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Të dhëna mbi subjektin
Subjekti“DEDI GROUP” Sh.p.k ish ARDI & ORGITO me administrator Z. Kledi Periku me
numër identifikues NIPT K88913001T i regjistruar në QKR me datë 13/03/2008.Subjekti
ushtron aktivitetin “Prodhimi dhe fraksionimi I produkteve minerale jometalike.” që ndodhet
në Lezhe Rubik RRETHI I SIPERM Lagjja "Rrethi Eper" , sheshi i Nyjes (linjës)se
përpunimet te inerteve, me nr. Pasurie 22/6,zona kadastrale 3229, vol 2, faqe 127 ”. Kjo
shoqëri është e specializuar në prodhimin dhe fraksionimin e inerteve ku punojnë punonjës
me pervojë dhe ekperience në fushën e prodhimit dhe fraksionimit te inerteve.
Pamja e Vendosjes se Veprimtarisë
Pamje në ortofoto

Subjekti “DEDI GROUP ”Sh.p.k ndodhet ne Lezhe Rubik RRETHI I SIPERM Lagjja
"Rrethi Eper" , sheshi i Nyjes (linjës)se përpunimet te inerteve, me nr.Pasurie 22/6,zona
kadastrale 3229, vol 2, faqe 127.
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Pershkrimi i sistemit te shfrytezimit .
Lenda e para jane inertet lumore dhe malore te siguruara nga subjektet e licensuara .Per
zgjedhjen e sistemit te shfrytezimit qe do te perdoret per shfrytezimin e objektit kemi pasur
parasysh keto faktore:
-

Menyra e trasportit te materialit dhe sterilit.
Menyra e kryrjes se punimeve per perpunimin dhe seleksjonimin e tije.

Tipet e mjeteve dhe mekanizmave qe parashikohen per ngarkim dhe transport.
Shoqeria ka parashikuar qe ngarkimi i mjeteve me materialin e perpunuar te behet me mjet
ngarkimi me kove (tip rusp) me sistem e ecje me goma dhe kapacitet kove 1.5m³.
Njesite e sherbimeve mbeshtetese:
Zyra dhe ambjente per perdorim nga personeli, kabina elektrike, magazine, etj.

Proçesi teknologjik i prodhimit dhe karakteristikat e tij.

Impianti i fraksionimit dhe proçesi i perpunimit te materialit inert.
Shoqeria “DEDI GROUP”sh.p.k. ka investuar per aplikimin e nje teknologjie bashkekohore
te standarteve europiane te prodhimit. Ky impiant eshte teper eficent persa i takon perdorimit
te energjise, pjese teknologjike te ndryshme te saj ndertohen ose modifikohen me te reja,
shpikje te reja inxhinjerike te cilat permiresojne eficencen dhe optimizojne perdorimin e
energjise dhe ndikimin e tij ne mjedis. Kjo linje teknologjike sipas proçeseve qe realizon
perbehet nga keto njesi baze:
Sheshi i depozitimit ku depozitohet e lenda e pare qe vjen nga qe vjen nga subjekte e
liçensuara.
Bunkeri i depozitimit te materialeve inerteve
Bunkeri eshte edhe stacioni i pare i materialit inert i cili i nenshtrohet nje numri te caktuar
proçesesh. Materiali inert qe depozitohet ketu do te jete gjithmone ne gjendje te lagur per efekt
te eliminimit te çlirimit te pluhurave gjate proçesit te thyerjes se tije. Bunkeri i depozitimit ka
formen e nje hinke me fund nga siper, nje kapacitet volumetrik relativ prej 10m 3, i ndertuar
prej metali çeliku me diameter flete prej 0.8 mm bunkeri eshte teper rezistent ndaj forcave
mekanike. Ne bunker shkarkohet materiali inerte i cili nepermjet forces terheqese
gravitacionale drejtohet ne sistemin e sistemin e sitosjes.

Planimetria

Silosja e lendes se pare ne siten me dy kate
Nga bunkeri ushqyes nepermjet nje transportieri, lenda e pare i nenshtrohet nje proçesi
paraprak te sitosjes ne siten me siperfaqe prej 2 m2 nga ku largohen fraksjonet e trasha nga ato
te imtat. Materialet e imta qe perfaqesojne nje pjese te rererave dhe mbetjeve te pa
deshirueshme qe shoqerojne lenden e pare ‘dalin ne pjesen e poshteme te sites nga ku largohen
ne vendet e caktuara per depozitimin e tyre.
Pjesa e materialit te trashe qe mbetet ne pjesen e siperme te sites, nepermjet transportierit,
kalohet per copetim ne fronton.
Copetimi i materialit inert ne fronto.
Eshte njesia agragate e dyte e proçesimit te copetimit te materialit inert. Frontoja eshte nje
paisje e cila ka nje bunker te vogel per futjen e lendes inerte dhe dy nofulla te fuqishme te
perbera nga material specjal qe nepermjet levizjes se tyre realizohet copetimi i materialit.
Materiali tashme i copetuar ne frontoj qe vihet ne levizje nga nje motorr 5.5 kW, nepermjet
transportierit kalohet ne proçesin tjeter te sitosjes
Fraksjonimi i materialit nepermjet sistemit te sitosjes(8).
Pas proçesit te copetimit te materialit ne fronto, kuptohet qe tashme materiali i dale nga frontoja
ka ne perberje te tije nje perzjerje granulometrike nga materiale inerte te trajtes ranore deri ne
copeza te medha me dimensjone deri ne 5 cm. Per ndarjen e ketyre fraksjoneve materiali kalon
ne nje site me dy kate me siperfaqe 8 m2 ku pjesa e imet qe del nga pjesa e poshteme e sites
dhe qe perfaqeson materialin me karakteristikat e reres, kalon ne nje larese rere ku realizohet
proçesi i larjes se tije dhe me teje nepermjet nje transportieri(4) kalon ne vend grumbullimin e
reres, ku trajtohet si produkt i gatshem se bashku me reren e marre gjate proçesit(natyrale).
Pjesa mbi site qe perbehet nga material i trashe, nepermjet transportierit kalohet ne proçesin e
grimtesimit ne mullinj.

Proçesi i therrmimit se materialit ne mullinj
Materiali i dale siper sites nepermjet transportjerit kalon ne proçesin e grirjes ne mullinjte te
cilet jane te vendosur ne seri per te realizuar nje proçes sa me te plote te therrmimit te materialit
inert.
Parimi i punes se mullinjeve eshte i tipit me çekiçe. Pasi materiali therrmohet ne mullinjte,
nepermjet transportierit kalon perseri ne nje proçes sitosje
Proçesi sitosjes pas bluarjes se materialit ne mullinj
Materiali i bluar ne mullinj tashme i nenshtrohet nje proçesi te sitosjes ne nje site me dy kate
me siperfaqe 6 m2. Nga ky proçes fitohen dy fraksjone qe perfaqesohen nga pluhra teper te
imeta dhe pluhura te imeta qe nepermjet transportieve dhe depozitohen ne vend depozitimet e
tyre te gatshem per tregetim. Pjesa e tjeter e materialit qe mbetet mbi site nepermjet
transportjerit kalon ne nje proçes tjeter sitosje qe realizohet nepermjet sites qe eshte perseri nje
site me dy kate dhe ne te cilen realizohet fraksjonimi i 5 fraksjoneve qe jane fraksjonet mbi 10
mm te cilat nepermjet transportjerit riciklohen per ne sistemin e bluarjes se perseritur ne
mullinj, fraksjonet deri ne 10 mm te cilat nepermjet transportjerit depozitohen ne vend
depozitim per shitje, fraksjonet nga 5-8 mm qe nepermjet transportjerit, depozitohen ne vend
depozitim per shitje, fraksjonet 2-3 mm qe nepermjet transportjerit kalohen ne vend depozitim
per tu shitur .
Materiale e seleksionuara depozitohen ne sheshin perkates sipas granulometrise te pershkruar
me siper per tre fraksionet rere 0-5, granil 1 dhe 2.

Lendet e para.
Lenda e pare qe perdoret per prodhim te materialeve inerte per ndertim jane kryesisht materiale
inerte dhe qe perfaqesojne materiale me konsistence zhavori apo rere .
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Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit
Po

Jo

Humbje tokes per kullote

X

Ndryshime topografike te terrenit

X

Prishje punime bujqesore

X

Ndotje e tokes nga rrjedhjet

X

Ndotje e tokes nga mbetjet e ngurta

X

Ndotje e tokes nga depoz. llumrave

X

Lloji ndikimeve

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit
Po

Prodhimi i pluhurit

Jo
X

Ndotje nga djegia e hidrokarbureve

X

Lloji ndikimeve

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit

Po

Jo

Shkaterrim i rendesishem habitateve natyrore

X

Ndertimi i rrugeve te reja qe kalojne ne zonat
e virgjera

X

Rrezikimi i nderhyrjes ne bimet e ujit

X

Percarje/izolim habitanteve te egra

X

Interferenca midis rrugeve
emigrimit te sisoreve

natyrale

te

Lloji ndikimeve

X

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit
Po

Jo

Ndotja e ujit nga pluhuri,plumbit, derdhje
aksidentale te substancave Te tjera

X

Impak sekondare ne ndotje e ujit per tokat
bujqesore, ujra n/tokesore etj.

X

Modifikimi ne drenazhimin e ujrave natyrale

X

Ndotja e ujrave siperfaqsore dhe nentokesore
nga llumrat

X

Lloji ndikimeve

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit

Po
Rritja e nivelit egzistue te zhurmave

Jo

X

Rritja e nivelit te zhurmave si rezultat i X
aktivitetit dhe makinerive

Rritja e nivelit te zhurmave per njerezit

X

Nivel me i larte i zhurmave per kafshet

X

Lloji ndikimeve

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit
Po

Ndryshime apo demtime te zonave
arkeollogjike apo me vlera historike dhe
kulturore

Lloji ndikimeve

Jo
X

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit
Po

Jo

Perdorimi ne sasi te medha te karburantit per
energji

X

Rritje te rendesishmete kerkesave per burime
egzistuese te energjise apo kerkesave per tipe te
tjera te energjise

X

Lloji ndikimeve

Identifikimi ndikimeve
Gjate shfrytezimit
Po

Jo

Zhvillimi i aktivitetit do te kete nevoje ne fushe X
te interesit publik

Energji elektrike

X

Sistemim i komunikacjonit

X

Sistemim i kanaleve te ujrave te zeZa e te bardha

X

Sistemim te ujesjellesit

X

Mbetje te ngurta e sistemim te tyre

X

Masat zbutese te ndikimeve negative gjate proçesit te shfrytezimit.
Masat zbutese te ndikimeve negative konsistojne ne marrjen e masave per uljen e ndotjeve
gjate punimeve te pajisjes se coptimit, si pluhurat dhe zhurma, si dhe uljen e efekteve negative
hapsinore ne territor , faun dhe flore.

Identifikimi i masave per te eleminuar apo zbutur ndikimet negative ne mjedis.
Masat teknike.
Keto masa do te sherbejne si barriera per pluhurat qe mund te çlirohen gjate ushtrimit te
aktivitetit gjate aktivitetit.
Uljen e intensitetit te perpunimit per stinen e veres si dhe lagia e terreneve nen pune dhe lagia
e materialit qe do te perpunohet, do te evitoje edhe ndotjen gjate prodhimit dhe transportit.
Nderkohe sigurimi i karburanteve per djegie me cilesi te larte dhe me permbajtie te squfurit te
vogel do te realizoje nje prodhim pa shume shqetesime per ndotjen e ajrit nga shkarkimet e
gazeve te djegies.

Sistemi i mbrojtjes ngaj zjarrit - Sigurimi i jetes se puntoreve dhe investimit nga zjarri
realizohet nepermjet nje sere pajisjesh dhe mjetesh te cilat garantojne neutralizim te shpejte te
çdo zjarri te shkaktuar na ambjentetet e kantierit. Sistemi i mbrojtjes nga zjarri mund te
kategorizohet ne dy njesi funksionale paisjesh dhe instalimesh:
1 – Njesia qendrore e parandalimit dhe shtypjes se elementeve zjarr – venese nepermjet nje
sistemi qendror komandues i cili mbeshtetet ne nje depozite uji dhe sistem tubash me presion.
Ky sistem lejon shperndarjen e ujit me presion ne hidrante te vendosur ne çdo kend te subjektit.
2 – Njesia e mjeteve te nderhyrjes dhe neutralizimit te perhapjes se zjarrit ( dy fikse zjarri e
levizshme me shkume 25 l) te vendosura ne ambjentet e jashtme te objekteve.
I gjithe personeli qe do te punesohet ne kete aktivitet do te trajnohet nga specialistet perkates
te subjektit per menyren e veprimit ne rast aksidentesh, kordinimit te operacioneve dhe
nderhyrjes efikase.
Plani i Menaxhimeve te Elementeve me Ndikim ne Njedis
Lidhur me Planin e Menaxhimit te ndikimit ne mjedis Shoqeria “DEDI GROUP” sh.p.k ka
nje vizion te qarte, modern dhe realist ne realizimin e zbatimit te ketij plani, fale eksperiences
qe ka subjekti me personelin e tij dhe konsultimeve te vazhdueshme me specialiste te
ndryshem. Shoqeria e sheh zbatimin e Planit te Menaxhimit te elementeve me ndikim ne
mjedis jo vetem si detyrim ligjor dhe moral por si nje pjese e pandare e suksesit te punes se saj
ç`ka i jep nje shtyse edhe me te forte ne menaxhimin me sukses te elementeve me ndikim ne
mjedis.
C`fare

Si
- Perzgjedhja e teknologjise me cikel te mbyllur me pajtueshmeri
mjedisore
- Instalimi korrekt i makinave, sipas skemes teknologjike te
permiresuar
- Perzgjedhja dhe trajnim i personelit per menyren e perdorimit
te teknologjise dhe veprimit
- Materialit inert qe do te fraksionohet do te jete gjithmone i lagur
dhe fraksionimi do behet ne prani te ujit
- Kontroll i vazhdueshem dhe mirmbajtje se pajisjeve

Parandalim
- Sigurimi i sistemit te komandimit te pompave
- Perdorimi i naftes D1 per kamionet

- Zbatim i rigoroz i sigurimit teknik gjate punes dhe nderprerjes
se saj
- Vezhgim dhe kualidim i vazhdueshem i te gjithe teknologjise se
projektit, sistemit te qarkullimit te produktit,etj
- Testimi periodik i teknologjise agregateve te saj deri ne nivel
detali
- Sigurimi i te gjitha pajisje te nevojshme per riparim, pastrim dhe
nderhyrje ne rast emergjencash
- Kompaktesim dhe lagie e inerteve ne qiell te hapur
- Lagie e sheshit te punes dhe rrugeve te levizjes se kamioneve
ne kantier
- Levizje e ngadalte e automjeteve ne kantier dhe jashte tij
- Larje e shpeshte e makinerive dhe kamioneve te punes sidomos
para se ma dale ne rrugen nacionale
Kontroll

- Transporti i inerteve me kamion te mbuluar mbulese me
polietilieni
- Riparim i menjehershem i difekteve dhe avarive teknologjike
- Aktivizim i menjehershem i stafit dhe mjeteve ne rast
emetimesh dhe derdhjesh te pa parashikuara sipas skemes.
- Pastrim i menjehershem i derdhjeve aksidentale

Nderhyrje

Administrim

- Njoftim i menjehershem i autoriteteve dhe njesive te
specializuara ne rast emergjencash (zjarrfikes, autoambluanca)
- Perdorimi dhe ruajtja me pergjegjesi i te gjithe infrastruktures
dhe makinave sipas skemes dhe rregullave teknologjike.

Menaxhimi i mbetjeve ngurta
Administrata dhe punonjesit e kantierit do ti kushtojne vemendje te veçante edhe ketij aspekti
per te parandaluar ndotjen ne mjedis nga llumrat qe dalin gjate procesit te larjes se lendes se
pare si dhe nga dispersiteti i ambalazheve te ndryshme qe mund te kete etj.
Llumrat e dala qe jane dhera depozitohen ne gropen e dekantimit dhe do te sherbejne per
mbushje te tokave qe jane me probleme.

Ne mjediset e kantierit jane vendosur kazane te grumbullimit te mbetjeve te krijuara nga
veprimtaria e kantierit. Mbetjet e grumbulluara do te transportohen ne menyre periodike ne
vend –depozitimin e qytetit te percaktuar nga pushteti lokal.
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