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Projekt i propozuar per ndertimin e objektit “ Stabiliment perpunim
prodhimi ” klasifikohet ne shtojcen II te ligjit “ Per Vleresimin e ndikimit ne
Mjedis ” Projektet qe i nenshtrohen procedures paraprake te vleresimit ne
mjedis , pika 10, Prodhime infrastrukturore, a) projekte per zhvillimin e pasurive
te patundeshme industriale.
a) një përshkrim i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet
projekti, shoqëruar dhe me fotografi;

Siperfaqe e tokes prej 4746 m2 ku propozohet te zbatohet Projekti “ Stabiliment
perpunim prodhimi ” eshte prone private e shoqerise “ ALBANIAN STONE
FACTORY (ASF)”. Kjo siperfaqe eshte me status truall per ndertim dhe pervec
pikes se karburantit , pjesa tjeter eshte toke e lire sic shikohet edhe ne foton e
meposhteme.
Pamje nga siperfaqja e tokes ne pronesi te shoqerise “ ALBANIAN STONE FACTORY ”
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Pozicioni kadastral i siperfaqes ku do ndertohet objekti “ Stabiliment perpunim
prodhimi ” eshte ne zonen kadastrale nr 1310, me numur pasurie nr 122/40
volumi 12, faqe 82, ne pronesi te shoqerise “ ALBANIAN STONE FACTORY ”.
Objekti do te ndertohet ne nje siperfaqe 1360 m 2 , pjese e kesaj prone .
Kufizimet sipas plan vendosjes se pasurive te tjera perreth eshte si me poshte :
Veriu –
Jugu

pasuria nr 122/6
‐

pasuria nr 122/9

Perendim ‐ pasuria nr 122/41
Lindja ‐

pasuria nr 122/33

Me poshte pamje nga mbulesa bimore e tokes ku do ndertohet objekti i propozuar :
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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 te kerkuar nga Projekti dhe ne afersi te saj nuk vihet re
prania e burimeve ujore.
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 ultrabazik 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 cakulli etj. Trashesia e tyre luatet nga 1 ‐ 3 m deri 80 m dhe
jane teresisht te karakterit deluvialo‐proluvial.
Depozitimet Quaternare ne fushe gropen e Korces dallohen per ujembajtje
relativisht te madhe. Niveli i ujrave nentokesore eshte afer siperfaqes se tokes
duke filluar minimalisht nga 3 ‐ 10 m thellesi. 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
negative per sheshin ku do ndertohet, 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 shterngatat, si dhe jane
rregullatore te klimes.
Zona ku do te ndertohet objekti “ Stabiliment perpunim prodhimi ” eshte nje
zone e zhvilluar periferike, anes rruges nacionale Korce ‐ Pogradec, prandaj keta
faktore nuk kane lejuar ne te shkuaren folezimin e specieve te ndryshme ne afersi
te saj, keshtu qe rrjedhimisht edhe ndertimi i ketij objekti nuk kompromenton
jetesen e specieve.
Ne tokat bujqesore perreth objektit kultivohen drithera buke, perime, dru frutore
etj.Edhe ne kodrat lart kultivohen dru frutore dhe me tej jane shkurre e dru lisi e
ahu ne malin e Moraves. 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 male ndeshen dhelpra, ujku, ariu etj; si dhe insekte e
shpende te ndryshme.
Nga ushtrimi i ketij aktiviteti ndertimor nuk do te kete ndikime negative mbi
floren dhe faunen ne kete zone. Aktiviteti zhvillohet ne nje siperfaqe te kufizuar
ne fshatin Bulgarec, ne ane te rruges nacionale Korce – Pogradec, prandaj nuk ka
ndikim as ne bimesine e as ne gjallesat e zones.
Siperfaqja ku ndodhet vendi ku do ndertohet objekti “ Stabiliment perpunim
prodhimi ” gjendet ne krahun e djathte te rruges Korce – Pogradec ne fshatin
Bulgarec dhe eshte ne perputhje me planin Rregullues Urbanistik te zhvillimit te
Bashkise Korce.
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Veprimtaria e subjektit ndertues FANI shpk qe do kontraktohet nga Investitoret,
subjekti ASF shpk, nuk demton shtresat e tokes sepse vepron mbi siperfaqen e
tokes dhe nuk gjeneron ndotje ne ujerat siperfaqsore e nentokesore. Ujrat e
ndotura gjate ndertimit dhe me pas funksionimit te objektit, do futen ne gropa
dekantimi ne nje cep te sheshit te objektit.
Gjate ndertimit te objektit “Stabiliment perpunim prodhimi ” dhe me pas
funksionimin e tij per prodhime fasone, 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 ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te kemi ndotje
te ajrit nga :
• Pluhura nga proceset e punes gjate germimit te themeleve te plintave
• Puhura nga punimet e ndertimit te kollonave metalike vertikale dhe te
catise, suvatimin e mureve dhe mbulimin e catise etj.
• Tymra e gazra nga puna e makinerive ne objekt si eskavator, betoniere,
kamiona etj.
Keto ndikime negative do te jene te nje natyre te rikthyeshme dhe te
perkoheshme, per nje periudhe kohe deri ne 6 muaj sipas grafikut te zhvillimit te
punimeve te paraqitura ne Projektin teknik.
Gjate funksionimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te kemi
ndotje te ajrit nga :
• Pluhura nga proceset e punes gjate sharrimit e prerjes se blloqeve te
gureve, megjithese ky process kryhet ne prani te ujit
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• Puhura nga funksionimi i keq i sistemit te ventilimit prane makinerive te
sharrimit, prerjes e lucidimit te blloqeve te gureve.
• Tymra e gazra nga puna e makinerive dhe automjeteve gjate levizjeve dhe
proceseve te ngarkim – shkarkimit ne objekt.
Te gjitha keto shkarkime ne ajer do te jene object i punes se subjektit “ ASF ”per
minimizimin e tyre ne perputhje me normat e shkarkimeve ne ajer te percaktuara
ne VKM e nxjerre nga qeveria.

• Shkarkime ne ujera
Gjate ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te kemi ndotje
nga ujrat e perdorura :
• Gjate proceseve te pergatitjes se betoneve e llacrave te ndryshem
• Larjes dhe pastrimit te makinerive, pajisjeve dhe automjeteve mbas punes
ditore
Keto ndotje jane te nje natyre te perkoheshme dhe te rikthyeshme mbas
perfundimit te ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te
behet pastrimi dhe sistemimi i sheshit perreth objektit.
Gjate funksionimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te kemi
ndotje nga ujrat e perdorura :
• Gjate proceseve te prerjes, sharrimit e lucidimit te blloqeve te gureve
• Larjes dhe pastrimit te makinerive te prerjes e sharrmit, pajisjeve dhe
automjeteve mbas punes ditore
Ujerat e perdorura do te kanalizohen dhe do te perfundojne ne 3 gropat e
njepasnjeshme dekantuese qe do ndertohen sipas Projektit brenda sheshit te
objektit. Nje pjese e ujit qe do dali i paster mund te riperdoret ne procesin
teknollogjik te integruar te sharrimit e te prerjes se blloqeve te gureve.
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• Mbetje te ngurta ne toke
Gjate ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te kemi ndotje
te tokes nga mbetjet e ngurta :
• Nga materialet e ndertimit si gure, rere, granil, tulla,cimento etj
• Nga amballazhet e ndryshme si qeska cimento, paleta druri, qese
plastike, pluhur etj
Keto ndotje jane te nje natyre te perkoheshme dhe te rikthyeshme mbas
perfundimit te ndertimit te objektit te propozuar per perpunim prodhimi do te
behet pastrimi dhe sistemimi i sheshit perreth objektit.
Gjate funksionimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” mund te kemi
ndotjen e tokes nga mbetjet e ngurta :
‐ Mbetje nga proceset e sharrimit dhe prerjes se gureve te percaktuara me
kodin 01 04 13 ne Katalogun shqiptar te mbetjeve.
‐ Llumra te grumbulluara nga ujrat e ndotura ne gropat dekantuese, te clat
pastrohen here pas here nga investitori.
‐ Mbetje te zakonshme nga veprimtaria jetesore e punetoreve ne object, te
cilat cohen cdo dite ne vendin e caktuar nga Bashkia KORCE.
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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 ndertimit te objektit
Uji i perdorur ne proceset e punes per ndertimin e objektit nuk do kete ngarkesa
ndotjesh, sepse do perdoret vetem per pastrimin e mjeteve e pajisjeve gjate
ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ”, uji nuk do te perdoret ne
procese kimike apo biologjike. Pra uji i perdorur do te kete vetem sasi shume te
pakta te mbetjeve te ngurta, te cilat do dekantohen ne gropat qe do ndertohen
per kete qellim gjate ndertimit te objektit, dhe me pas do derdhen te pasterta ne
kanalin qe kalon aty prane.
Gjate proceseve te punes ndertimore qe do te kryhen me makineri, do te kemi
puhura dhe gazra nga motorret e mjeteve te cilat jane te nje natyre te
perkoheshme dhe me ndikim te vogel ne mjedis.
Gjate ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te jene te
pranueshme zhurmat nga levizjet dhe puna e makinerive e mjeteve te ndertimit
ne objekt, vetem gjate dites. Keto zhurma kane ndikim te perkohshem dhe per nje
kohe te shkurter deri ne perfundimin e punimeve te cilat nuk zgjasim me shume
se 6 muaj. Ndersa vibrime gjate proceseve te punes ndertimore nuk do kete,
pervec vibratorit te betonit te lengshem, ndikimi i te cilit eshte i paperfillshem.
Mbetjet e ngurta do te krijohen gjate hapjes se themeleve te objektit, dhe nje
pjese e mire e tyre do perdoren per mbushje e nivelim te dyshemese se objektit,
pjesa tjeter do ngarkohet e transportohet me mjete te pershtateshme ne
venddepozitimin e mbetjeve te ngurta, te percaktuar nga Bashkia Korce. Po aty do
te cohen here pas here nga subjekti ndertues edhe mbetje te ngurta te krijuara
nga proceset e tjera ndertimore.
Gjate funksionimit te objektit
Do te kemi nje system ventilimi te pluhurave gjate procesit teknollogjik te
sharrimit e prerjes se blloqeve te gureve, megjithese behet ne prani te ujit. Ky
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system duhet te funksionoje normalisht per grumbullimin e largimin e luhurave
nga ambientet e punes ne kete object.
Uji i perdorur ne proceset e punes per sharrimin e prerjen e blloqeve te gureve
nuk do kete ngarkesa ndotjesh, sepse do perdoret vetem per kryerjen e procesit
teknollogjik ne prani te ujit, uji nuk do te perdoret ne procese kimike apo
biologjike. Pra uji i perdorur do te kete vetem sasi shume te pakta te mbetjeve te
ngurta, te cilat do dekantohen ne gropat qe do ndertohen per kete qellim gjate
ndertimit te objektit, dhe me pas do derdhen te pasterta ne kanalin qe kalon aty
prane.
Gjate proceseve te punes qe do te kryhen ne object me makineri dhe automjete,
do te kemi puhura dhe gazra nga motorret e mjeteve te cilat jane te nje natyre te
perkoheshme dhe me ndikim te vogel ne mjedis.
Gjate funksionimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” do te jene te
pranueshme zhurmat nga levizjet dhe puna e makinerive e automjeteve ne
objekt, vetem gjate dites. Keto zhurma kane ndikim te perkohshem dhe me
ndikim te paket per vete siperfaqen e kufizuar te levizjes brenda objektit.
Mbetjet e ngurta do te krijohen gjate procesit teknollogjik te sharrimit e prerjes te
blloqeve te gurit jane me kod 01 04 13 ne Katalogun shqitar te mbetjeve. Keto
mbetje do te kalojne ne procesin e riciklimit duke u perdorur nga Bashkia per
shtrimin e rrugeve rurale ose te kalojne ne impiantet e thyerjes e fraksionimit per
prodhim cakulli. Ndersa pjesa tjeter do ngarkohet e transportohet me mjete te
pershtateshme ne venddepozitimin e mbetjeve te ngurta, te percaktuar nga
Bashkia Korce. Po aty do te cohen here pas here mbetjet e llumit te gropave te
dekantimit
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RASTET AKSIDENTALE
Gjate punes ne objekt mund te jene te mundeshme edhe difekte e raste
aksidentale, te cilat mund te shnderrohen ne burime ndotje, ku vecojme:
• Mund te jene prezent edhe zjarret dhe avari te ndryshme te
paparashikuara
• Aksidente te mundeshme gjate punes ne ndertimin e objektit
• Rrjedhje te naftes apo vajrave ne territorin e objektit nga automjetet e
subjektit ndertues
• Difekte elektrike ose renie nen tension te punetoreve gjate montimit te
elementeve dhe kapriatave metalike
NDIKIMI MBI SHENDETIN E PUNETOREVE
Gjate punes ne objekt nuk do kete ndikime ne shendetin e punetoreve te
ndertimit si pasoje e ndotesve, shqetesimeve vizuale , vibracionit, zhurmave etj.
Punetoret do te instruktohen rregullisht me rregullat e sigurimit teknik nga
Drejtuesi Teknik i punimeve te ndertimit, i shoqerise “ FANI ” shpk.
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d) informacioni për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të
identifikuara;

Shtrirja fizike dhe kohezgjatja e ndikimeve te indentifikuara (Shkalla)
‐ Shtrirja fizike ‐ Vlereson siperfaqen apo dimesionin hapsinore 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 ne se do te zhvillohet
erozion atehere ndikimi zhvendoset si ne permase fizike ashtu dhe te proçeseve
dhe roleve tokesore.
Ne rastin e ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” ndikimet do
te jene brenda siperfaqes se sheshit te ndertimit. Edhe gjate funksionimit te
objektit ndikimet nuk dalin jashte rrethimit te objektit.
‐ Kohezgjatja e ndikimit ‐ Vlereson se sa do te zgjase nje ndikim i caktuar ne
dimesionin kohe (ndikim i perhershem apo i perkoshem). Ndersa te gjitha
ndikimet e tjera negative ne mjedis jane te perkoshme, si shkarkimet e
aluvjoneve, llumrave dhe ujit sipas veprave qe kryejne funksionet e procesit te
ndertimit te objektit.
Kohezgjatja e ndikimit ne mjedis nga punimet e ndertimit qe do kryhen do te
jene sipas grafikut te punimeve te paraqitur nga subjekti ndertues “Fani” shpk,
pra rreth 6 muaj.
Ndersa 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.
‐ Kthyeshmeria ‐ Vlereson mundesin e kthimit te mjedisit te ndikuar ne
gjendjen e tij te me pareshme (aftesia per tu rehabilituar dhe regjeneruar ).
Pas mbarimit te punimeve te objektit te gjitha ndikimet ne mjedis mbarojne dhe
nepermjet masave rehabilituese mjedisi do kthehet ne gjendjen e mepareshme.
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‐ Rendesia ‐ Realizon nje vleresim total te tre permasave te me siperme 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 – ndertimit te objektit “Stabiliment
perpunim prodhimi ”, ndikimet ne mjedis nuk do kene shtrirje fizike, pra do te
jene brenda siperfaqes se sheshit te ndertimit. Gjithashtu kohezgjatja e ndikimit
do te jete e perkoheshme, brenda afatit te zgjatjes se punimeve te ndertimit
( hapja e themeleve, pregatitja e betoneve dhe llacrave, funksionimi i gropave te
dekantimit te ujrave te perdorura etj.). Mjedisi perreth objektit te perfunduar do
te regjenerohet duke bere sistemimin e territorit, shtrimin e gjelberimin e tij,
vendarkimet e mjeteve.
Pra duke bere nje vleresim total te ketyre tre permasave rezulton se ndikimet ne
mjedis me nje administrim te mire te tyre nga subjekti ndertues “ FANI ”do te
jene te perkoheshme, nuk do kene shtrirje fizike nga vendndodhja e objektit dhe
do te ruajne aftesine per tu rehabilituar e rigjeneruar.

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 hapsinore e ndikimeve negative në mjedis
Shtrirja hapsinore 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, teknologjia e projektit si dhe distanca nga zonat e banuara. Shtrirja
hapsinore e ndikimeve të parashikuara të veprimtarisë do të jetë e njëjtë me ato
që janë ne kantiere ekzistuese perreth.
Nga analiza e bere te gjithe faktoreve me ndikim ne mjedis rezulton se nga
aktiviteti i ndertimit te objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ” ndikimet nuk
do kene shtrirje te mundeshme hapsinore, por do te jene te kufizuara brenda
sheshit te ndertimit, pra brenda zones qe zhvillohet.
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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;

Mbas ndertimit te objektit “Stabiliment perpunim prodhimi ” nga Projektuesit
jane parashikuar masa per rehabilitimin e mjedisit te ndikuar dhe kthimin e
siperfaqes se tokes ne gjendjen e mepareshme.
‐ Filimisht do te pastrohen te gjitha mbetjet e ngurta ndertimore, te cilat do
te ngarkohen dhe do transportohen ne landfillin e mbetjeve te ngurta te
percaktuara nga Bashkia Korce. Vlera e ketyre punimeve do te jete rreth
100 000 leke.
‐ Do te behet sistemimi i territorit sipas percaktimeve ne projekt:
 Rruge e shtruar me asfalt per te hyre ne objekt me vlere 300 000 leke
 Siperfaqet e gjelberuara ( peme decorative dhe lulishte) me vlere 250
000 leke
 Vendparkimet e mjeteve ( per rreth 5 mjete) me vlere 50 000 leke
‐ Rrethimi dhe ndricimi i jashtem i objektit te perfunduar me vlere 500 000
leke
Pra per rehabilitimin e mjedisit as perfundimit te ndertimit te objektit jane
parashikuar te harxhohen 1 200 000 leke nga Investitori shoqeria ASF shpk.
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ë) masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në
mjedis;

Pas perfundimit te objektit te behet sistemimi i territorit perreth objektit, rrethimi
e ndricimi i tij, dhe 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.
Gjate ndertimit te objektit “Stabiliment perpunim prodhimi , subjekti ndertues
FANI shpk duhet te kete parasysh kriteret e percaktuara ne ne VKM nr. 575, date
24. 06.2015 “ Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte”
Ne periudhen e veres te behet sprucimi me uje i materialeve ne menyre qe te
minimizohet ndotja e ajrit nga pluhurat e krijuara nga punimet e ndertimit.
Te behet sistemimi e vizimi i vendparkimeve te mjeteve dhe te merren masa per
gjelberimin e siperfaqes , mbas perfundimit te ndertimit te objektit “ Stabiliment
perpunim prodhimi ” .
Subjekti ndertues do te perdore per mjetet motorrike 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 ujrave te ndotura
dhe here pas here te pastrimi i mbetjeve te ngurta ne to, deri ne ndertimin e
objektit.
‐ Realizimi i projektit nuk do te kete ndikime ne levizjen e popullates. Projekti ka
hapesirat e nevojshme urbanistike, ploteson distancat e kushtet e mos pengimit
te diellezimit per fqinjet perreth dhe ka ndikim pozitiv ndaj popullsise pasi do te
punesohen nje numur i konsiderueshem banoresh te zones. Zbatimi i projektit do
te ndikoje pozitivisht ne zonen industriale 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. Trualli ku do ndertohet objekti
eshte i lire dhe ne pronesi te Investitoreve te ketij objekti, shoqerise “ ASF ”.
‐ Gjate filimit te punes per ndertimin e objektit , do te kemi ndikim ne mjedis nga
krijimi i zhurmave, puna me eskavatore e fadrome per hapjen e themeleve dhe
mjete te tjera transporti, zhurme gjate transportit te materialeve te ndertimit dhe
heqjes se mbeturinave te ngurta qe do te krijohen, zhurme gjate saldimit te
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materialeve e konstruksioneve metalike etj.. Por keto ndikime jane minimale
krahasuar me trafikun ne rrugen nacionale dhe do te kene nje natyre te
perkoheshme dhe te rikthyeshme ne gjendjen e mepareshme.
‐ 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.

‐ Ndikimet nga trafiku vijne nga levizja e automjeteve qe kryejne sherbime
transporti ne rrugen Korce – Pogradec dhe parkimi i ketyre automjeteve ne afersi
te zones qe do te ndertohet objekti i propozuar , zhurma te cilat do jene te
paperfilleshme.
Masat zbutese per eleminimin e ndikimeve ne mjedis qe duhen zbatuar nga
subjekti ndertues “ FANI ” i kontraktuar nga Investitori “ ASF ”:
- Subjekti ndertues te zbatoje projektin e zhvillimit qe do miratohet nga
Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit te Bashkise
Korce. Per cdo problem qe do krijohet gjate zbatimit te punimeve, per cdo
zgjidhje qe do propozohet, te mirret miratimi nga Projektuesit dhe
Mbikqyresi i punimeve.
- Subjekti ndertues gjate zbatimit te projektit te zhvillimit duhet te zbatohen
te gjitha rekomandimet e Projektuesve si per themelet e nderteses dhe ne
regjimin e ujrave siperfaqsore e nentokesore. Te zbatohet me rigorozitet
grafiku i kryerjes se punimeve i hartuar nga subjekti ndertues dhe miratuar
nga Bashkia.
- Te behet instruktimi teknik i te gjithe punonjesve qe do te punojne per
ndertimin e objektit “ Stabiliment perpunim prodhimi ”. Te perdoren mjetet
mbrojtese individuale e kolektive sipas rregulave te percaktuara ne Ligjin
per sigurine ne pune. Te zbatohen me rigorozitet te gjitha masat e sigurise
ne pune te percaktuara nga Drejtuesi Teknik i subjektit ndertues “ FANI ”
shpk.
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- Gjate ndertimit te objektit te merren te gjitha masat per eleminimin ne
minimum te ndotjeve te rruges kryesore Korce – Pogradec dhe rrugeve te
tjera gjate transportit te mbetjeve te ngurta dhe furnizimit te objektit me
materiale ndertimore. Te mos zihet rruga prane me materiale ndertimi, ato
menjehere pas shkarkimit te largohen nga rruga e te sistemohen brenda
sheshit te ndertimit.
- Transporti te behet me mjete te pershtatshme, qe nuk kane rrjedhje te
materialeve gjate transportit, per te eleminuar ndotjen e rrugeve brenda
qytetit te Korces si dhe mjetet te jene brenda kushteve teknike per te
eleminuar zhurmat dhe ndotjen e ajrit nga gazrat ne kete zone.
- Gjate punes per zbatimin e projektit te mos krijohen shqetesime e ndotje
per banoret perreth, mjetet te punojne me orare pune te percaktuara, per
te mos krijuar zhurma per banoret sidomos ne oraret e pushimit te tyre.
Objekti ku do kryhen punimet te jete i rrethuar dhe te vendosen tabela
sinjalizuese per sigurimin teknik ne pune.
- Gjate ndertimit te objektit per perpunim prodhime te ndertohet
infrastruktura inxhinerike sipas kushteve e standarteve teknike te
percaktuara ne planet urbanistike zhvillimore te zones si : rrjeti i
kanalizimeve te ujrave te zeza deri tek gropa septike, kanalizimi e disiplinimi
i ujerave te bardha, rrjeti i furnizimit me uje te pishem, rrjeti i furnizimit me
energji elektrike, internet e telefoni etj.
Gjate punes per ndertimin e objektit – “ Stabiliment perpunim prodhimi ” dhe
me pas per funksionimin e tij, 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 Investitorit subjekti
“ ASF ” shpk.
Per te eleminuar apo minimizuar keto ndikime negative do te merren edhe masat
e duhura si me poshte:
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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 punimeve te ndertimit per
ndertimin e objektit – “ Stabiliment perpunim prodhimi ” apo edhe gjate
funksionimit te tij.
Prandaj nga ana e subjektit “ ASF ” shpk do tregohet kujdes per :
• Funksionimin normal te procesit teknologjik te sharrimit e te prerjes
se blloqeve te gurit, duke bere thithjen e pluhurave te krijuara me
siastem ventilimi.
• Kryerjen e procesit te integruar te sharrimit e prerjes se blloqeve te
gurit ne prani te ujit.Lagien e materialit inert para shkarkimit nga
kamionet ne sheshin e stokimit.
• Mirembajtjen e pajisjeve te procesit teknologjik te sistemit te
integruar te sharrimit e prerjes se blloqeve te gurit.
• Mirembajtjen e gjendjes motorike te mjeteve levizese te subjektit.
•

Transporti ne kohe i mbetjeve te ngurta te paperdoreshme te
krijuara ne objekt, te tjerat te kalojne per riciklim.

• 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 nga
procesii teknollogjik i sharrimit dhe prerjes se blloqeve te gurit, por duhet
theksuar edhe fakti se ne kete objekt nuk ka emetime kimike, as krijim lendesh te
veçanta helmuese apo simuluese, qe te ndikojne negativisht ne shendetin e
punetoreve apo mjedisin perreth.

Per mbrojtjen e ujrave siperfaqsore e nentokesore
Mbetjet e lengeta do jene ujrat e perdorura per pastrimin e objektit “ Stabiliment
perpunim prodhimi ”, ujrat nga ambientet higjeno – sanitare, te cilat do te
mblidhen nepermjet kanaleve e do te shkarkohen ne gropat dekantuese e
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septike. Ujrat e shkarkuara do jene brenda normave te lejuara dhe nuk permbajne
elemente ose substanca ndotese sepse perdoren ne procesin teknollogjik dhe per
larjen e pastrimin e ambienteve te Stabilimentit.
Edhe ujrat e shiut do te sistemohen ne kanale te vecanta dhe me pas do te
drejtohen ne kanalin aty prane. Duke mos emetuar ne mjedis komponente
ndotes qe te mund te ndikojne ne ujrat nentokesore, arrihet mbrojtja e tyre nga
ndonje ndikim i mundshem.

Per trajtimin e mbetjeve te ngurta
Administratori dhe punonjesit e objektit ‐ “ Stabiliment perpunim prodhimi ” , qe
do ndertohet dhe me pas funksionimit te tij do ti kushtojne vemendje te vecante
ne vazhdimesi mbrojtjes se mjedisit dhe shendetit te njerezve duke parandaluar
ndotjen ne mjedis nga mbetje te ngurta te procesit te teknollogjik. 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 local, Njesia
administrative Bulgarec e Bashkise Korce.
Ndersa mbetjet e ngurta inerte, jashte standartit e cilesise e te perziera me dhe
do te grumbullohen ne nje cep te territorit te objektit dhe do te kalojne per
riciklim, do vihen ne dispozicion te pushtetit local per shtrimin e rrugeve rurale.
Sistemimi i territorit
Territori i objektit te ri te ndertuar do te jete i sistemuar dhe i shtruar me pllaka
betoni e beton sipas projektit. Nga rruga nacionale Korce ‐ Pogradec , rruga
hyrese per ne objekt nga pika e karburantit do te sistemohet me asfaltbeton.
Territori i ketij objekti do rrethohet ne te gjithe gjatesine e tij, gjithashtu do te
kemi ndricim ne teresi te objektit. Pra keshtu objekti do kete nje pamje estetike te
pranueshme te nje objekti bashkekohor.
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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 shpejt te cdo zjarri te shkaktuar ne ambjentet e objektit
“ stabiliment perpunim prodhimi ”. Per parandalimin e fikjen e plote te cdo zjarri
te mundshem do ndertohet dhe do funksionoje nje depozite uji dhe sistem
tubash me presion. Ky sistem do lejoje shperndarjen e ujit me presione nga
hidrante te vendosur ne cdo kend te sipefaqes se objektit. Gjithashtu ne objekt do
vendosen edhe disa bombla portable te fikjes se zjarrit.
I gjithe personeli qe do punesohen ne kete object, do trajnohen nga specialistet
perkates te fushes per menyren e veprimit ne rast aksidentesh, koordinimit te
opercioneve 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 proceseve qe do te kryhen ne magazine.
Perfshihen edhe sistemet e sigurise qe vendosen ne muret e godines lehtesisht te
aksesueshem nga personeli.
Rregullat baze te higjenes sanitare qe duhet te zbatohen ne objekt:
Nje garderobe ku mund te vendosen rrobat dhe kepucet qe nuk perdoren gjate
procesit te punes, Lavamane per larjen e duarve me sapun.
Dushe e Tualet i ndare nga salla kryesore.
Materialet e ndihmes se shpejte mjekesore.
Rroba pune qe pastrohen rregullisht, kapele, dorashka dhe kepuce ose cizma.
Duke patur parasysh anen funksionale te Projektit, vendndodhjen e objektit,
largesine nga qendra e banuar, orarin e punes, duke patur parasysh edhe
konsultimet me specialist te pushtetit vendor dhe banore te rastesishem te fshatit
Bulgarec,si dhe masat qe do merren ne vazhdimesi nga shoqeria ASF shpk, une
Eksperti i vleresimit te ndikit ne mjedis, arrij ne perfundimin se nuk do te kete
ndikime negtive ne mjedisin rrethues.
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f) ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë);

Vendi ku zbatohet Projekti ndodhet larg kufirit shteteror te Republikes se
Shqiperise, prandaj nuk ka ndikim ne mjedisin nderkufitar.

Zbatimi i te gjitha ketyre masave zbutese te permendura me siper eshte i
detyrueshem dhe i realizueshem nga Subjekti ndertues “ FANI ” shpk i kontraktuar
nga Investitori “ ASF ” shpk, per minimizimin e ndikimeve negative ne mjedis,
gjate zbatimit te projetit te propozuar per ndertimin e objektit “Stabiliment
perpunim prodhimi ; prandaj nga analiza e mesiperme arrijme ne perfundimin se
ndikimet negative ne mjedis do te jene te perkoheshme (vetem gjate periudhes se
ndertimit), do te jene minimale, te kontrolluara dhe te kthyeshme plotesisht ne
gjendjen mjedisore te mepareshme.

Hartoi VNM
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