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Vendndodhja: Lezhe Shengjin ISHULL- LEZHE Impjant i perpunimit te drurit, afer superstrades,
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1. TЁ PЁRGJITHSHME
Shoqёria “Junik” me administrator z.Ded Malutaj, është njё subjekt juridik i regjistruar në QKB me
NUIS J68007522L. Sipas ekstraktit tё QKB-sё, subjekti “JUNIK SHPK” ёshtё themeluar me
19/04/1995.
Zyra qёndrore/zyra e pёrfaqёsimit nё Shqipёri ёshtё nё adresёn: Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT,
Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe.
Subjekti “Junik”, si objekt të veprimtarisё sё tij ka shume aktivitete te lidhura me Ndertimin ne te gjitha
fushat, transportin, instalimet, tregtia, prodhime te ndryshme ne te gjitha fushat e ndertimit dhe me gjere
si dhe turizmin apo dhe sigurine.
Duke parё tё gjithё fushёn e veprimtarisё ku operon, subjekti kёrkon tё zhvillojё aktivitetin “Perpunimit
te drutit dhe prodhimit te mobilieve”, me vendndodhje afer superstrades, rruga e Rriles, Numer pasurie
57/7, me zone kadastrale 1986, Lezhe Shengjin ISHULL.
Kjo zonё ёshtё e pёrshtatshme pёr zhvillimin e kёtij aktiviteti pasi ёshtё njё zonё me karakter shumё
ekonomik dhe industrial si dhe me pak banesa te shperndara ne largesi te kondiserueshme.
Objekti, i cili do te përdoret për zhvillimin e aktivitetit nё fjale ndodhet nё brёndёsi te pronës me nr
pasurie 87/56, zona kadastrale 1329 dhe nuk cenon pronat e tjera perreth. Ky aktivitet do zhvillohet në
përputhje me planin e zhvillimit të zonёs.
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2. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
2.1. Qёllimi i projektit
Qёllimi i projektit tё propozuar ёshtё prodhimi i produkteve te mobilerise nepermjet perpunimit te
drurit, MDF etj.
Objekti shёrben pёr pajisjet e vendora per funksionimin e procesit teknologjik si dhe per magazinimin
e pёrkohshёm te mobilieve te prodhuara dhe me pas shperndarjen dhe tregtimin ne kliente te tjere tё
ketyre produkteve.
2.2. Vendndodhja e aktivitetit
Prona pёr tё cilёn po vlerёsohet zhvillimi i kёtij aktiviteti ndodhet ne pronen si me poshte:
Pasuria vёrtetohet nga Certifikata pёr Vёrtetim Pronёsie, lёshuar nga ZRPP Lezhe me nr.799074 datё
7.10.2010.
Sipёrfaqe prone 5480 m²,
Sip. trualli 5480 m²,
Sip. Ndertese 972 m²,
Zona kadastrale 1986,
volumi 6, faqe 134,
numёr pasurie 57/7.
oordinatat e vendit sipas Sistemit
Koordinativ GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4

Nr.
P.1.
P.2.
P.3.
P.4.

X
4387179.88
4387321.9
4387317.16
4387176.54

Y
4626124.81
4626140.56
4626179.4
4626166.07

Prona pёr tё cilёn po vlerёsohet zhvillimi i kёtij aktiviteti ndodhet nё rrugёn dytesore Lezhe-Rrile, ne
fshatin Ishull-Lezhe, bashkia Lezhe.
Kjo zonë është e përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti pasi zona ёshtё me karakter industrial dhe
ekonomik. Pozicionimi ne afersi te rruges kryesore si edhe lehtesia e rrugёve hyrёse dhe dalёse mundёson
zhvillimin e shumё aktiviteteve dhe krijon lehtёsira nё aksesimin e tyre. Aktiviteti puneson me shume se
20 punonjes, ku pjesa me e madhe jane banore te afert te zones ku ndodhet objekti.
Vendosja e kёtij aktiviteti në këtë zonë pёrmbush kriteret bazё mjedisore pёr ushtrimin e aktivitetit:
• Nuk ndodhet shume pranё zonave shume te banuara;
• Nuk ka ne afersi prani tё burimeve ujore;
• Aksesi pёr nё pronё ёshtё i drejtёpёrdrejtё.
Objekti ku zhvilohet aktiviteti në fjale ndodhet nё brendёsi tё pronёs dhe nuk cenon pronat e tjera pёrreth.
Zona e vendndodhjes sё objektit ka infrastrukturё ekzistuese rrugore, rrjetin elektrik dhe furnizimin me
ujё tё pijshёm.
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2.3 Lidhja e objektit me infrastrukturën inxhinierike
Objekti ku do zhvillohet aktiviteti në fjale ndodhet nё brendёsi tё pronёs dhe nuk cenon pronat e tjera
pёrreth. Zona e vendndodhjes sё objektit ka infrastrukturё ekzistuese rrugore, rrjetin elektrik dhe rrjetin
e furnizimit me ujё tё pijshёm.

Fig.1. Ortofoto e vendndodhjes sё veprimtarisё (Sipas sistemit koordinativ- Albanian 1986/GaussKruger Zone ) .
Burimi: geoportal.asig.gov.al
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Burimi: geoportal.asig.gov.al

2.4. Përshkrimi i proceseve teknologjike të aktivitetit
Territori ku ushtrohet aktivitetit ёshtё e pёrbere nga disa ambiente ku zhvillohen proceset kryesore.
Ambientet janё si mё poshtё:
- Ambienti ku behet perpunimi i lendes se pare, i cili eshte i rrethuar me mure tulle ne te gjithe
perimetrin e tij, me cati me konstruksion metalik si dhe mbulese me panele sanduich.
-Ambienti ku behet pastrimi/lyerja i te gjithe siperfaqeve qe e kane te nevojshme kete proces.
-Ambienti ku behet asemblimi dhe magazinimi i produkteve te prodhuara. Ne kete hapsire kryhen te
gjitha proceset e bashkimit te pjeseve te prera e te sharruara me pare, duke krijuar format dhe duke
prodhuar produktet perfundimtare te mobilimit sipas kerkesave te projekteve specifike.
Ne keto ambiente subjekti ka te instaluar disa pajisje qe kryejne te gjitha sherbimet perkatese
teknologjike si me poshte:
 Makineri disk kendesh vetengarkuar “Balesteri Techna 3001’’
 Prese per kapeke kuzhine “Comil”
 Makineri per te lidhur (ambalazhuar” “Regetta TP-201CE”)
 Sansiatrice (sharre e madhe/skuadruese/karrel) e madhe
 Bordatrice “SCM Olimpic K208”
 Karrel turk “Mizak MZK-3200S”
 Prese mekanike “Monimac”
 Prese hidraulike me korent “Cemelusta SSP 60”
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Karrel/Skuadrues italian SCM S115WF
Aspirator kermill i madh
Freze universale Unver
Freze robot SCM T 120/C
Graseta Griggio G & C
Plan 50 italian “Bongioanni”
Penduli madhe / disk banak “Radial 900 OMGA
Disk banak Novad 400
Prese vertikale me korent Tecnobreta
Grasete 40 e vogel MZK-500-K
Sharre shirit “Centauro compact 800
Briketatrice/Presues tallashi CamLogic PFG-05
Kombinat druri Mizrak
Torno hidraulike kopjuese Genini
Freze Sicar
Zumpatrice e madhe Sipas LN3000 + aspirator
Torno pastruese Genini LAR 120
Tranatrice kalibruese SCM
Trapan zinxhiri
Disk preresi madh
Plan trapan KEDU KOAZM
Makineri parketi
Tharese stukoje
Kompresor ajri

Gjithashtu eshte bere dhe plotesimi figurativ me shenja dhe tabela ne vende te dukshme si:
1. Ndalohet duhani dhe mbajtja e cdo lloji lende te rrezikshme qe mund te provokoje ndezje.
2. Ndalohet magazinimi dhe perdorimi i mjeteve ngrohese me flake (vajguri, elektrike, gazi te lengshem
dhe filanment te hapur) si dhe perdorimi nga personeli i kepuceve qe shkaktojne shkendija nga pjese
metalike.
3. Jane ne gjendje edhe mjete te fikjes se zjarrit perfshi edhe uniformat antizjarr per personelin i cili ka
marre trajnimin e nevojshem per te vepruar ambientet e kompleksit jane plotesisht te ndricuara dhe te
pajisura me sinjalizime fosforeshente per te evituar cdo aksident te mundshem. Per te zbutur sa me
maksimalisht keto ndikime shoqeria Junik sh.p.k eshte konsultuar dhe ka investuar ne nje teknologji me
pajtueshmeri optimale mjedisore e cila pranon modifikme dhe permiresime te saj ne rast te teknologjive
te reja me efikase.
Shoqeria angazhohet te kontrolloje, monitoroje dhe beje perpjekje te vazhdueshme per te instaluar
teknologji te re qe minimizon ne maksimum efektet negative te veprimtarise se saj. Gjithashtu kompania
eshte e hapur ti nenshtrohet cdo lloj auditimi dhe monitorimi nga institucione te administrimit dhe
mbrojtjes se mjedisit perfshi dhe trupa shkencore.
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3. INFORMACION PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS.
Shkarkimet në mjedis gjatë fazës së funksionimit të këtij aktiviteti do të jenë minimale.
3.1. Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në mjedis.
Një nga objektivat e këtij raporti është identifikimi i ndikimeve të mundshme që mund të shkaktohen
në mjedis nga ky aktivitet në terësi. Identifikimi i ndikimeve të mundshme në mjedisin e kësaj zone do
të vlerësohen në njërën prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi aktiviteti është ekzistues dhe
ndikimi në mjedis do të jetë vetëm gjatë ushtrimit të aktivitetit.
Shkarkime nё ujё
Gjatё zhvillimit tё aktivitetit nuk kemi ndotje tё ujёrave nёntokesorё apo sipёrfaqёsorё. Ujrat qё dalin
nga aktiviteti janё ujra tё cilat lindin si rrjedhoje e aktivitetit tё lagies sё zonёs sё objektit, dhe ujёrat e
rreshjeve nga kushtet atmosferike. Nё objekt nuk do tё shkarkohen materiale te rrezikshme dhe si
rrjedhoje nuk do tё ketё ndotje tё ujrave nёntokёsore ose sipёrfaqёsore.
Emetimёt nё ajёr.
Gjatё zhvillimit tё kёtij aktiviteti, emetimet nё ajёr janё kryesisht: emetimet e gazeve qё ҫlirohen nga
lёvizja e automjeteve nё zonё dhe pluhurat. Pra, mund te themi se niveli i shkarkimeve do tё jetё i ulёt,
kjo vjen si rezultat se mjetet rrugore qё qarkullojnё janё konform normave tё pёrcaktuara.
Ndikimet nё tokё.
Zhvillimi i kёtij aktiviteti nuk do tё ndikojё negativisht nё tokё, kjo vjen si rezultat se nuk do tё
magazinohen lёndё tё rrezikshme.
Ndikimet nё florё/ faunё.
Kjo zonë nuk bën pjesë në zonat e mbrojtura dhe aktiviteti nuk ndikon në florën dhe faunën e zonës në
fjalë, pasi kjo zonë është e varfër me bimësi. Prona ku do te zhvillohet aktiviteti ka infrastrukture te
ngritur. Nё kёtё prone ёshtё ndёrtuar objekti me te gjitha intalimet e nevojshme per zhvillimin e ketij
aktiviteti. Aktualisht zona ёshtё me karakter ekonomik si edhe ka nje bimesi perreth objektit qe
mirembahet.
Mbetjet e prodhuara.
Gjatё zhvillimit tё kёtij aktiviteti, mbetjet qё do tё prodhohen do tё menaxhohen duke respektuar
legjislacionin nё fuqi pёr menaxhimin e mbetjeve. Grumbullimi i mbetjeve do tё jetё i diferencuar qё
nё vendburim. Nё ndihmё do tё vijnё edhe konteineret e Njёsisё Administrative pёrkatese.
Pёr njё menaxhim tё duhur tё mbetjeve do tё nёnshkruhen kontrata pёrkatёse me subjektet e licensuara
pёr trajtimin dhe menaxhimin e tyre.

3.2. Masat e nevojshme pёr zbutjen e ndikimeve
Ndikimet negative nё mjedis gjatё shfrytezimit tё objektit janё nё nivele tё ulta. Disa prej masave
kryesore qё do tё ndёrmerren janё pёrmendur nё mёnyre tё pёrmbledhur si mё poshtё shёnuar.
• Kontrollin dhe mbajtjen e ndikimeve brenda zonёs sё aktivitetit;
• Shmangien e efekteve negative nё shёndet dhe mjedis;
• Kufizimi i veprimtarisё vetёm brenda objektit;
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• Kontrolli i pluhurave nepёrmjet lagies sё zonёs;
• Kontrolli teknik i automjeteve pёr tё parandaluar rrjedhjet e karburantit dhe çlirimet tej normave tё
lejuara.
• Vendosja e kontenierëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të
gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në vendepozitimin më të afërt të caktuar nga njësia
administrative.
• Instalimi i sistemit tё ndarjes sё ujrave tё kanaleve tё grumbulluara nga kanalet sipёrfaqёsore tё
objektit.
• Pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave teknologjike tё larjes dhe të shiut.
• Mbjellja e pemëve dekorative përreth objektit për të krijuar një ambient të pastër dhe rekreativ.
Do tё respektohen tё gjitha kushtet dhe masat nё Lejen e Mjedisit qё do tё vendosen nga AKM-ja dhe
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

4.PROGRAMI I MONITORIMIT
4.1 Qëllimet e monitorimit mjedisor
Qëllimi i monitorimit mjedisor është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse
zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të
vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit
të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

4.2 Objektivat e Monitorimit:
•

•
•
•

•
•
•
•

Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e
zhvillimit te burimeve. Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të
burimeve dhe shkaqeve të tyre.
Për të evidentuar cilësine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të
marrë masat e nevojshme për permiresimin e tyre.
Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve natyrore.
Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e
zhvillimit te burimeve. Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të
burimeve dhe shkaqeve të tyre.
Për të evidentuar cilësine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të
marrë masat e nevojshme për permiresimin e tyre.
Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve natyrore.
Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në zonё, në rastet kur
vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
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Pamje nga objekti qё do ku zhvillohet e aktivitetit.
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