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PERMBAJTJA
a) përshkrimin e qëllimit të projektit të propozuar;
b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e
sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe
të dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë
nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë;
c) informacionin për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti,
shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të
propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku
propozohet projekti;
ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit;
d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese
/përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;
dh) të dhëna për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë,
shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të
aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;
e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të funksionimit
të projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit,
edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit;
ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit;
f) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyrën e sigurimit të tyre (materiale
ndërtimi, ujë dhe energji);
g) informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese
përreth/pranë zonës së projektit;
gj) informacion për alternativat e marra në konsideratë për sa i takon përzgjedhjes së
vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;
h) të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të
nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre;
i) të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i
kampeve apo rezidencave etj.;
j) informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me
përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin /
autorizimin/ licencimin e projektit.
k) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e propozuar,
në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente
për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.
l) 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.
m) Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis
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a) Përshkrimi i qëllimit të projektit të propozuar;
Projekti i propozuar ka per qellim aktivitetin e kerkim – zbulimit te mineralit te kromit ne
zonen konkuruese nr. 682/1 ne objektin “Shkolla - Zabeli”, qarku Diber, i cili parashikohet te
filloje funksionimin pasi shoqeria te pajiset me leje minerare nga Qendra Kombetare e Biznesit.
Objektivat kryesore do te jene :
Percaktimi i vendndodhjes se veprimtarise, procesi teknologjik qe do te aplikohet, ndikimi ne
mjedis per objektin minerar qe kerkohet te pajiset me leje mjedisore, karakteristikat fizike te
projektit, marrja ne konsiderate e alternativave, pershkrimi i karakteristikave te mjedisit qe
mund te ndikohet, pershkrimi i ndikimeve te rendesishme te veprimtarise, parashikimi i
ndikimeve direkte ose indirekte, pershkrimi i masave per zbutjen e ketyre ndikimeve, programi
i monitorimit, plani i menaxhimit te mbetjeve etj...
Përshkrim të përmbledhur të kuadrit ligjor mjedisor dhe institucional që lidhet me projektin;












Ligji Nr. 10 448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit"
Ligji Nr. 10440, datë 7.7.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis"
Ligji Nr. 8906, datë 6.6.2002 "Për Zonat e Mbrojtura"
Ligji Nr.10431, datë 9.6.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit"
Ligji Nr.10 463, datë 22.9.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve"
LIGJ. Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor"
Ligji nr.9244 date 17.06.2004 “Per mbrojtjen e tokes bujqesore"
Vendim Nr. 13, datë 04.01.2013 "Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve
për zhvillimin e proçedurës së VNM"
VKM. Nr. 247, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”
VKM nr. 686 datë 29.7.2015, "Për miratimin e rregullave të përgjegjësive e të afateve për
zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së
transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore"
VKM nr. 575 dt. 24062015 "Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve
inerte"

Për hartimin e raportit dhe metodikën e zbatuar që lidhen me projektin jane marre ne
konsiderate Ligjet, V.K.M., Udhezimet, e Urdhrat e Ministri:
 Per miratimin e listes se kuqe te flores dhe faunes”
 “Per nivelin kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara”
 Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”
 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja”
 Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”
 "Per miratimin e listes se veprimtarive qe ndikojne ne mjedis per te cilat kerkohet leje
mjedisore",
 "Per largimin publik te mbeturinave",
 "Per detyrat e organeve mjedisore per te siguruar pjesemarrjen e publikut dhe te OJF-ve
mjedisore ne procesin e vleresimit te ndikimit ne mjedis",
 "Per metodologjine e raportit te VNM"’ ,
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"Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te
tipave A,B dhe C per transferimin e lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet
respektive te mejdisit si dhe rregullave te hollesishme per shyrtimin e tyre nga
autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKL

Me këtë relacion sigurojmë organet përkatëse shtetërore, vendim – marrëse, se projekti i
zbatimit dhe teknologjia e projektuar është bashkëkohore, cilësore dhe plotëson standartet e
vendosura nga Bashkimi Evropian.
Zbatimi i këtij projekti plotëson kërkesat e mbrojtjes së mjedisit.

b) planimetria e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen, në hartë topografike,
sipërfaqja e tokës së kërkuar, kufijtë e sipërfaqes së tokës së kërkuar, të shoqëruar
me koordinatat sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE, të dhëna për
përdorimin ekzistues të sipërfaqes së tokës që do të përdoret përkohësisht apo
përherë nga projekti gjatë fazës së ndërtimit apo instalimit të pajisjeve;
Zona e kerkuar per zbulim ndodhet ne veri te qytetit te Bulqizes ne afersi te malit te Dhoksit.
Zona ne te cilen do te ushtroje aktivitetin gjeologo-minerar, shoqeria ka pak punime te hapura
kerkim-zbulimi. Ne skajin verior te saj kane qene hapur me pare dy kanale gjeologjike te cilet
kane takuar disa shlire mineralit kromi midis duniteve, pa interes ekonomik. Kerkim zbulimi i
metejshem eshte nderprere per mungese te dhenash. Zona ndodhet mes kuotave +800 deri +
1850 m mbi nivelin e detit dhe percaktohet nga koordinatat qe jepen ne tabelen si me poshte :
Koordinatat sipas: Albanian 1986/Gauss-Kruger Zona 4
KORDINATAT E ZONES
PIKAT

Y

X

1

4597369

4436052

2

4597484

4434572

3

4598900

4433860

4

4599501

4435011

5

4598066

4436154

6

4597911

4436052

SK = 2.991 km2
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KORDINATAT SIPAS KRGJSH

KORDINATAT E ZONES
PIKAT

X

Y

1

519408

4596979

2

517927

4597077

3

517199

4598484

4

518343

4599098

5

519502

4597677

6

519402

4597521

SK = 2.991 km2

Zona karakterizohet nga nje terren relativisht i aksidentuar me maja te thepisura me kuote mbi
1500m, veshtersisht te kalueshme, perrenj malore dhe shpate te pjerrta me mbi 30-40° pjerresi.
Lugina dhe shpate kumulative me deluvione, aluvione dhe koluvione me xhveshmeri te kufizuar.
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c) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit;
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c) informacionin për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet
projekti, shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga
vendndodhja e projektit të propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes
vendore që administron territorin ku propozohet projekti;
Siperfaqja e zones se kerkuar ndodhet ne Bulqize. Qendra me e afert e banuar, nga ku ka qene
dhe eshte burimi kryesor i fuqise punetore te nevojshme eshte qyteti i Bulqizes si dhe komuna
Kraste. Per aktivizimin e ketij objekti nuk do te mungojne specialistet ne fushen e kerkim
zbulimit.
Zona, ne fjale, është një zone e zhveshur. Qendra me e afërt e banuar është qyteti i Bulqizes,
me rreth 2500 banore, nga ku do te sigurohet fuqia punëtore e nevojshme për shfrytëzim.
Objekti nuk pershkuhet nga ndonje rruge automobilistike por keto rruge ndodhen ne afersi te
saj. Subjekti do te hape rruget e nevojshme per ne zonen me interes per dergimin e mjeteve te
germimit dhe automjeteve te punes per kerkim zbulimin e mineralit te kromit. Zona me interes
per kerkim zbulimin e kromit ndodhet ne pjesen veriore te kesaj leje. Nga ku subjekti do te
hape nje rruge me nje gjatesi rreth 1500m per te aksesuar kete zone.
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Zona e Bulqizes, nga ku do te sigurohet edhe fuqia punëtore për kerkim zbulimin e këtij objekti,
është një zone me nivel te ulët ekonomik. Klima e ashpër, sipërfaqet e vogla te tokave
bujqësore produktive si dhe infrastruktura ne tërësi e dobët, rënia e aktivitetit minerare etj.,
kane bere qe banoret e kësaj zone te lëvizin familjarisht drejt zonave te tjera te vendit si dhe ne
emigracion jashte vendit.
Nder aktivitetet kryesore te popullsisë se kësaj zone, mund te përmendim: bujqësinë,
blegtorinë, shfrytëzimin pyjor dhe përpunim druri, si dhe aktivitetin minerar.
Një pjese e mire e banoreve është aktivizuar si punëtore dhe specialiste ne subjektet private, qe
aktualisht, janë te pajisur me leje minerare shfrytëzimi ne ish sektorët e Batrës, si ne minierat
Thekën, Krastë, Batër, Lugu i Gjatë, Liqeni i Sopëve, Fushë-Lopë, etj.
d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet
prodhuese / përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të
projektit;
Projektimi i punimeve te kerkim-zbulimit, del i nevojshme per faktin se mineralizimi kromitik ne
zone nuk eshte konturuar me pare as ne planin e shtrirjes dhe as ne ate te renies, pasi nuk ka
qene i njohur nga punimet rilevuese te shkalles 1:50 000 dhe 1: 25 000 te kryera para viteve ‘90.
Mendojme qe eshte me efektiv dhe me rezultativ, sidomos per fazen ku ndodhemi, kryerja e
marshutave redaksionale, rilevimeve instrumentale si dhe e punimeve te lehta siperfaqesore si
pastrime, kanale, pusëza etj. Ne kete menyre do te krijohet mundesia e perfitimit te te dhenave
te reja mbi natyren mineralmbajtese te objketit dhe njekohesisht behet e mundur thellimi me
tej i studimeve paraprake per nje kohe sa me te shkurter.
Per kete qellim jane parashikuar punime siperfaqesore dhe punime minerare si vijon:
Punime siperfaqesore. Jane parashikuar te kryhen marshuta redaksionale rreth 6 km, rilevim 1:2
000 e gjithe sipërfaqja e licensuar. Kryerja e ketyre punimeve instrumentale do te shoqerohet
me pastrime gjeologjike, kanale, pusëza etj me volum te pergjitheshem rreth 300m3. Do te
hapen 19 kanale gjeologjike per te ndjekur e konturuar shtrirjen ne drejtimimin veriperendimor dhe jug-lindor te trupit.
Punime minerare. Punimet minerare mendojme ti kryejme me rrjet 25-40 m ne planin e renies
te rezultateve te marra me pare nga kanalet gjeologjik, etj. Keto punime jane projektuar ne
prerjen I-I per kanalin Nr.1 nga siperfaqja. Zgjatimi i minigalerise do te jete rreth 20-25 m dhe
disniveli me daljen siperfaqsore rreth 20 m. Nga keto punime dhe kanale per trupin pasi ato te
jene thelluar disa metra do te hapen 1-2 (nje deri dy) puse te ceket deri ne 5 m thellesi per te
vleresuar trashesine e trupit xeheror dhe cilesine e tije ne drejtim te renies. Pasi keto punime
te kene takuar mineralizimin e kromit do ta ndjekin ate gjate shtrirjes me kanale gjeologjik, per
te vazhduar dora dores kerkim-zbulimin e detajuar te trupit kromitik.
Gjithesej mendohet te kryhen rreth 30 m punime minerare (minigaleria) me karakter zbulimi.
Lloji dhe vellimi i punimeve qe jane parashikuar te kryhen ne kete periudhe kohe.
Lloji i punimeve qe do te kryhen dhe volume e tyre jepen ne tabelen e meposhteme:
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Lloji I punimeve

Volumi

Azimuti

Qellimi

Rradha e
kryerjes

1

Kanale

200 m3

600

K-zb

I

2

Pastrime

100 m3

3100-1300

“

I

3

Minigaleri

30 m

600

zbulim

I

4

Rruge makine

560 m

Nr

Infrstr.

Për vitin e trete të lejes, në baze të rezultateve të punimeve të kryera gjatë dy viteve të para, do
të projektohen dhe kryhen punimet e shpimit, punime të cilat do të miratohen në planin vjetor
të punës të vitit të tretë.
Kosto e kryerjes se punimeve
Kosto e hapjes se punimeve minerare eshte llogaritur qe te jete 120 euro/m dhe per germimet
(kanale+ pastrime etj).
Studime Hidrogjeologjike.
Per nga pikpamja hidrologjike dhe hidrografike objekti i kerkuar ndodhet ne kushte te mira.
Nuk ka burime natyrale ujrash ne zonen e kryerjes se punimeve. Ne pjesen me te siperme te
tije ne anen veriore te tij ndodhen burime te vogla uji te pishem pa ndonje influence ne
punimet e kerkim-zbulimit.
Venburimi pershkohet nga perroska me prurje te karakterit sezonal te cilat kane uji vetem ne
kohe reshjesh ato bashkohen se bashku ne nje perrua (perroi zalli i Shlilit). Nuk jane
parashikuar studime dhe metje te ndryshme me karakter hidrologjik.
Studime teknologjike.
Ne kete studim nuk jane parashikuar qe te merren prova me karakter teknologjik per te
percaktuar natyren dhe llojin e mineralizimit.pas objekti ndodhet ne shtratimin dunit-harcburgit
dhe nuk ka punime te kryera me pare per te percaktuar llojin e mineralit te kromit.
Vleresimi dhe rivleresimi i rezervave gjeologjike.
Per llogaritjen e rezervave gjeologjike te objektit do marren ne konsiderate nje sere faktoresh
gjeologo-morfollogjike strukturore punimet e zbulimit te kryera dhe ato qe mendohet te
kryhen ne objekt dhe rrejeti i kryerjes se ketyre punimeve, shkalla e saktesise e provuar deri
tani etj. Mbi bazen e tyre dhe punimeve mbeshtetese do te behet gjeometrizimi i blloqeve ne
prerje me l/4 (20 m) e rrjetit si ne drejtim te shtrirjes ashtu dhe ne renie, per te dy kategorite e
rezervave C1 dhe C2. Siperfaqet do maten grafikisht ne prerjet gjeologjike. Per llogaritjet e
metejshme si volumet, sasia dhe permbajtja e komponentit te dobishem do te perdoren
metodat klasike. Permbajtja e komponentit te dobishem do te jete ajo e nxjerre nga analizat
kimike, siperfaqet mesatare do te jene ato te matura me kompjuter ne prerje pas interpretimit
dhe me ne fund per te gjithe vendburimin. Prerjet Vertikale te vendosura kryq me shtrirjen e
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struktures ne pergjithesi. Per llogaritjen e volumit (ne m3) te blloqeve te rezervave jane
perdorur formulat e meposhtme:
√

(2) ;
(3)
3
Pesha volumore (ton/m ) do te llogaritet ne funksion te permbajtjes se Cr2O3 ne % .
Analizat kimike
Nga kryerja e punimeve te kerkim-zbulimit dhe evidentimi i trupit xeheror ne drite do te behet
e mundur dhe marrje e disa mostrave per analiza kimike te perberjes se Cr 2O3. Provat do te
merren sipas metodikave te njohura per punimet siperfaqsore, me brazde kryq shtrirjes se
trupit xeheror. Gjatesia e brazdes do te jete sa eshte trashesia e trupit mineral te kromit ,
ndersa kur ajo kalon 2 m do te ndahet ne dy mostra permasat do te jene 4x7 cm.


Fazat e kryerjes se punimeve sipas afateve.

Ne programin trevjeçar te kryerjes se punimeve ne vitin e trete te zbulimit eshte parshikuar qe
keto pune qe jane paraqitur ne kete program pune te kryhen brenda nje periudhe kohore nje
vjecare, periudhe qe kerkohet edhe shtyrja e afatit kohor te lejes. Ne kete program eshte
parshikuar qe punimet te kryhen sipas ketyre afateve:
Faza e pare ( Marshuta redaksionale, rilevime)

Gjate kesaj faze do te kryen te gjitha llojet e punimeve te programuara ne kete faze duke i
ndjekur ato hap pas hapi si; marshuta redaksionale, rilevim gjeologjik, etj. Perparesi do ti
kushtohet pastrimit dhe thellimit te kanaleve gjeologjike te kryera me pare, rigjenerimit dhe
thellimit te punimeve te meparshme te zbulimit nese ka, dokumentacionit gjeologjik te
punimeve te kerkim-zbulimit te kryera gjate viteve te para. Ri’interpretimi i te dhenave
gjeologjike me grup specialistesh do te jete nga detyrat paresore te kesaj faze. Ne varesi te
rezultateve qe do te merren, do te behen edhe ndryshime qe lidhen me perfytyrimin e ri qe
mund te krijohet te daljeve e trupave kromititik, ne varesi te ndryshimit te elementeve te
shtrirjes zhytjes jug-lindore dhe renies se tyre.
Faza e dytë (Kerkim-zbulimi i detajuar me punime)

Do te behet kerkim-zbulimi i detajuar me kanale gjeologjike, pastrime dhe minigaleri. Natyrisht
kryerja e ketyre punimeve te cilat jane te kushtueshme do te behet dora-dores duke u bazuar
ne vlerësimin dhe rivlerësimin e materialit gjeologjik te grumbulluar nga dokumentimi i
punimeve gjeologjike te kryera. Gjate kesaj faze punimet do te jene te perqendruara kryesisht
ne aktivitetin minerar ku perfshihet perfundimi i te gjithe punimeve minerare ne objekt. Per
kete faze eshte menduar edhe kryerja e minigalerise se kerkimit per vertetimin ne renie te
trupit te mineralizuar (tr.Nr.1). Lloji dhe volumet e punimeve minerare te kerkim-zbulimit jepen
ne tabelen e punimeve te projektuara. (Tab Nr. 8). Perpunimi i pjesshem e materialit gjeologjik
mund te behet edhe gjate fazes se dytë.
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Faza e trete (perpunimi i te dhenave)

Gjate kesaj faze, në baze të rezultateve të marra gjatë dy viteve të para, do të kryhen dhe
punime shpimi, do të bëhet perpunimin e materialit faktik te grumbulluar, interpretimin
gjeologjik te te dhenave te grumbulluara, pergatit raportin gjeologjik se bashku me hartat, skicat
dhe materialin tjeter grafik e fototgrafik etj, ne baze te te cilit do te kryhet me tej projektimi i
punimeve te hapjes dhe shfrytezimit te rezervave te zbuluara.
Në fazen e trete do te behet perpunimi perfundimtar deri ne perpilimin e raportit apo
relacionit qe do te diskutohet dhe do te miratohet nga organet perkatese.


Projektet teknike per secilen nga sheshet, V.Burimet apo objektet.

Projekti i hartuar per thellimin e studimeve te zbulimit per objektin “Shkolla - Zabeli” permban
pjesen pershkruese dhe ate grafike sipas udhzimit Nr. 304 dt 13.04.2011. Ne kete projekt jane
parashikuar te gjitha volume e punimeve qe mendohet te kryhen gjate periudhes tre-vjecare.
Ato jane te shoqeruara me materialin grafik perkates ku jepen te detajuara punimet e
projektuara dhe volumet e tyre.
Projektet teknike jane te hartuara ne pershtatje me fazat e zhvillimit te programit minimal te
punes dhe qe i perkasin periudhes se zbulimit te ketij objekti. Menyra dhe koha e kryerjes se
punimeve eshte ne perputhje me kapacitete teknike dhe organizative te shoqerise dhe kushteve
reale te objektit. Ne hartimin e ketij projekti jane pasur parasysh :
 Argumentimi i punimeve te projektuara, ku jepen te detajuara lloji dhe qellimi i çdo
punimi qe paraqitet ne kete program pune tre-vjecar per te cilen subjekti i interesuar ka
paraqitur interes.
 Lloji dhe vellimi i punimeve qe jane parashikuar te kryhen ne kete periudhe kohe.
 Kosto e kryerjes se punimeve
 Afatet e programuara te realizimit te tyre
 Ilustrimi grafik i punimeve te paraqitura me harta, prerje, projeksione ne shkallen 1:100
dhe 1:2000 sipas rastit dhe qellimit per cdo shesh apo trup xeheror qe mendohet te
preket me keto punime zbulimi.


Rruge automobilistike per realizimin e punimeve te kerkim-zbulimit.

Vendburimi ndodhet 0,5 km ne veri te Bulqizes. Nga rruga e ekzistuese do te rikonstruktohet
nje rruge makine rreth 0,5 km dhe do te haper nje rruge me gjatesi rreth 1,5 km per te shkuar
tek zona me interes ku do te kryen punimet e kerkim zbulimit.


Sheshet e punimeve te kerkim-zbulimit.

Ne projektin e zbulimit eshte parashikuar qe te kryhen disa punime me karakter studimi.
Kryerja e ketyre punimeve kerkon dhe hapjen e shesheve per vendosjen e materialeve dhe
objekteve te tjera ne sherbim te kryerjes se punimeve. Jane llogaritur te levizen nga keto
germime se bashku me pastrimet dhe punimet e tjera me karakter zbulimi rreth 2100 m 3
materile shkembor dhe dhera te ndryshme.
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Ngritja e kantierit (zyra, paisje orendi dhe ambjente te tjera si: banjo, garderobe, fjetore
mense, magazine materialesh, kabina elektrike, gjenerator, stacion pompimi, depo e
lendes plasese etj.)

Ne projekt jane parashikuar qe objektet e sherbimit te jene portative ( te levizeshme) pasi koha
e perdorimit te tyre eshte e kufizuar dhe mjaft e shkurter. Per kete qellim do te perdoren
rulote qe terhiqen nga makinat dhe bajo te levizeshme.
dh) infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë,
shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët
ekzistuese të aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;
Furnizimi me energji elektrike
Ne objekt nuk parashikohen investime per lidhjen me energji elektrike pasi te gjitha makinerite
qe do te perdoren per kerkim - zbulimin e mineralit te kromit nuk do te funksionojne me
energji. Lidhja telefonike do te jete mobile. Nuk lind nevoja per furnizim me uje teknologjik.
Sasia e ujit dhe menyra e largimit te tij
Sic eshte trajtuar dhe me lart, periferia e zones ku ndodhet objekti ka nje shperndarje
karakteristike te perrenjve, prroskave, rrekeve etj. Ushqimi i vetem i prurjeve te lengeta jane
rreshjet e shiut dhe debores. Tipar karakteristik i rregjimit hidrologjik eshte luhatja e theksuar e
niveleve te tyre gjate vitit qe lidhet kryesisht me nivelin e reshjeve. Periudha me prurje te larta
zgjat gjate muajve Tetor-Maj dhe me prurje te pakta Qershor – Shtator. Rrjedhja minimale
eshte e lidhur me rreshjet e pakta dhe avullimin e fuqishem per shkak te temperaturave te larta.
Rrjeti hidrografik i perrenjve perben zonen e drenimit edhe per objektin qe do te shfrytezohet.
Nga monitorimi sistematik qe do te behet prurjeve te ujit I rekomandohet shoqerise qe me
shtimin e tyre te merren masa per kanalizimin dhe drenimin e tyre jashte zones ku do te kryhen
punimet e kerkim - zbulimit.
Shkembenjte e ndryshem te mbushur me uje, pasi preken prej punimeve minerare, humbasin
qendrueshmerine neper shpate, gje qe sjell pasoje uljen e rendimentit ne pune te punetorit,
pengon perdorimin e mjeteve te fuqishme, dhe krijon mundesine e rreshqitjeve ose te
shembjeve.
Tharja e siperfaqes se vendburimin dhe mbrojtja e tij nga hyrja e ujrave kryhet me anen e
krijimit te rrjetit te kanaleve kullues. Dyshemeja e ketyer kanaleve duhet te arrije deri ne
shkembenjte rrethues. Kanalet vendosen ne krye te vendburimit ose gjithe perimetrin e tij duke
nderprere drejtimin e rrjedhes se ujrave. Uji i grumbulluar dergohet nepermes tyre jashte
kufijve te vendburimit ne perroin ose lumin me te afert.
Ne procesin e kerkim - zbulimit nuk perdoret perzierje materialesh,
Nuk perdoren kimikate sintetike apo laboratorike
Nuk perdoren lende plasese
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e) programi për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të
funksionimit të projektit, kohën e mundshme të përfun-dimit të funksionimit të
projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas
mbarimit të funksionimit të projektit;
Bazuar ne Ligjin Minerar Nr. 10 304, datë 15.7.2010 " Për sektorin minerar në Republikën e
Shqipërisë", Neni "Afati i lejes së kerkim zbulimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore,
qymyret dhe bitumet", ka afat vlefshmërie 3 vjet, nga hyrja në fuqi e saj. Pas kesaj periudhe
hartohet raporti per shndrrimin e lejes se kerkim – zbulimit ne leje shfrytezimi. Nga sa u
theksua me siper aktiviteti I kerkim zbulimit do te zhvillohet gjate dy viteve te para si me poshte
Faza e pare ( Marshuta redaksionale, rilevime)

Gjate kesaj faze do te kryen te gjitha llojet e punimeve te programuara ne kete faze duke i
ndjekur ato hap pas hapi si; marshuta redaksionale, rilevim gjeologjik, etj. Perparesi do ti
kushtohet pastrimit dhe thellimit te kanaleve gjeologjike te kryera me pare, rigjenerimit dhe
thellimit te punimeve te meparshme te zbulimit nese ka, dokumentacionit gjeologjik te
punimeve te kerkim-zbulimit te kryera gjate viteve te para. Ri’interpretimi i te dhenave
gjeologjike me grup specialistesh do te jete nga detyrat paresore te kesaj faze. Ne varesi te
rezultateve qe do te merren, do te behen edhe ndryshime qe lidhen me perfytyrimin e ri qe
mund te krijohet te daljeve e trupave kromititik, ne varesi te ndryshimit te elementeve te
shtrirjes zhytjes jug-lindore dhe renies se tyre.
Faza e dytë (Kerkim-zbulimi i detajuar me punime)

Do te behet kerkim-zbulimi i detajuar me kanale gjeologjike, pastrime dhe minigaleri. Natyrisht
kryerja e ketyre punimeve te cilat jane te kushtueshme do te behet dora-dores duke u bazuar
ne vlerësimin dhe rivlerësimin e materialit gjeologjik te grumbulluar nga dokumentimi i
punimeve gjeologjike te kryera. Gjate kesaj faze punimet do te jene te perqendruara kryesisht
ne aktivitetin minerar ku perfshihet perfundimi i te gjithe punimeve minerare ne objekt. Per
kete faze eshte menduar edhe kryerja e minigalerise se kerkimit per vertetimin ne renie te
trupit te mineralizuar (tr.Nr.1). Lloji dhe volumet e punimeve minerare te kerkim-zbulimit jepen
ne tabelen e punimeve te projektuara. (Tab Nr. 8). Perpunimi i pjesshem e materialit gjeologjik
mund te behet edhe gjate fazes se dytë.
ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit;
Meqenese kemi te bejme me kerkim – zbulimin e mineralit te kromit, nuk do te kete ndertime
te perkoheshme apo te perhereshme
f) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyrën e sigurimit të tyre
(materiale ndërtimi, ujë dhe energji);
Sic u trajtua me lart ne kete objekt nuk do te ndertohen objekte siperfaqsore e per rrjedhoje
nuk lind nevoja per perdorimin e materialeve te ndertimit.
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Mbetjet qe gjenerohen gjate funksionimit te aktivitetit
Mbetjet do te krijohen gjate hapjes se kanaleve dhe mini galerive te kerkimit katalogohen sipas
V.K.M nr. 99, datë 18.2.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”
Shtojca I, me kodin 01 04 09 “mbetje rerash dhe argjilash”.
Parimet baze per hartimin e planit te administrimit dhe menaxhimit te mbetjeve minerare
konsistojne ne :
Niveli i ndotjeve ne uje toke, flore dhe faune dhe ne ekosistem eshte parashikuar ne perputhje
me vlerat minimale te pranuara sipas legjislacionit ne fuqi si per stoqet e depozitimit te mineralit
dhe sterilit, shkarkimet ne ajer dhe shkarkimit te ujrave. Vendi ne te cilin do te kryhet
depozitimi i mbetjeve eshte i sigurte, nuk perben asnje rrezik per mjedisin e komunitetin.
Mbetjet minerare eshte parashikuar te trajtohen sipas karakteristikave te tyre, perberjes dhe
dekompozimit. Menaxhimi i mbetjeve eshte parashikuar qe te parandaloje ngjarjet aksidentale,
te minimizoje dukurine efektive negative ne mjedis dhe te garantoje marrjen e masave efektive
dhe me kosto te ulet. Projekti siguron dhe sugjeron monitorimin e vazhdueshem dhe
informimin e hollesishem per punimet e kryera lidhur me depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve
minerare. Rekomandohet shoqerise qe te gjitha veprimet qe lidhen me mjedisin te jene te
koordinuara ndermjet autoriteteve te qeverisjes qendrore dhe vendore.
Duke shfrytezuar kushtet e terrenit te thyer dherat do te depozitohen ne ane te kanaleve qe do
te happen dhe me pas do te perdoren per te mbuluar keto kanale te kerkimit. Mbetjet e
gjeneruara nga aktiviteti jetesor i punetoreve apo ambalazhet do te grumbullohen neper
thase te posatshem dhe do te transportohen drejt drejt qendrave me te aferta te banuara
per menaxhim nga sektoret perkates te pushtetit local.
Ne tabelen e meposhteme jepet preventivi i shpenzimeve per menaxhimin e mbetjeve :
Preventiv per planin e menaxhimit te mbetjeve
a

b

c

Çmontim paisje makineri

Transport makineri, mbeturina

Mbushje me dhe e kanaleve
SHUMA II

Volumi Ore
(ton)
pune

Paga
(lek/ore)

Vlera
(lek)

20

25

25000

100

Volumi Distanca
(ton)
(km)
20
Volumi
(m3)
100

30
Çmimi
(lek/m3)
30

Çmimi
(leke/ton
km)
12

Vlera
(lek)
7200
Vlera
(lek)
3000

35200
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Mbetje te tjera pervec sa permendem me siper do te jene dherat e krijuara nga punimet
e kerkim – zbulimit te cilat do te perdoren per rehabilitimin e zonave ku do te punohet,
per sistemimin e shesheve dhe mbjelljen e pemeve
Sic u trajtua me siper nuk do te gjenerohen mbetje te rrezikshme nga zhvillimi i
aktivitetit

g) informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese
përreth /pranë zonës së projektit;
Ne zonen e projektuar per kerkim - zbulimin prej vitesh ka zhvilluar aktivitet shfrytezimi te
mineralit te kromit miniera e kromit Bulqize si edhe shume subjekte te tjera private. Jane te
gjitha mundesite e lidhjes se ketij projekti me rruget, linjat e energjise elektrike etj.. me ato
ekzistuese ne periferi te kesaj zone.
gj) informacion lidhur me alternativat e marra në konsideratë për sa i takon
përzgjedhjes së vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;
Procesi i perzgjedhjes se projektit, si dhe alternativat gjate hartimit te projektit/veprimtarise i
jane nenshtruar procesit te konkurimit per zonen minerare nr. 682/1 te shpallur nga Ministria e
Infrastruktures dhe Energjise ne te cilen eshte percaktuar siperfaqja dhe kordinatat e
vendndodhjes se projektit.
Teknika dhe teknologjia e zhvillimit te punimeve te kerkim - zbulimit mer parasysh parandalimin
e rreziqeve , mjedisore. Ne rastin konkret do te behen punime te pakta me siperfaqe, gje qe
minimizon shkarkimet ne ajer te pluhurave, zhurmave dhe gazrave, duke I bere ato te
paperfillshme.
Ne projekt parshikohen zgjidhje teknike te punes ne raport me punonjesit qe do te punojne ne
objekt dhe kalimtareve te zones. Me rritjen e numrit te punonjesve, shtimit te paisjeve
teknologjike ndikimet ne mjedis do te trajtoheshin ne pershtatje me keto ndryshime.
h) përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të
nevojshëm, energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre;
Gjate funksionimit te ketij projekti nuk do te perdoren lende plasese, uje teknologjik dhe as
energji elektrike. Per zhvillimin e ketij projekti si lende e pare do te perdoret vetem karburant
(diesel).
i) të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si
ndërtimi i kampeve apo rezidencave etj.;
Gjate zbatimit te projektit nuk do te linde nevoja per ndërtim te kampeve apo rezidencave.
Mund te vendosen keonteniere me funksionin e zyrave, magazine etj.. .
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j) informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në
përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet
kompetente për lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit.
Zbatimi i ketij projekti fillon me paisjen e shoqerise me leje kerkim - zbulimi edhe lejen
mjedisore nga Ministria e Mjedisit. Sqarojme qe shoqeria eshte e rregjistrua ne Q.K.B si shoqeri
me pergjegjesi te kufizuar.
Lejet dhe licencat e nevojshme për projektin, të kërkuara nga legjislacioni në fuqi do te jene :
 Leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Q.K.B. pa afat
 Leja e kerkim - zbulimit e leshuar nga Ministria e infrastruktures dhe Energjise dhe
Q.K.B. me afat 3 vjet dhe me te drejte shndrrimi ne leje shfrytezimi.
k) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e
propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe
institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.
Lejet dhe licencat e nevojshme për projektin qe shoqeria disponon jane :



Certifikate nr. 123 Prot, dt. 09.06.2005, vendimi nr. 5 nga Ministria e Mjedisit
per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis
Njoftimin e shpalljes fitues nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise nr.6863/2 prot.
dt.13.10.2020

l) 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;
Plani i Rehabilitimit synon që në përfundim të zbatimit të tij të realizojë me sukses :
-

-

-

Stabilizimin fizik (regjimin ujor, sterilet, erozionin, masat e sigurisë publike) të
sipërfaqes së kanaleve dhe hyrjeve te mini galerive nëpërmjet masave që do të
përshkruhen më poshtë
Punimet biologjike duke realizuar mbjellje të bimësisë së tapetit stabilizues
(barishtore me rrënjë xhufkore) si dhe fidanëve
Zhvillimin e proceseve natyrore të cilat dallohen qartë nëpërmjet indikatorëve
abiotikë dhe biologjikë dhe evolojnë me stadin e zhvillimit të riaftesimit
(suksesionet biologjike)
Maturimin e procesit të rehabilimit

Masat rehabilituese të kanaleve dhe hyrjes se mini galerive
 Punimet e sistemimit të dheut që do të grumbullohet gjatë zbulimit të shkëmbit
Masa e dheut gjeneruar nga zbulimi i shtresës minerare do të sistemohet në një vend të caktuar
të objektit për t’u përdorur për rehabilitimin e mëvonshëm të kanaleve dhe hyrjeve te
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minigalerive. Dheu do të ngjishet dhe mbulohet me shkurreta e bimë të tjera që mund të dalin
nga hapja e objektit.


Sistemimi i copave të shkëmbit të cilat nuk do të përdoren nga subjekti dhe që qëllimisht do të
lihen për sistemim
Subjekti do të ruajë copa të përmasave të ndryshme të shkëmbinjeve me qëllim që t’i përdorë
për të realizuar shtratin strukturor mbi zonat ku do të hidhet dheu. Këto copa shkëmbinjsh do
të vendosen në mënyrë të tillë që të mund të ndihmojnë në stabilizimin e masës së dheut që do
të hidhet dhe të ruajnë ate nga efektet e agjentëve atmosferikë gërryes-shpëlares.
 Hedhja e dheut
Dheu i grumbulluar gjatë hapjes së objektit do të sistemohet per mbushjen e kanaleve.
Kjo me qëllim që të krijohet një shtrat i thellë toke në çdo germin për të mundësuar zhvillimin
e bimësisë heterogjene dhe për të ofruar kushtet e duhura fiziko-kimike për mbështetjen e
botës së gjallë. Masa e dheut që do te hidhet, më pas do të sheshohet, ngjishet dhe nivelohet
me mjete të posatçme nga stafi i subjektit. Paralel me sistemimin e dheut do të hidhet pleh
organik i cili do të përzihet me masën e dheut (vlerat dhe roli i plehut organik janë të shumta
duke filluar nga përmirësimi i cilësive fizike të tokës deri në çlirimin e lëndës ushqyese dhe
mbështetjen e mikroganizmave. E veçanta e përdorimit të plehut organik këtu është që ai do të
krijojë kushte për zhvillimin e mikro dhe mezofaunës së tokës e cila zakonisht strehohet në të
dhe do të pasurojë tokën me lloje). Në përfundim të sistemimit të dheut do të hapen kanale të
vegjël të cilët do të vishen me gurë të përmasave të duhura që të mundesohet drenazhimi i
masës së dheut dhe lëvizja e ujërave të tepërta në kohë me reshje me qëllim që të mos
rrezikohet dëmtimi i sheshit dhe zhvendosja e dheut në shkallën e poshtme. Pasi të jetë bërë
rrethimi perimetrik me gurë dhe sterile, volumi i dheut që është hequr gjatë punimeve nuk do
te dëmtohet dhe do të mbillet në fazën e punimeve biologjike. Për të siguruar stabilizim më të
mirë fizik të volumit te dheut, do të vendosen në mënyre të çrregullt gurë dhe sterile të
përmasave të ndryshme që do të luajnërolin e bërthamave lidhëse të hapsirës dhe dheut. Kjo do
të shërbejë për të rritur rezistencën e masës së dheut nga erozioni si dhe do të lehtësojë
formimin e strukturës së dheut duke i dhënë tiparet e nje toke.
 Punimet e maturimit të shtratit të dheut
Para se të realizohet mbjellja e shtratit me llojet që do të përzgjidhen nga subjekti në
bashkëpunim me Agjensinë Rajonale të Mjedisit dhe Drejtorinë e Shërbimit Pyjor në
rreth, është e nevojshme që shtrati i dheut të maturohet në mënyrë që të ofrojë
kushtet e përshtatshme për mbirjen e farave dhe fidanëve. Gjatë kësaj periudhe
kohore masa e dheut do të plerohet me pleh organik dhe do të punohet me bel. Në
përfundim, mbasi të bëhet testimi i shtratit të dheut për filtrimin e ujit, strukturën e
ajrosjes, stabilitetin strukturor dhe fizik dhe sidomos për aftesinë ujëmbajtëse do të
përgatitet për mbjellje.
 Realizimi i mbjelljes së “tapetit të gjelbër”
Ky operacion do të realizohet menjëherë pas sistemimim–nivelimit të masës së dheut. Pas
ngjeshjes, nivelimit dhe hapjes së kanaleve kullues – drenazhues siperfaqja e sheshit të
shkallës do të shkriftohet me krehër dhe do të mbillet me farë bari. Kjo bimësi duke qenë
me sistem rrenjor xhufkor do të luajë rolin e stabilizuesit biologjik të masës së dheut në fazat e
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para të riaftësimit të tokes dhe fillimit të zhvillimit të proceseve fillestare të formimit të
strukturës së tokës dhe raporteve ajër/ujë të agragateve tokësore dhe poreve. Në këtë fazë
mund të kryhet nje mulcirim modest i sipërfaqes së mbjellë me një shtresë të hollë plehu
organik dhe mbulesë vegjetale.
 Mbjellja e fidanëve dhe bimësisë shkurrore
Ky operacion do të bëhet mbas një periudhe kohore në mënyrë që masa e dheut të
sistemuar mbi kanale të jetë stabilizuar dhe të ketë fituar cilësitë e nevojshme për zhvillimin e
bimësisë shkurrore dhe fidanëve. Mbjellja e bimësisë autoktone në siperfaqen e punuar më
parë do të bëjë të mundur stabilizimin e zonës së degraduar, mbrojtjen nga erozioni si dhe
rregullimin e pejsazhit të zonës. Në këtë zonë është menduar të mbillen bimë
autoktone, të cilat kanë përparësi pasi e kanë më të lehtë të përshtaten. Llojet që do të mbillen
do të jenë akacia ose pisha. Mbjellja do të bëhet me fidanë të trajtuar më parë në fidanishte për
një periudhë 2-vjeçare. Për të arritur qëllimin shoqëria mbetet e angazhuar të bëjë çdo
investim dhe të marrë masat e përcaktuara në lejen e mjedisit për të realizuar
rehabilitimin e objektit.
 Rehabilitimi i tokes
Per rehabilitimin e tokes, do te shfrytezohen mbetjet e imeta nga materiali i nxjerre dhe do te
plotesohet me 30 cm dhe’ ( toke ) te pasur me pleh. Nese do te nevojitet stabilizimi i ketij dheu
nje pjese te faqes se pjerret do te behet me trungje te ngulura ne toke me thellesi mbi 30 cm,
dhe mulcirimi do te jete i thate dhe me kashte, gjrthe te bimeve te zones dhe dege. Muilcirimi
do te sherbeje, si per uljen e humbjeve te farnave nga largimi prej aktivitetit eolik, ashtu dhe per
uljen e aktivitetit erodikpersakohe vegjetacioni eshte i pazhvilluar mire.
Mbjelljet do te kene renditjen me largesi fidanesh çdo 8 metra, gje qe do ti jape nje kurore
dendesi mjaft te mire teritorit dhe lejon dritesimin per veterritjen dhe zhvillimin e bimeve
natyrore.
Kombinimi i punimeve te kerkim-zbulimit me ato te zbutjes se impakteve mjedisore si dhe
punimet rehabilituese, do te kete si pasoje edhe rritjen e numrit te te punesuarve.
Kujdesi per punimet rehabilituese nga ana e shoqerise do te vazhdoje deri ne mbarimin
perfundimtar te projektit te kerkim-zbulimit.
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Paraqitja e punimeve të rehabilitimit në menyrë kronologjike

Operacioni i punës

Çmontimi dhe largimim i
teknologjisë (eskavator, kamion,
etj.) në përfundim të kerkim –
zbulimit

Sistemimi i kanaleve te kerkim
zbulimit pas largimit të
teknologjisë

Sistemimi i masës së dheut dhe
stabilizimi fizik te shesheve te
punes përmes plehrimit organik
të masës së dheut

Operacioni rehabilitues
Në mbarim të kerkim – zbulimit makineritë do të zhvendosen
në shkallën tjetër. Për të lehtësuar punën dhe ruajtur masën e
dheut që do të përdoret për rehabilitim gjatë zbulimit të
shkëmbit, dheu që do të dalë do të sistemohet në pjesën e
poshteme te kanaleve dhe hyrjes se galerive, do të rrethohet
me perimetër gurësh të mëdhenj

Përgjatë punimeve të kerkim – zbulimit të mineralit do të lihen
copeza sterili me përmasa të ndryshme të cilët do të vendosen
menjëherë pas largimit të makinerive në përimetrin skajor në
një distancë prej 1 m nga ekstremi skajor kanaleve
Mbasi të jetë bëre rrethimi perimetrik me gurë dhe sterile,
volumi i dheut që është hequr gjatë punimeve të zbulimit dhe
që është sistemuar do të zhvendoset dhe do të sistemohet në
hyrjen e minigalerive dhe kanaleve. Për të siguruar stabilizim
më të mirë fizik të volumit të dheut do të vendosen në mënyrë
të çrregullt gurë dhe sterile të përmasave te ndryshme që do
të luajne rolin e bërthamave lidhëse të hapsirës dhe dheut. Kjo
do të shërbejë për të rritur rezistencën e masës së dheut nga
erozioni ujor dhe eror si dhe do të lehtësojë formimin e
strukturës së dheut dukë i dhënë tiparet e nje toke. Masa e
dheut që do të hidhet më pas do të sheshohet, ngjishet dhe
nivelohet me mjete të posatçme nga stafi i subjektit. Paralel me
sistemimin e dheut do të hidhet pleh organik i cili do të
përzihet me masën e dheut (vlerat dhe roli i plehut organik
janë të shumtë duke filluar nga përmiresimi i cilësive fizike të
tokës deri në çlirimin e lëndës ushqyese dhe mbështetjen e
mikroganizmave; Në përfundim të sistemimit të dheut do të
hapen kanale të vegjël të cilët do të vishen me gurë të
përmasave të duhura që të mundësohet drenazhimi i masës së
dheut dhelëvizja e ujrave të tepërta në kohë me reshje me
qëllim që të mos rrezikohet dëmtimi i sheshit dhe zhvendosja e
dheut në shkallën e poshtme.

18

Realizimi i mbjelljes së “tapetit të
gjelbër” të sheshit (sipas skemës
grafike më poshte)

Mbjellja e fidanëve dhe bimësisë
shkurrore

Ky operacion do të realizohet menjëherë pas sistemim–
nivelimit të masës së dheut. Mbas ngjeshjes, nivelimit dhe
hapjes së kanaleve kullues–drenazhues sipërfaqja do të
shkriftohet me krehër dhe do të mbillet me farë bari, lilolium
ose farë nga bimësia barishtore e zonës si lloji trifolium. Kjo
bimësi duke qenë me sistem rrënjor xhufkor do të luajë rolin e
stabilizuesit biologjik të masës së dheut në fazat e para të
riaftësimit të tokës dhe fillimit të zhvillimit të proceseve
fillestare të formimit të strukturës së tokes dhe raporteve
ajër/ujë të agregateve tokësore dhe poreve. Në këtë fazë mund
të kryhet një mulcirim modest i sipërfaqes së mbjellë me një
shtresë të hollë plehu organik dhe mbulesë vegjetetale.

Ky operacion do të bëhet mbas një periudhe kohore të cakuar
nga realizimi i operacionit te mesiperm në mënyrë që masa e
dheut të sistemuar mbi sheshin e shkallës të jetë stabilizuar dhe
të kete fituar cilësitë e nevojshme për zhvillimin e bimësisë
shkurrore dhe fidanëve.

Subjekti, gjithashtu, do te kete lidhje te vazhdueshme me Agjensine Rajonale te Mjesdisit, prane
te se ciles do te informoje peridokisht per mbarvajtjen e punes si gjate kerkim-zbulimit ashtu
dhe per minitorimin e parametrave te me siper.
Fidanët do të mbillen përgjithësisht në fillim të pranverës, ose në dimër në varësi të lloijt të
fidanit dhe kërkesave të tij për faktorë abiotike. Do të mbillet vetëm bimësi autoktone, një
pjesë e së cilës do të sigurohet dhe ruhet që nga faza e hapjes , kur do të shkulet bashkë
me shtresën e dheut. Për të ruajtur bimësinë autoktone do të ndërtohet një farishte e
hapur në grumbullin e dheut të hequr nga siperfaqja. Fidanët do te mbillen bazuar në kriteret
teknike për madhësinë e gropës, plehrimin, distancën midis tyre etj.
m) Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis;
Gjatë zbatimit të projekteve në terren duhet të mbahen në konsideratë mbrojtja e mjedisit
dhe standartet mjedisore si dhe të aplikohen masa konkrete. Çdo zbatim projekti duhet të
shoqërohet me planin e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shmangien e
dëmeve mjedisore të panevojshme dhe të pariparueshme. Masat per mbrojtjen e mjedisit
duhet të planifikohen dhe zbatohen gjatë operacioneve me ndikim në mjedis si në fazën e
përgatitore ashtu edhe atë të kerkimit ne vendburim. Në këtë seksion do të trajtohen
masat kryesore për mbrojtjen e mjedisit dhe zbutjen e ndikimeve negative të
identifikuara në seksionin paraardhës. Masat e propozuara lidhen me fazat dhe aktivitet e
mëposhtme:
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 Masat qe do te merren per zbutjen e ndikimit
Ndikimet mjedisore do te zvogelohen duke zbatuar me korrektesi teknikat e meposhtme:

-

Piketim te sakte te siperfaqes se kerkimit dhe operim vetem brenda saj,
Kontrolli i pluhurave permes lagies se zones se punes
Kontrollin e dherave te gjeneruara dhe sistemimin e tyre me ane te kompaktesimit te
dherave dhe mbjelljes se shkurreve qe do te dalin nga pastrimi dhe hapja e minigalerive
me qellim rivegjetacionin.
Hapjen e kanaleve te nevojshem per te drejtuar ujerat e shiut.
Kontroll teknik i mjeteve te punes per te parandaluar rrjedhjet e karburantit



Masat e zbutjes se ndikimit ne fazen e pergatitjes per shfrytezim te objektit

-

Masat per mbrojtjen e tokes
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara

Shqetesim i shtreses se Sasia e dheut mund te sistemohet pergjate rruges dhe te
tokes per shkak te hapjes se perdoret per qellime rehabilitimi ne faza te ndryshme te
rrugeve.
kerkim zbulimit ose per rehabilitimin e rrugeve
dhe siperfaqeve te demtuara ne perfundim te kerkim
zbulimit.
Ngjeshje e pjesshme e tokes
nga levizja e automjeteve te
transportit si kamione etj.
Erozion siperfaqesor ne mot
me reshje

Per parkimin e makinerive dhe automjeteve dhe
kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes do te shfrytezohen
vendet e caktuara
Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne
siperfaqe. Pergjate segmenteve rrugore ne varesi te
terrenit dhe kushteve te tokes do te hapen kanale
anesore qe do te ndalim forcen gerryese te ujrave
te reshjeve, ndersa pergjate perimetrit te sheshit
do te hapen kanale perimetrike kufizuese qe do te
frenojne gerryerjen dhe transportin e tokes sipas
gradientit te pjerresise nga ujrat siperfaqesore. Ne
pjese te veçanta do te shihet mundesia e mbjelljeve te
fidaneve pyjore te pershtatshem per zonen fitoklimatike.
Ndotje
e
tokes
si Makinerite e punes do te kontrollohen per gjendjen e
pasoje
e avarive te tyre
teknike
dhe
nese konstatohen pjese te
mekanikes
amortizuara qe mund te rrjedhin lubrifikante do te
zevendesohen me te reja. Ne rast te ndonje aksidenti
dhe rrjedhjeve aksidentale te lendeve ndotese ne mjedis
do te merren masa per pastrimin e menjehershem
te tokes se ndotur e cila do te depozitohet
ne nje kazan te posatshem metalik ose prej betoni per t’u
djegur me pas
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Masat per mbrojtjen e ajrit
Lloji i ndikimit
Emetime
te
pluhurit,
zhurmes, gazeve, aromave
dhe vibracione

Masat e propozuara
Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e
tyre te jete vetem ajo teknologjike dhe jo e avarive. Ato
duhet te perdoren me efiçence dhe te minimizohet
koha gjate se ciles mbahen ndezur motoret.
Skapamentot duhet te kene ne gjendje funksionale filtrat e
tyre teknologjike te kapjes se grimcave (skapamentot
e makinerive kane nje jastek te posatshem per kete gje).
Do te perdoret nafte me permbajtje te ulet squfuri.
Transporti te behet me mjete te pastra nga balta dhe te
mbuluara nese rruget kalojne prane ose neper qendrat e
banuara. Te menjanohet renia e borive te automjeteve
nga shoferet per te mos krijuar zhurme dhe stres
tek banoret. Qarkullimi i kamioneve ne qendrat e
banuara te behet me shpejtesi te ulet gje qe shmang jo
vetem aksidentet por edhe krijimin e pluhurave.

Masat per mbrojtjen e pejsazhit
Lloji i ndikimit
Masat e propozuara
Ndikime ne pejsazh dhe Gjate kerkim zbulimit nuk duhet te demtohen siperfaqe te
topografine e relievit
panevojshme si pasoje e mosplanifikimit te sakte
apo e neglizhences se punetoreve qe mund te
presin peme apo te shkaktojne zjarre dhe demtojne
pejsazhin dhe bimesine e zones

Masat per mbrojtjen e biodiversitetit
Lloji i ndikimit
Masat e propozuara
Ndikime ne faune

Shoferet do te udhezohen te bejne kujdes gjate
transportit ne zona pyjore per te mos shtypur kafshe qe
mund te jene ne mes te rruges. Shoferet duhet te
spostojne kafshet pastaj te vijojne udhetimin
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odministrimin
e
Llojii ndikimit

urbdne
f'lasat e propozuara

Gjenerim i mbetjeve nga Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti jetesor i
aktivitetinjerezor
punetoreve apo ambalazhet
do te grumbullohenneper
thase te posatgemdhe do te transpoftohendrejt
qendraveme te aferta te banuaraper menaxhimnga
sektoretperkateste pushtetitlokal
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