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RAport Teknik
PëR AKTIvITETIn
Depot e skrapit të hekurit, përfshirë ato nga automjetet.

Klasifikimi i subjekti sipas ligjit Nr. 10 440 datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis”, Shtojca II Projektet që i nënshtrohen procedurës
paraprake të Vleresimit të Ndikimit në Mjedis.
Shtojca II: Pika 11. Projekte te tjera, d)Depot e skrapit të hekurit,
përfshirë ato nga automjetet.
Subjekti: VISHI sh.p.k.
Adresa: pajove,elbasan.
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Raporti Teknik i projektit:



Qëllimit i projektit të propozuar;



Planimetria e vendodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartën topografike
kufijtë e sipërfaqes, të shoqëruar me kordinatat sipas sistemit Gaus Kruge, fotografi
dhe të dhëna për përorimin egzistues të sipërfaqes që do të përdore përkohësisht ose
përherë nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit ose funksionimit të veprimtarisë;



Informacion për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti,
shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendodhja e projektit
të propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron
territorin ku propozohet projekti;



Skica dhe planimetritë e objekteve të përdorimit dhe strukturave të projektit;



përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet
prodhuese / përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produkteve përfundimtare të
projektit;



Informacion për infrastukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik,
furnizimin me ujë, shkarkimet e ujrave të ndotur dhe mbetjeve, si dhe
informacionin për rrugët egzistuese të aksesit apo nevoja pr hapjen e të rrugëve të
reja;



Programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikimit të
funksionimit të projektit, kohën e mundëshme të përfundimit të funksionimit
të projektit dhe sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes
pas mbarimit të funksionimit të projektit;



Lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre
(materialet ndërtimit, uji dhe energjia)
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Informacion në lidhje të mundëshme të projektit me projekte të tjera egzistuese
përreth pranë zonës së projektit;



Informacion për alternativat e marra në konsiderat për sa i takon përzgjedhjes së
vendodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoren;



Të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasinë e ujit
të nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre;



Aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e këtij projekti, si ndërtimi i
kampeve apo rezidecave etj;



Informacion për lejet, autorizimet dhe liçencat e nevojshme për projektin, në
përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucioneve
kopetente për lejimin / autorizimin / liçencimin e projektit;



Kopje të lejeve, autorizimeve dhe liçencave që disponon zhvilluesi për projektin e
propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe
institucione ve kopetente për lejimin / autorizimin / liçencimin e projektit.
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Qëllimit i projektit të propozuar;
Subjekti kerkon te zhvilloj aktivitetin ” Depo e skrapit te hekurit perfshire ato nga
automjetet” me perfaqesues ligjor z. Qazim Plaku me Emër Tregtar VISHI i regjistruar prane
Qendres Kombetare te Regjistrimit me date 01.05.2006, me numer NIPTI K69105101H. Ky
subjekt ushtron aktivitetin ” Grumbullim skrapi, demolim makinash, pjese makinash”, ne
adresen Rruga Elbasan-Peqin, Pajove. Siperfaqja ku do kryej aktivitetin eshte afer rruges
kryesore. Subjekti zhvillon aktivitetin, dhe ne funksion te ketij aktiviteti kerkon te pajiset me
Leje Mjedisore per ushtrimin e aktivitetit ” Depo e skrapit te hekurit perfshire ato nga
automjetet”

Kordinatat Gaus-Kruger.

Planimetria e vendodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijte e
siperfaqes të shoqëruar me koordinatat, sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGER,
fotografi dhe te dhena per perdorim ekzistues te siperfaqes qe do te përdoret
përkohesisht apo perhere nga projekti, gjate fazes se ndertimit apo funksionimit te
veprimtarise;
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Ortofoto e vendodhjes.
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Kordinatat Gaus-Kruger.

Foto.

Informacion per qendrat e banuara ne zonen ku propozohet te zbatohet projekti,
shoqeruar me fotografi dhe te dhena per distancen e tyre nga vendodhja e projektit te
propozuar, si dhe percaktimin e njesise se qeverisjes vendore qe administron territorin
ku propozohet projekti ;
Me kërkesë të shoqërisë Vishi Sh.p.k po përpilohet studimi i gjendjes së zonës në të cilën do
të kryhet aktiviteti i depos se skrapit me vendodhje Elbasan Pajove.
Fshati i afert me aktivitetin eshte Pajova dhe ben pjese ne Bashkine Peqin,qarku Elbasan
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Skicat dhe planimetrite e objekteve të projektuara, strukturave të projektit, mënyrat
dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objektit dhe strukturave të projektit;
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Informacion për infrastukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin
me ujë, shkarkimet e ujrave të ndotur dhe mbetjeve, si dhe informacionin për rrugët
egzistuese të aksesit apo nevoja pr hapjen e të rrugëve të reja;
Lidhja me rrjetin elektrik
Me rrjetin elektrik do të kemi lidhje në kabinën elektrike që do të vendoset në objekt nga
OSHEE-ja e zones.
Furnizimi me ujë
Furnizimi do të bëhet me ujin e rrjetit të ujësjellësit që furnizon Bashkia Peqin. Uji që do të
përdoret për nevojat e aktivitetit merret nga linja e ujësjellësit dhe duhet të jetë i kontrolluar.
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Të administrojn mbetjet që gjenerohen nga veprimtaria, duke marre masa:
Mbetjet të largohen çdo ditë nga aktiviteti dhe të dergohen në vend-grumbullimet e
përcaktuara nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Transporti i tyre të bëhet në orët me trafik të
pakësuar. Për transportimin e materialeve dhe të mbetjeve të përdoren makina të mbuluara
dhe që nuk rrjedhin. Të pastrohen menjëhere rrjedhjet, derdhjet, pikimet për të parandaluar
ndotjen e tokës.
Programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikimit të
funksionimit të projektit, kohën e mundëshme të përfundimit të funksionimit të
projektit dhe sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas
mbarimit të funksionimit të projektit;
Kohëzgjatja e ndërtimit
Objekti eshte egzistues.

Kohëzgjatja e planifikuar për funksjonimin e projektit
Kohëzgjatja e ndikimit për aktivitetin eshte pa afat te percaktuar.
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Faza e planifikuar për reabilitimin e sipërfaqes pas mbarimit të projektit
Objekti eshte egzistues
Lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre
(materialet ndërtimit, uji dhe energjia)
Aktiviteti eshte egzistues.
Informacion në lidhje të mundëshme të projektit me projekte të tjera egzistuese përreth
pranë zonës së projektit;
Ky pojekt nuk është i lidhur me objekte të tjera.

Informacion për alternativat e marra në konsiderat për sa i takon përzgjedhjes së
vendodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoren;
Siperfaqja ku do kryej aktivitetin eshte afer rruges kryesore. Subjekti zhvillon aktivitetin, dhe
ne funksion te ketij aktiviteti kerkon te pajiset me Leje Mjedisore per ushtrimin e aktivitetit ”
Depo e skrapit te hekurit perfshire ato nga automjetet”
Të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasinë e ujit të
nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre;

Për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksjonimit të projektit jane paisjet e punes dhe
energji elektrike.

Aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e këtij projekti, si ndërtimi i
kampeve apo rezidecave etj;
Per funksionimi e aktivitetit nuk nevojiten ndertime apo kampe sepse punetoret qe punojne
prane aktivitetit tone i kane shtepit ne fshatin Pajove.

Informacion për lejet, autorizimet dhe liçencat e nevojshme për projektin, në përputhje
me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucioneve kopetente për
lejimin / autorizimin / liçencimin e projektit;
Jemi ne pritje te miratimit te VNM Paraprake.

Raport teknik 15

Kopje të lejeve, autorizimeve dhe liçencave që disponon zhvilluesi për projektin e
propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe
institucione ve kopetente për lejimin/autorizimin/liçencimin e projektit.
Nuk disponojme.

Përgatiti Raportin;
Green-Studio
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