohen 1 030 000 leke nga
Investitori, subjekti “ALTIN ÇEÇI ”.
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ë) masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në
mjedis;

Gjate funksionimit te objektit te prodhimit te pijeve alkoolike ne Gurishte duhet
te behet ne menyre te vazhdueshme ngarkimi i mbeturinave te ngurta dhe
transporti per ne vendgrumbullimin e mbetjeve te percaktuar nga organet e
pushtetit lokal ne zbatim te ligjit 10463/2011 per menaxhimin e integruar te
mbetjeve.
Subjekti do te perdore per mjetet motorike te veta karburante D1, te cilat
plotesojne normat e standartet e BE, per minimizimin e tymrave e gazrave.
Do te ndiqet ne vazhdimesi funksionimi i gropave dekantuese te ujerave te
ndotura, gropes septike te ujerave te zeza etj. dhe here pas here te behet pastrimi
i mbetjeve te ngurta dhe llumrave ne to, gjate gjithe kohes se funksionimit te
objektit.
‐ Realizimi i projektit nuk do te kete ndikime ne levizjen e popullates. Projekti ka
hapesirat e nevojshme urbanistike, ploteson distancat e kushtet e mospengimit te
diellzimit per fqinjet perreth dhe ka ndikim pozitiv ndaj popullsise pasi do te
punesohen nje numer i konsiderueshem banoresh te zones, si ne kantine, ashtu
edhe ne vreshtat per prodhimin e rrushit. Zbatimi i projektit do te ndikoje
pozitivisht ne zone me pamjen e nje objekti bashkekohor dhe me pamje estetike
te pelqyeshme. Pra, zbatimi i ketij Projekti te propozuar nuk ka ndikime ne
komunitetin e njerezve perreth.

‐ Zhvillimi i projektit te propozuar nuk ka asnje ndikim negativ mbi urbanistiken e
zones dhe mbi trashegimine arkitekturore dhe historike per zonen rreth tij.
Projekti nuk ka ndikime ne ndryshimin e topografise lokale dhe erozionit te tokes.
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Gjate punes per funksionimin e objektit, mund te kete edhe ndikime negative ne
mjedisin rrethues (megjithese keto jane minimale e pothuaj te paperfilleshme),
megjithate mbrojtja e mjedisit do te jete pjese perberese e interesimit te subjektit
fizik “ Altin ÇEÇI ” .
Per te eleminuar apo minimizuar keto ndikime negative do te merren edhe masat
e duhura si me poshte:
Per mbrojtjen e cilesise se ajrit
Ne mjedisin rrethues te objektit, qe propozohet mund te kete ndikime negative
minimale nga pluhuri apo aroma qe krijohen gjate procesit teknollogjik te
prodhimit te pijeve alkolike. Prandaj nga ana e subjektit fizike “ Atin ÇEÇI ” do
tregohet kujdes per :
• Funksionimin normal te procesit teknologjik te prodhimit te pijeve
alkoolike, duke bere thithjen e pluhurave te krijuara me sistem
ventilimi.
• Mirembajtjen e makinerive e pajisjeve te proçesit teknologjik te
prodhimit te pijeve alkoolike.
• Mirembajtjen e gjendjes motorike te mjeteve levizese te subjektit.
•

Transporti ne kohe i mbetjeve te ngurta te paperdorshme te krijuara
ne objekt.

• Zbatimi i kushteve higjeno – sanitare ne ambjentet me perdorim te
perbashket (WC + dushe garderobe) etj.
Ne cilesine e ajrit ndikimet do te jene shume te vogla, vetem pak pluhura e aroma
te pakendshme nga proçesi teknologjik i prodhimit te pijeve alkolike, por duhet
theksuar edhe fakti se ne kete objekt nuk ka emetime kimike, as krijim lendesh te
veçanta helmuese apo stimuluese, qe te ndikojne negativisht ne shendetin e
punetoreve apo mjedisin perreth.
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Per mbrojtjen e ujerave siperfaqesore e nentokesore
Mbetjet e lengta do te jene ujerat e perdorura per pastrimin e objektit “ Prodhim
pije alkoolike ”, ujerat nga ambientet higjeno – sanitare, te cilat do te mblidhen
nepermjet kanaleve e do te shkarkohen perkatesisht ne gropat dekantuese e
septike. Ujerat e shkarkuara do te jene brenda normave te lejuara dhe nuk
permbajne elemente ose substanca ndotese, sepse perdoren ne proçesin
teknologjik dhe per larjen e pastrimin e ambienteve te Kantines te prodhimit te
pijeve alkoolike.
Edhe ujerat e shiut do te sistemohen ne kanale te veçanta dhe me pas do te
drejtohen ne kanalin aty prane. Duke mos emetuar ne mjedis komponente
ndotes qe te mund te ndikojne ne ujerat nentokesore, arrihet mbrojtja e tyre nga
ndonje ndikim i mundshem.

Per trajtimin e mbetjeve te ngurta
Administratori dhe punonjesit e objektit ‐ “ Prodhim pije alkoolike ” do t’i
kushtojne vemendje te veçante ne vazhdimesi mbrojtjes se mjedisit dhe shendetit
te njerezve duke parandaluar ndotjen ne mjedis nga mbetje te ngurta te proçesit
teknologjik.
Ne mjediset e objektit do te vendoset nje kazan i grumbullimit te mbetjeve te
krijuara nga veprimtaria e punetoreve te objektit. Mbetjet e grumbulluara do
transportohen ne menyre periodike ne vendin e percaktuar nga pushteti lokal,
Njesia Administrative Pirg e Bashkise Maliq.
Sistemimi i territorit
Duke filluar nga rruga nacionale Korçe ‐ Pogradec , rruga hyrese per ne objektin e
prodhimit te pijeve alkoolike eshte e shtruar me çakull dhe me vone do te
sistemohet me asfalt, sigurisht rruga brenda fshatit nga Bashkia Maliq dhe pjesa
tjeter rreth 120 m nga subjekti “ Altin ÇEÇI ”.
Territori i ketij objekti do te rrethohet ne te gjithe gjatesine e tij, gjithashtu do te
kemi ndriçim ne teresi te objektit. Pra, keshtu objekti do kete nje pamje estetike
te pranueshme te nje objekti bashkekohor.
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Mbrojtja e shendetit te konsumatorit
Subjekti fizik “ Altin ÇEÇI ” eshte kontolluar ne vashdimesi nga inspektoret e
Autoritetit Kombetar Ushqimor (AKU) –se dega Korçe, jane kryer edhe analiza
laboratorike te produktit perfundimtar vere dhe raki. Edhe ne vazhdim te
aktivitetit subjekti ka detyrimin per zbatimin e te gjitha kushteve teknike per
mbrojtjen e shendetit te konsumatorit, nepermjet kryerjes se kontrolleve
laboratorike te produkteve perfundimtare.

Mbrojtja nga zjarri,nga aksidentet dhe ruajtja e shendetit te punonjesve
Sigurimi i jetes se punetoreve dhe investimit ne objekt per mbrojtjen nga zjarri,
realizohet nepermjet nje sere pajisjesh dhe mjetesh, te cilat garantojne
neutralizim te shpejte te çdo zjarri te shkaktuar ne ambjentet e objektit
“ prodhim pije alkoolike ”.
Per parandalimin e fikjen e plote te çdo zjarri te mundshem do te ndertohet dhe
do te funksionoje nje depozite uji dhe sistem tubash me presion. Ky sistem do te
lejoje shperndarjen e ujit me presione nga hidrante te vendosur ne çdo kend te
siperfaqes se objektit. Gjithashtu, ne objekt do te vendosen edhe disa bombla
portable te fikjes se zjarrit.
I gjithe personeli qe do te punesohen ne kete objekt, do te trajnohen nga
specialistet perkates te fushes per menyren e veprimit ne rast aksidentesh,
koordinimit te operacioneve te shpetimit te njerezve e prones dhe marrjen e
masave te duhura per neutralizimin e zjarrit. Sistemi antizjarr do te perfshije
sensoret e tymit dhe springelat tavanore ne varesi te proçeseve qe do te kryhen
ne kantine. Perfshihen edhe sistemet e sigurise qe vendosen ne muret e godines
lehtesisht te aksesueshem nga personeli.
Rregullat baze te higjienes sanitare qe duhet te zbatohen ne objekt:
Nje garderobe ku mund te vendosen rrobat dhe kepucet qe nuk perdoren gjate
proçesit te punes, lavamane per larjen e duarve me sapun dhe dushe e tualete te
ndare nga salla kryesore.
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Planvendosje E Objektit "Kantine Pijesh Alkolike Gurishte"
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l;ERTIFlKATE
Ne mbeshtetje te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 122, date
17.02.2011Per nje ndryshim ne Vendimin Nr. 1124, date 30.7.2008,te
Keshillit te Ministrave, "Per miratimin e rregullave, te procedurave dhe
kritereve per pajisjen me certifikaten e specialistit, per vleresimin e
ndikimit ne mjedis dhe auditimin mjedisor":

z. AVNI

MARA

Certifikohet per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis,
per te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave per
probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te
vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.

