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HYRJE
Ky raport paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, hartohet me kerkese te subjektit “Alfa
Industries” Sh.p.k, me administrator Z. Jacques Nassieu-Maupas dhe NIPT: L52104027V. ky
subjekt, paraqitet ne cilesine e subjektit investitor te punimeve te ndertimit te nje impianti
fraksionimi te Gurit, i ndodhur ne afersi te fshatit Kapshtice, Bashkia Devoll, Qarku Korce.
Objekti i vleresimit te ketij raporti eshte projekti per instalimin e nje impianti fraksionimi
guri. Ky impiant do te sherbeje ne funksion te aktiviteteve minerare ne zone, me qellim
perpunimin e lendes pare dhe ekstraktimin e materialit te nevojshem.
Ky raport paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, parashikon ndikimet ne mjedis nga
punimet e ndertimit te impiantit dhe infrastruktures perkatese si rruge, energji elektrike,
uje, etj.
Siperfaqja totale e kerkuar nga investitori eshte S=0.497km2 (49.7 Ha). Nderkohe qe njolla e
ndertimit te impiantit te fraksionimit do te jete rreth 1000m2.
Pamje satelitore e siperfaqes dhe koordinatat e vendodhjes.

Koordinatat e objektit ne sistemin Gaus-Kruger
Nr.
1
2
3
4
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Koordinatat Y
Koordinatat X
44 96 840
45 01 720
44 97 880
45 01 720
44 97 880
45 02 198
44 96 840
45 02 198
Siperfaqja = 0.497km2
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1. INFORMACION PËR QËLLIMIN E VNM DHE METODIKËN E ZBATUAR
Përshkrimi qëllimit dhe objektivave të VNM
Ky Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte hartuar bazuar ne legjislacionin mjedisor
per VNM dhe ka per qellim qe te parashikoje, identifikoje, vleresoje dhe parandaloje ose
minimizoje ndikimin ne mjedis te projektit te propozuar.
Procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Dokumenti bazë ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të ndikimit në
mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së për projektet e shtojcës II te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011;
b) raporti i thelluar i VNM-së për projektet e shtojcës I te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011;
Objektivat afatshkurter te VNM jane:
 Permiresim nga pikepamja mjedisore te projektit te propozuar;
 Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
 Siguron qe eshte perzgjedhur alternativa me e mire e vendodhjes se projektit.
 Siguron qe jane marre ne konsiderate teknikat me te mira te Disponueshme te
teknologjise se propozuar per tu aplikuar.
 Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale te
projektit te propozuar;
 Mundeson informimin e vendim-marresve, duke gjykuar ne miratimin ose jo te
projektit dhe kushteve qe duhet te vendosen ne aktin e miratimit.
Objektivat afatgjate te VNM jane:
 Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
 Parashikon dhe parandalon ndryshimet/demtimet e pakthyeshme te mjedisit;
 Ndikon ne mbrojtjene burimeve natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet
perberes te ekosistemeve;
 Permireson aspektet sociale-ekonomike te projektit
 Ndihmon ne realizimin e parimit te zhvillimit te qendrueshem te mjedisit.
Përshkrim i përmbledhur i kuadrit ligjor mjedisor dhe institucional që lidhet me projektin
Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar ndotjen dhe demtimin
e komponenteve te veçante dhe te rendesishem te mjedisit nga faktore te ndryshem
njerezore dhe natyrore. Nder ligjet me kryesore ne lidhje me kete projekt, mund te
permendim:
 Ligji Nr. 10431 date 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
 Ligji Nr. 10440 date 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.
 Ligj Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per Lejet e Mjedisit”.
 Ligji Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”.
 Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, i ndryshuar.
 Ligji Nr.9587, date 20.07.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
 Ligji Nr. 9244, Date 17.06.2004 “Per mbrojtjen e tokes bujqesore”
 Vendim i KM Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga
shkarkimet ne mjedis”.
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Vendim Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe
kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”
Vendim Nr.803, date 4.12.2003 “Per miratimin e normave te cilesise se ajrit”
Vendim Nr. 435, date 12.9.2002 “Per miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer ne
republiken e shqiperise”
Vendim i KM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per zhvillimin e procedures se Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis”.
Vendim Nr. 247, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore”.
Udhezim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave.

Shenim:
Bazuar ne Ligjet e mbrojtjes se mjedisit, ky projekt perfshihet ne listat e aktiviteteve te cilat
duhet te paisen me leje mjedisore te tipit B.
Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis, hartohet vetem per fazen e kryerjes se punimeve te hapjes se
siperfaqes, largimit te bimesise instalimit te impiantit dhe ndertimit te infrastruktures se
nevojshme. Gjate fazes funksionimit ka ndikim ne mjedis dhe ligji parashikon pajisjen me leje
mjedisore te tipit B. Ky raport paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, sipas kerkesave
dhe detyrimeve ligjore, mund te paraqitet ne Agjencine Kombetare te Mjedisit per tiu
nenshtruar procedures paraprake te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, sipas kerkesave te
Ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 Per VNM, Shtojca II, si dhe hartohet ne perputhje te plote
me kerkesat e VKM Nr. 686, date 29.07.2015 Per zhvillimin e procedures se Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis.

2. PËRSHKRIMI I MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË
ZBATOHET PROJEKTI.
Zona bën pjesë në brezin të klimës mesdhetare para-malore dhe malore. Për këtë arësye,
por, dhe për shkak të kushteve tokësore, jo i gjithë territori është i veshur me bimësi të
larmishme e cila përbëhet kryesisht nga shkurret mesdhetare dhe nga dushqet. Mbulesat
bimore, në përgjithësi shtrihen ose përhapen në të gjitha pjesët e sipërfaqeve që i kanë
shpëtuar fenomenit negativ të gërryerjes nga erozioni natyror dhe fenomenit te prerjes apo
djegieve nga faktori human; në këto pjesë të sipërfaqes mbulesat e bimësisë janë të
padëmtuara nga ndërhyrjet e njerëzve.
Llojet kryesorë që gjenden në pjesmarrjen e mbulesave të shkurretave mesdhetare
përbëhen kryesisht nga: Shkoza e Zezë (Carpinus orientalis), Mretja (Phyllorea media),
Cermedelli (Cotinus coccygria), Dëllënja e Kuqe (Juniperus oxycedrus, Ilqja (Quercus ilex,
Thana (Cornus mas), Shelgu i bardhë (Salix alba), Driza (Paliurus spina-christi), Xana
(Spartium junceum), Bushi (Buxus sempervirens).
Kjo zone karakterizohet krysisht nga bimesi barishtore, dhe nga toka te cilat sherbejne me se
shumti per kullota.
Ne kete zone te vleresimit, nuk mungojne as tokat bujqesore te kultivuara ne menyre
sistematike nga banoret e zones. Keto toka ndodhen ne afersi te siperfaqes se kerkuar per
ndertimin e impiantit te fraksionimit por nuk ndodhen ne brendesi te siperfaqes se kerkuar.
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Pamje satelitore e zones dhe vegjetacionit te rajonit

Pamje satelitore ku pasqyrohen tokat e zones.
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Informacion rreth bimesise dhe zonave te mbrojtura te rajonit.
Në Shqipëri, zonat e mbrojtura sidomos 10 vjeçarin e fundit, janë kthyer në një objekt të
rëndësishëm pune të disa institucioneve të vendit, të cilat kanë synuar në evidentimin,
ruajtjen, mirëmenaxhimin e përdorimin në mënyrë të qëndrueshme të tyre.
Aktualisht në Shqipëri zonat e mbrojtura përbëjnë rreth 10% të territorit. Ndonëse shpallja e
tyre është bërë gradualisht ndër vite, duke filluar që në vitin 1940, deri në vitin 2002 ka
munguar nje ligj mbi te cilin të mbeshtetet kategorizimi, ruajtja e menaxhimi i këtyre
zonave. Me daljen e këtij ligji në qershor të 2002 duhet thënë se ka filluar një koncept i ri që
përshtatet me atë bashkëkohor dhe që në tre vitet e fundit ka gjetur zbatim në rritjen me
dyfish të territorit të vendit. Rrjeti i zonave të mbrojtura mbështetet në kategoritë
menaxhuese të Qëndrës Ndërkombëtare për Ruajtjen e Natyrës (IUCN).
Themelet e zonave të mbrojtura janë hedhur që në vitin 1940 me shpalljen/krijimin e
Rezervatit të Parë Shtetëror të Gjuetisë (Kune- Vain-Tale) në Lezhë dhe në Parkun Kombëtar
“Mali i Tomorrit” në Berat. Në vitin 1956, në mbështetje të Dekretit “Mbi gjuetinë dhe
peshkimin në ujërat malorë” u krijua rezervati i gjuetisë në Rrushkull.
Në vitin 1960, zyrtarisht krijohet Parku Kombetar “Mali i Dajtit” dhe 6 vjet më vonë numri i
tyre rritet në 6 (Thethi, Lura, Llogaraja, Dajti dhe Drenova). Parqe Kombëtare u shpallën
zona me vlera të rralla e të veçanta natyrore, shkencore, shoqërore e rekreative, ku ruheshin
të pa prekur ekosistemet natyrore dhe shërbenin për ruajtjen e florës dhe faunës së egër.
Deri në vitin 1970 numri i rezervateve të gjuetisë arriti në 15 zona pyjore e lagunore. Me
dekretin e vitit 1977 u bë riklasifikimi i rezervateve të gjuetisë dhe numri i tyre arriti në 25.
Në vitin 1981 për herë të parë u vunë në mbrojtje shtetërore pasuritë natyrore të rralla,
duke shpallur Monumente Natyre drurët e grumbuj pyjorë me vlerë shkencore, biologjike,
historike e didaktike.
Lagunat Bregdetare
Lagunat bregdetare ose tokat e lagura në bregdet janë ekosistemet më të rëndësishëm të
biodiversitetit shqiptar dhe për vlerat socioekonomike që ofrojnë. Vetëm në rreth 3% të
sipërfaqes së vendit që mbulohet nga këto zona, përmblidhet rreth 70% e llojeve të
ruazorëve të vendit. Ato paraqiten si një zinxhir që përshkon të gjithë vijën bregdetare ku
përmendim nga veriu në jug Velipojën, sistemin e Kune-Vainit, Patokun, Rrushkullin,
Karavastanë, Nartën, Orikumin, Butrintin, etj. Veçanërisht të rëndësishme shfaqen ato për
grupin e shpendëve, kryesisht për dimërimin e shpendëve shtegtarë të ujit, dhe të amfibëve
duke u ndjekur nga reptilët dhe gjitarët.
Rëndësia e Shqipërisë për llojet shtegtare
Shqipëria është një udhëkryq i rëndësishëm për migrimin e shpendëve, lakuriqve të natës
dhe insekteve. Çdo vit takohen rreth 70 lloje shpendësh uji me një popullatë totale prej
180.000 individësh në Shqipëri gjatë dimrit. 2 nga 9 llojet e shpendëve endemikë Europianë
janë gjithashtu prezent në vendin tonë (Trishtili me mustaqe dhe Thëllëza e Malit).
Gjithashtu 5 lloje të rrezikuara shpendësh takohen në Shqipëri si Pelikani kaçurel,
Pata ballëbardhë, etj. Lagunat bregdetare dhe liqenet e mëdhenj në brëndësi të vendit
përfaqësojnë zona të rëndësishme veçanërisht për dimërimin e shpendëve migratorë. Së
paku katër prej këtyre ligatinave (Laguna e Karavastasë, Laguna e Nartës, Liqeni i Shkodrës
dhe ai i Ohrit) mund të konsiderohen si Zona të një Rëndësie Ndërkombëtare për shpendët,
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të njohura me emrin IBA (Important Bird Area), dhe plotësojnë kushtet për të qënë si zona
Ramsar (Karavastaja, Butrinti dhe Shkodra janë shpallur të tilla), me më shumë se 20,000
mijë shpendë dimëronjës uji secila.
Shqipëria si një vend mesdhetar i pasur me gëlqerorë dhe shpella, ofron varietete habitatesh
që mund të përdoren si vende jetese për lakuriqët e natës. Rreth gjysma e llojeve të gjetura
të lakuriqëve të natës njihen si lloje që jetojnë në shpella. Tynelet e ndërtuara në kohët e
shkuara për qëllime ushtarake dhe shumica e minierave që nuk përdoren më, janë vende të
vlefshme për lakuriqët e natës. Disa nga këto janë tashmë të populluara nga kolonitë e
lakuriqëve të natës. Një rast i veçantë është Shpella e Trenit që ndodhet në hyrje të Liqenit
të Prespës së Vogël, dhe që është mbushur nga sedimentet e shkarkuara nga devijimi i Lumit
Devoll këto 20-25 vjetët e fundit.
Meqënëse kjo shpellë është bërë më e vogël dhe e tharë, ka humbur rëndësinë e saj për të
bujtur koloni të vegjëlish për disa lloje lakuriqësh, veçanërisht për Miniopterus schreibersi,
Myotis capaccinii dhe Myotis daubentoni dhe Eptesicus serotinus.

Ne lidhje me projektin
Nga verifikimet paraprake, rezulton se ky projekt nuk ndodhet ne zone te mbrojtur. Zona e
mbrojtur me e afert eshte ajo e Parkut Kombetar te “Prespes”, e cila ndodhet rreth 5.7km
larg ne drejtim te veriut.
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Monumentet Natyrore te Rrethit Devoll.(Sipas VKM 676)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Monumenti Natyror
Shpella e Trenit
Guret Mumjet e Trenit
Guri i Ariut (Eçmenik)
Burimet e Progrit
Ahishtja e Shenkostandinit
Pylli i Shen Thanasit
Dushkaja e Dobrogoves
Ahishtja e Bradvices
Bredhi i Vishjes
Plepat e Pilurit

Sic shihet edhe ne tabelen e mesiperme, ne zonen e Kapshtices nuk kemi Monumentete
natyrore, te pakten ne afersi te siperfaqes se kryerjes se punimeve ndertimore per
ndertimin e impiantit te fraksionimit. Gjithsesi, rekomandojme qe gjate punimeve ne
asnje menyre te mos preken monumente natyrore te mbrojtura me ligj, apor monumente
kulturore, madje te ruhet nje distance sigurie dhe imapkti mjedisor e vizual ndaj ketyre
monumenteve.
Tabela: monumentet e kultures se rrethit Devoll, Qarku Korce.
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3. INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E
KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ.
Ne zonen e zbatimit te ketij projekti nuk ka burime ujore te rendesishme te identifikuara.
Burimet ujore te kesaj zone jane burimet dhe perrenjte e vegjel ne shpatet e maleve. Perroi
me i madh i kesaj zone eshte “Lumi i Devollit”, qe ndodhet rreth 3km larg objektit dhe Liqeni
i Prespes se Vogel i cili nodhet rreth 6.5km larg dhe eshte edhe burimi ujor me i madh i
Rajonit. Laguna apo zona Bregdetare ndodhen larg kesaj zone objekt vleresimi.

OBJEKTI

LUMI DEVOLLIT
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Nomeklatura e Hartes topografike ne shkalle 1:10,000, (K-34-127-A-a-3)
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4. IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS.
Lloji i ndikimeve të identifikuara (direkte dhe jo direkte)
Vleresimi i ndikimeve ne mjedis kryhet duke u bazuar mbi parimet e mbrojtjes se mjedisit te
cilat jane:
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
Parimi i qasjes së integruar
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
Parimi “Ndotësi paguan”
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit
Ky vleresim kryhet ne baze te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per vleresimin e Ndikimit ne
Mjedis” dhe ne perputhje me kerkesat e VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per zhvillimin e
procedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis” dhe ka si synim idnetifikimin, vleresimin dhe
parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e mjedisit. Me mbrojtje te mjedisit
do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën përparësi kombëtare
dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet
shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë
veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:
a) Parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera
b) Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c) Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
d) Përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e) Ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f) Mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
g) Mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.
Ndikime te rendesishme gjate punimeve te ndertimit te impiantit te fraksionimit dhe
impaktet gjate funksionimit te tij.
(Per fazen e funksionimit, do te kryhet vleresim i detajuar i ndikimeve ne mjedis dhe do te
pajiset me leje mjedisore te tipit B.)
Shkarkime ne uje
Ndertimi i ketij impianti fraksionimi te gurit, gjate punimeve per ndertimin e tij nuk do te
kete ndikime te rendesishme ne mjedis, pasi kjo zone ka rruge automobilistike deri ne afersi
te zones, mund te linde nevoja per hapjen e nje rruge te shkurter rreth 200-300m per lidhjen
e objektit me rrugen e fshatit. Rrjeti elektrik eshte i zones, edhe per kete mund te ndertohet
nje linje TM ne pote njejten gjatesi dhe pergjate rruges automobilistike. Persa i perkete
burimeve ujore per lagien e mullirit dhe kantierit, nese nuk sigurohet nga burimet e zones,
duhet te hapet nje pus. Per hapjen e pusit, subjekti duhet te marre miratimet perkatese me
pare, duke perfshire edhe vleresimin e ndikimit ne mjedis nga cpimi dhe shfryteimi i pusit.
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Persa i perkete ujerave qe mund te dalin nga aktiviteti i impiantit, ato duhet te shkarkohen
detyrimisht ne nje vaske dekantuese dhe te ndertohet sistem me cikel te mbyllur me
riqarkullim, ne menyre qe shkarkimet ne mjedis te ujerave industriale te jene zero. Nuk do
te prodhohen ujera me perbreje kimikatesh apo te lende te rrezikshme.
Emetimet ne ajer
Emetimet ne ajer lindin si rrjedhoje e punimeve te hapjes se sheshit dhe te rruges lidhese,
keto punime shoqerohen me pluhura dhe me zhurma gjate procesit te punes, por per nje
kohe relativisht te shkurter. Ndersa persa i perkete ndikimeve gjate funksionimit, do te jene
serisht te njejtet elemente(pluhurat dhe zhurmat) por kete here te shkaktuara nga mulliri
dhe motorret e transportiereve te gureve.
Emetimet ne ajer nga ky instalim vijne kryesisht nga pluhuri i cili mund te ngrihet nga
faktoret klimatike nga lenda e pare e magazinuar ose nga llumi i vaskave nese do te
depozitohet aty pa plan menaxhimi. Procesi i larjes dhe bluarjes se materialeve inerte i cili
mund te shoqerohet me pluhur, megjithese eshte nje proces qe ndodh “ne te njome” dhe
me pranine e ujit gjate gjithe kohes se funksionimit te mullirit, pavaresisht sezonit. Pra
pluhurat nga perpunimi, vleresohen ne nivele problematike. Zhurmat mund te jene nje
burim tjeter shqetesimi, ato pershkruhen ne paragrafin e meposhtem.
Zhurmat dhe vibrimet
Zhurmat qe do te prodhohen gjate fazes ndertimore do te vijne kryesisht nga mjetet e
transportit rrugor si dhe nga perdorimi i mjeteve te ngarkim-shkarkimit te materialeve. Nje
aspekt tjeter i prodhimit te zhurmave eshte edhe procesi i hapjes se rrugeve dhe i montimit
te impaintit.
Zhurmat qe do te prodhohen gjate fazes se funksionimit, vijne kryesisht nga mullinjte e
fraksionimit e te bluarjes se materialit i cili pasi eshte lare e pastruar nga papastertite, kalon
per fraksionim e perpunim sipas permasave te deshiruara. Gjithashtu nje faktor tjeter te
prodhimit te zhurmes jane elektromotorret e transportiereve dhe hedhja e kalimi i materialit
nga nje pozicion e nje faze ne tjeteren. Nderkohe mjetet rrugore dhe zhurma e prodhuar nga
vete personat qe do te punojne per kete aktivitet, nuk vleresohen me potencial ndikues.
Punëtorët që ndodhen në mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin mund dhe duhet të
perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit(Kufje ose tapa per veshet). Ne kete ambjent
nuk vleresohen nivele te tilla zhurme qe mund te shkaktojne deri ne shurdhimin e degjimit,
por gjithesesi, masat mbrojtese jane rekomanduar te perdoren rregullisht. Aktiviteti
ndodhet ne distance nga qendrat e banuara dhe si rrjedhoje ne rast se zbatohen kushtet
teknike te mirefunksionimit, nuk sjell shqetesim per banoret persa i perkete pluhurave apo
zhurmave.
Ndikimi ne toke
Keto procese do te ndikojne negativisht ne toke, kjo vjen si rezultat se do te zihet
perfundimisht nje siperfaqe toke dhe do te demtohet shtresa biologjike e saj, pavaresisht
llojit dhe sasise se demit qe mund ti shkaktohet. Ndikimi ne toke konsiston ne ndryshimin e
relievit, perberjes se shtreses siperfaqesore te tokes, si dhe humbje te tokes bujqesore ne
kete rast, siperfaqja ndodhet kryesisht ne toka bujqesore. Per kete projekt, rekomandojme
ruajtjen e tokave bujqesore dhe ndertimin e impiantit sa me ne periferi te tyre.
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Ndikimi ne Biodiversitet
Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, ky ndertim,
nuk do te preke zona pyjore apo prerje pemesh (siperfaqe toke kullote). Kjo siperfaqe nuk
ben pjese ne zona te mbrojtura, nuk paraqet interes per speciet e rrezikuara, por ndertimi
do te prek tokat bujqesore dhe token aktive, me veti prodhuese te kulturave bujqesore.
Gjithashtu, rekomandojme ruajtjen e distancave te nevojshme nga monumentet natyrore te
mbrojtura me ligj.
Ndikimi ne Mjedisin Social
Ndikimi i ketij projekti ne mjedisin social, pritet te jete me efekte negative dhe pozitive, pasi
zenia e tokave, ndikon drejtperdrejt ne ndikimin ekonomik e social te banoreve autokton, te
cilet e kane edhe nje mjet jetese kete toke ku kullsin bagetite. Gjate kryerjes se ketyre
punimeve duhet te punesohen edhe disa punetore te zones e te qendrave te banuara me te
aferta ne menyre qe te zbutet efekti ekonomik e social i banoreve te zones. Ceshtja e
pronesise dhe shpronesimit duhet te zgjidhen nga vete investitori, duke i kompesuar
pronaret me vleren e tregut dhe duke iu ofruar atyre mundesi punesimi apo te blerjes se
tokave te tjera.
Ndikimi ne peizazh
Ndikimi ne peizazh do te jete i perkohshem per fazen e punimeve ndertimore, dhe i
perhershem gjate funksionimit. Nese nuk kryhet rehabilitim, dhe nese nuk kryhet larja e
materialit si lende e pare apo lagia e kantierit dhe e rrugeve te pa shtruara, gjate
funksionimit do te jete nje peizazh i pa kendshem dhe problematik per zonen. Duhet te
mbillen peme te larta ne perimetrin e impiantit, me qellim reduktimin e impaktit vizual nga
rruga automobilistike dhe nga qendrat e banuara.
Mbetjet e prodhuara
Mbetje te ngurta qe prodhohen kryesisht jane ato urbane nga aktiviteti human, por edhe
llumi i argjiles se vaskave dekantuese dhe te shesheve te depozitimit gjate funksionimit te
aktivitetit. Nuk vleresohet aktivitet me prodhim te mbetjeve te ngurta te rrezikshme, pasi
materiali eshte 100% i perdorshem per qellime te tjera. Llumi i vaskave dekantuese, kerkon
trajtim te integruar dhe perdorim te tij ne zona ku nuk demtohet mjedisi biologjik, ujor dhe
ai i tokave bujqesore, ai nuk mund te hidhet ne mjedise cfaredo lloji dhe pa nje miratim te
autoriteteve pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit dhe te tokes bujqesore.

5. PËRSHKRIM I SHKARKIMEVE TË MUNDSHME NË MJEDIS.
Informacion për shkarkimet në mjedis.
Shkarkime ne uje
Ndertimi i ketij impianti fraksionimi te gurit, gjate punimeve per ndertimin e tij nuk do te
kete ndikime te rendesishme ne mjedis, pasi kjo zone ka rruge automobilistike deri ne afersi
te zones, mund te linde nevoja per hapjen e nje rruge te shkurter rreth 200-300m per lidhjen
e objektit me rrugen e fshatit. Rrjeti elektrik eshte i zones, edhe per kete mund te ndertohet
nje linje TM ne pote njejten gjatesi dhe pergjate rruges automobilistike. Persa i perkete
burimeve ujore per lagien e mullirit dhe kantierit, nese nuk sigurohet nga burimet e zones,
duhet te hapet nje pus. Per hapjen e pusit, subjekti duhet te marre miratimet perkatese me
pare, duke perfshire edhe vleresimin e ndikimit ne mjedis nga cpimi dhe shfryteimi i pusit.
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Persa i perkete ujerave qe mund te dalin nga aktiviteti i impiantit, ato duhet te shkarkohen
detyrimisht ne nje vaske dekantuese dhe te ndertohet sistem me cikel te mbyllur me
riqarkullim, ne menyre qe shkarkimet ne mjedis te ujerave industriale te jene zero. Nuk do
te prodhohen ujera me perbreje kimikatesh apo te lende te rrezikshme.
Emetimet ne ajer lindin si rrjedhoje e punimeve te hapjes se sheshit dhe te rruges lidhese,
keto punime shoqerohen me pluhura dhe me zhurma gjate procesit te punes, por per nje
kohe relativisht te shkurter. Ndersa persa i perkete ndikimeve gjate funksionimit, do te jene
serisht te njejtet elemente(pluhurat dhe zhurmat) por kete here te shkaktuara nga mulliri
dhe motorret e transportiereve te gureve.
Emetimet ne ajer nga ky instalim vijne kryesisht nga pluhuri i cili mund te ngrihet nga
faktoret klimatike nga lenda e pare e magazinuar ose nga llumi i vaskave nese do te
depozitohet aty pa plan menaxhimi. Procesi i larjes dhe bluarjes se materialeve inerte i cili
mund te shoqerohet me pluhur, megjithese eshte nje proces qe ndodh “ne te njome” dhe
me pranine e ujit gjate gjithe kohes se funksionimit te mullirit, pavaresisht sezonit. Pra
pluhurat nga perpunimi, vleresohen ne nivele problematike. Zhurmat mund te jene nje
burim tjeter shqetesimi, ato pershkruhen ne paragrafin e meposhtem.
Zhurmat qe do te prodhohen gjate fazes ndertimore do te vijne kryesisht nga mjetet e
transportit rrugor si dhe nga perdorimi i mjeteve te ngarkim-shkarkimit te materialeve. Nje
aspekt tjeter i prodhimit te zhurmave eshte edhe procesi i hapjes se rrugeve dhe i montimit
te impaintit.
Zhurmat qe do te prodhohen gjate fazes se funksionimit, vijne kryesisht nga mullinjte e
fraksionimit e te bluarjes se materialit i cili pasi eshte lare e pastruar nga papastertite, kalon
per fraksionim e perpunim sipas permasave te deshiruara. Gjithashtu nje faktor tjeter te
prodhimit te zhurmes jane elektromotorret e transportiereve dhe hedhja e kalimi i materialit
nga nje pozicion e nje faze ne tjeteren. Nderkohe mjetet rrugore dhe zhurma e prodhuar nga
vete personat qe do te punojne per kete aktivitet, nuk vleresohen me potencial ndikues.
Punëtorët që ndodhen në mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin mund dhe duhet të
perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit(Kufje ose tapa per veshet). Ne kete ambjent
nuk vleresohen nivele te tilla zhurme qe mund te shkaktojne deri ne shurdhimin e degjimit,
por gjithesesi, masat mbrojtese jane rekomanduar te perdoren rregullisht. Aktiviteti
ndodhet ne distance nga qendrat e banuara dhe si rrjedhoje ne rast se zbatohen kushtet
teknike te mirefunksionimit, nuk sjell shqetesim per banoret persa i perkete pluhurave apo
zhurmave.
Keto procese do te ndikojne negativisht ne toke, kjo vjen si rezultat se do te zihet
perfundimisht nje siperfaqe toke dhe do te demtohet shtresa biologjike e saj, pavaresisht
llojit dhe sasise se demit qe mund ti shkaktohet. Ndikimi ne toke konsiston ne ndryshimin e
relievit, perberjes se shtreses siperfaqesore te tokes, si dhe humbje te tokes bujqesore ne
kete rast, siperfaqja ndodhet kryesisht ne toka bujqesore. Per kete projekt, rekomandojme
ruajtjen e tokave bujqesore dhe ndertimin e impiantit sa me ne periferi te tyre.

6. INFORMACIONI PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE
NEGATIVE.
Ndikimet e fazes ndertimore do te zgjasin 3-6 muaj, ndersa funksionimi pa afat, ne varesi te
nevojave te zones per kete lloj aktiviteti.
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7. SHTRIRJA HAPËSINORE E NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDISIN E ZONËS
Nga punimet ndertimore, ndikimi ne mjedisin e zones do te kete efektet e tij ne nje distance
te ngushte, me qindra metra, pra ne nje distance jo me te larget se 200-300m. Ky ndikim do
te jete i perkohshem dhe nuk eshte me veti akumuluese ne mjedis. Nuk shkarkohen
elemente te demshem per mjedisin, si ne ate ujor, per ajrin, token dhe per biodiversitetin,
kjo eshte e vlefshme vetem nese kryhen me sukses dhe ne masen 100% masat e punimeve
rehebilituese dhe te mbrojtjes nga erozioni. Ne te kundert, ndikimi ne mjedisin ujor mund te
shtrihet me gjere. Ndikimi ne peizazh do te jete i perkohshem per fazen e punimeve, ndersa
nese nuk kryhet rehabilitimi dhe te merren masa per reduktimin e impaktit ne peizazh, gjate
funksionimit do te jete nje peizazh i pa kendshem dhe problematik per zonen.

8. REHABILITIMI I MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSIA E KTHIMIT TË TIJ
NË GJENDJEN E MËPARSHME.
Mundesia e rehabilitimit te plote ekziston. Kjo strukture qe do te ndertohet do te jete
metalike dhe e cmontueshme. Ne perfundim te aktivitetit, investitori, mund dhe duhet te
kryeje rehabilitimin e plote te siperfaqeve te demtuara te zena nga impianti i fraksionimit
dhe nga sheshet e depozitimit. Shtresa aktive e tokes se hequr, duhet te ruhet me qellim
perdorimin e saj ne punimet rehabilituese gjet dhe pas funksionimit te ketij instalimi.

9. MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NË MJEDIS.
Disa prej masave qe duhet te zbatohen nga investitori ose nenkontratuesit per zbatimin e
projektit gjate ndertimit dhe shfrytezimit te objektit.
 Subjekti kerkues, per ndertimin e impiantit te fraksionimit, ne asnje menyre te mos
kryeje punime germimi e shfrytezimi minerar, pa miratimet perketese nga MEI, MM,
etj.
 Ndertimi i impiantit, te kryhet pasi te jene marre miratimet perkatese te Njesise
Administrative perkatese si leje zhvillimore, etj.
 Rrjeti inxhinierik te kryhet pasi te jene marre te gjitha miratimet perkatese nga
institucionet pergjegjese te tilla si: OSHE, Albtelecom, Ujsjelles-kanalizime, MKZ,
AKM, etj.
 Nese do te linde nevoja per marrjen e ujit nga burimet siperfaqesore apo hapjen e
pusit, te mos kryhen punime pa u kryer me pare studimet dhe marre miratimet
perkatese nga KBU, AKM, SHGJSH, etj.
 Te instalohet impiant bashkekohor, me sistem lagie te materialit dhe jo i zhurmshem.
 Per zhvillimin e aktivitetit te kryhen marreveshje me banoret dhe Bashkine ne lidhje
me pronesine dhe perdorimin e tokes.
 Ne asnje menyre te mos demtohen tokat bujqesore, te perdoren tokat e pa frytshme
per ndertime dhe depozitim guresh.
 Lagia e shesheve te pa shtruara gjate punimeve te ndertimit dhe larja e automjeteve
para daljes nga kantieri per te minimizuar ngritjen e grimcave te ngurta (pluhurave)
ne ajer.

“LURA STUDIO”

16 | Faqe

RAPORTI PARAPRAK I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
NDËRTIM IMPIANT FRAKSIONIMI GURI, KAPSHTICË, BASHKIA DEVOLL, QARKU KORÇË.








Te sistemohet mjedisi perreth dhe te kryhen punime mbrojtese nga erozioni dhe
efekti gerryeres.
Gjate transportit te perdoren mushamate e kamionave per te shmangur perhapjen e
dheut e te inerteve ne rruget e qendrave te banuara dhe te rrugeve nacionale.
Automjetet e transportit te lahen dhe pastrohen ne menyre periodike para daljes nga
kantieri.
Te mos preken monumentet natyrore dhe kulturore te mbrojtura me ligj.
Te mbillet bimesi e larte perreth impiantit ne menyre qe te reduktohet ndikimi ne
peizazh.
Te respektohen me perpikmeri te gjitha dispozitat ligjore si per mjedisin, per
zhvillimin urban, per shfrytezimin e burimeve natyrore, etj.

10. NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA
NATYRË TË TILLË).
Ky projekt per ndertimin e nje impianti fraksionimi te gurit nuk prek zonat kufitare dhe si
rrjedhoje edhe ndikimi i tij nuk shkakton demtim te mjedisit nderkufitar. Ky projekt ndodhet
ne afersi te kufirit shteteror me shtetin fqinj Greqine. Distanca qe ruan objekti me kufirin
shteteror eshte rreth 1.8km ne drejtim te lindjes.
Pamje satelitore ku pasqyrohet distanca me Kufirin Shteteror me Greqine.

Kufiri shteteror
Distanca e objektit
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Aneks:
Nomeklatura e hartes shkalla 1:25,000 (K-34-127-A-a)

Koordinatat e objektit ne sistemin Gaus-Kruger
Nr.
1
2
3
4

Koordinatat Y
Koordinatat X
44 96 840
45 01 720
44 97 880
45 01 720
44 97 880
45 02 198
44 96 840
45 02 198
Siperfaqja = 0.497km2

