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Hyrje

Përmbledhja e RVNM-së për projektin “Shfrytëzimi i Mineralit Gëlqeror Masiv (Gur Dekorativ) Me
Karrierë Sipërfaqësore" me pronar shtetin, ka për qëllim të shërbejë:




Si instrument për mbrojtjen e mjedisit në të cilin do të kryhet aktiviteti
Në fuqizimin e komunitetit të qytetit të Korçës për veprime të mbrojtjes së mjedisit
Në kontrollin e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore të zonës që zhvillohet me funksion
industrial dhe ekonomik.

Qëllimi i veprimtarisë është të prodhojë nëpërmjet shfrytëzimit me karrierë sipërfaqësore mineral
gëlqeror masiv (gurë dekorativ), për furnizimin e tregut vendas dhe të huaj në fushën e prodhimeve
infrastrukturore të ndryshme.
Projekti i shfrytëzimit të mineralit gëlqeror masiv (gur dekorativ) me karrierë sipërfaqësore, bën pjesë
në listën e veprimtarive që i nënshtrohen procedurave për t'u pajisur me lejet dhe licencat përkatëse
referuar Ligjit 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar,
Ligjit Nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 10
448, date 14.7.2011 “Për Lejet e Mjedisit” të ndryshuar.
Objekti minerar ku do të zhvillohet aktiviteti për shfrytëzimin e mineralit gëlqeror masiv (gur
dekorativ) me karrierë sipërfaqësore, për zonën minerare nr. 780/5, objekti “Mali i Kaltanjit” është
fituar nga shoqëria “ADEL” Sh.p.k sipas Njoftim Fituesi Nr. 3453/2Prot, datë 08.06.2020 nga MIE,
për sipërfaqen 0.294 km2, për shfrytëzimin e zonës për 25 vite me kapacitet prodhimi 2 000 m3/vit.
Në përputhje me kërkesat e Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe akteve nënligjore
përkatëse, objektivat për realizimin e funksionit të kësaj zone konsistojnë në :
1. Identifikimin e ndikimeve në mjedisin që shoqëron projektin “Shfrytëzimi i Mineralit

Gëlqeror Masiv (Gur Dekorativ) Me Karrierë Sipërfaqësore”, Zona minerare
konkurruese nr. 780/5, objekti “Mali i Kaltanjit”, Qarku Korçë, gjatë gjithë periudhës së
shfrytëzimit të karrierës sipërfaqësore.
2. Analizën e faktorëve lokalë negativë dhe pozitivë mjedisorë dhe përmirësimin e vlerave
ekologjike të terrenit ku ndodhet reparti guri dekorativ.
3. Përcaktimin i masave zbutëse, për sejcilin nga aktivitetet që do të kryhet për projektin
“Shfrytëzimi i Mineralit Gëlqeror Masiv (Gur Dekorativ) Me Karrierë Sipërfaqësore”
Një Përshkrim i Shkurtër i Mbulesës Bimore të Sipërfaqes ku Propozohet të Zbatohet Projekti.
Ky objekt është vendosur në një kodër në jug të përroit të Ballabanovës dhe në krahun e majtë të
rrugës që lidh qendreën e rrethit të Ersekës me fshatin e Manzës, në jug të këtij fshati, aty ku buron një
nga degët e lumit të Osumit. Më në jug të objektit shtrihen fshatrat e Qytezës, Ndriçimit dhe Kaltanjit,
prej nga e ka marrë edhe emrin mali i Kaltanjit.
Zona e kërkuar për shfrytëzim është me pyll pishash të rralla, terreni është i pjerrët dhe prania e
bimësisë është e vogël. Bimësia është e shpërndarë jo uniforme, e cila varet nga kushtet klimaterike
dhe përbërja e shkëmbinjve.
Foto Nr 02-03. Pamje e bimësisë së zonës së Karrierës Sipërfaqësore, Kaltanjë, Korçë
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Informacion për praninë e burimeve ujore, në sipërfaqen e kërkuar nga projekti e në afërsi të tij
Nisur nga llojshmëria shkëmbore për zonën e marrrë në studim, kemi të bëjmë me kompleksin e
shkëmbinjve kompaktë.
Foto Nr 04. Burimet Ujore në Sipërfaqen e Objektit dhe në afërsi

Në kompleksin e shkëmbinjve me ujëmbajtje sporadike të çarjeve kemi përfshirë: Shkëmbinjtë
eultrabazikë (verlitet, lercolotet) të Jurasikut të mesëm, J2, formacionin vullkanogjeno –sedimentar të
T2 –J1, gëlqerorët, Gabrot, Gabro - Traktolite të J2.
Debiti i ujërave që lidhen me këto lloj shkëmbore është i vogël nga 0.002 – 0.5 l/sek. Masën kryesore
të shkëmbinjve të objektit e përbëjnë gëlqerorët. Burimet që lidhen me këta llojë shkëmbinjsh, janë më
tepër burime çarjesh. Vërehen raste që takojmë burime me debit të papërfillshëm në zona të
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tektonitizuara, zona të serpentinizuara, të cilat banorët i kanë kaptazhuar dhe i përdorin për ujë të
pishëm, bujqësi dhe blegtori.
Në objektin minerar “Mali i Kaltanjit” ku do të zhvillohet aktiviteti nuk kemi prani të burimeve
nëntokësore dhe sipërfaqësore. Distanca e objektit minera nga lumi Osumit është 2.6 km dhe nga lumi
i Treskës është 1.47 km.
Kushtet hidrogjeologjike të shfrytëzimit janë të mira për objektin e kërkuar. Niveli i ujërave
sipërfaqësorë është 40m nën nivelin e poshtëm të shfrytëzimit (përroi i Ballabanovës). Në sipërfaqen e
marrë për studim nuk kemi ardhje uji, përrenj, apo nivel afër të ujërave nëntokësorë që dëmtojnë
shfrytëzimin e karrierës sipërfaqësore.

Planimetritë e vendodhjes, pronësia, koordinatat Gauss-Gryker të Karrierës
Sipërfaqësore
Objekti i gëlqerorit në të cilën kërkohet leje minerare, në zonën minerare konkurruese Nr. 780/5, në
objektin e quajtur “Mali i Kaltanjit” për mineralin e gëlqerorit dekorativ, i cili bazuar në Ligjin 10304,
datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i përket grupit të materialeve
ndërtimore.
Ai është pasqyruar në hartën topografike të Republikës së Shqipërisë në shkallën 1 : 25000, në
planshetin K- 34 – 126 – C – a (LUBONJA ) dhe kufizohet nga pikat me koordinata në pasqyrën e
mëposhtme:
Tabela Nr.01
Koordinatat e Zonës Minerare Nr. 780/5, objekti “Mali i Kaltanjit”,
qarku Korçë sipas sistemit Koordinativ GAUS KRUGER
Nr.
X
Y
1
4477580
4459138
2
4478005
4459050
3
4478198
4458941
4
4478386
4458806
5
4478708
4458774
6
4478746
4458989
7
4478507
4459086
8
4478331
4459162
9
4478009
4459257
10
4477836
4459462
Objekti vendoset në jug të shtratit të “Përroit të Ballabanoves” dhe fillon në kuotën 1300m mbi nivelin
e detit dhe zgjatet për gjatë kodrës. Rruga automobilistike më e afërt është ajo që lidhet me rrugën
nacionale në vendin e quajtur kryqëzimi i Qafë Zezës, ne veri të zonës vendoset fshati Ndriçim.
Terreni deri afër objektit është me kalueshmëri të mirë.
Sheshi i kërkuar ndodhet në distancë të largët nga fshatrat dhe shtëpitë e banimit dhe nuk është pronë
individuale.
Foto Nr.05. Harta Topografike e zonës në Studim
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Foto Nr.06-07. Pamje të zonës së projektit përpara se t'i nënshtrohet proceseve të punimeve minerare
sipërfaqësore.

Objekti minerar ku do të zhvillohet aktiviteti për shfrytëzimin e mineralit gëlqeror masiv (gur
dekorativ) me karrierë sipërfaqësore, për zonën minerare nr. 780/5, objekti “Mali i Kaltanjit” është
fituar nga shoqëria “ADEL” Sh.p.k sipas dokumentit "Njoftim Fituesi Nr. 3453/2Prot, date
08.06.2020" nga MIE, për sipërfaqen 0.294 km2, për shfrytëzimin e zonës për 25 vite, me kapacitet
prodhimi2 000 m3/vit.
Sipërfaqja e zonës minerare, aktualisht nuk është shfrytëzuar për nxjerrjen e mineraleve, si dhe nuk
është në përdorim nga operatorë të tjerë privatë të zonës për qëllime të ndryshme bujqësore apo
blegtorale.
Gjatë fazës së përgatitjes dhe shfrytëzimit të objektit minerar “Mali i Kaltanjit” zona nr. 780/5, do të
kryhen operacione minerare për nxjerrjen e mineralit gëlqeror masiv (gur dekorativ). Për punimet
minerare të zonës janë bërë studimet dhe përllogaritjet përkatëse Në objektin në fjalë, duken qartë tre
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zona, pjesë të objektit që dalin në trajtë kodrash me lartësi jo shumë të madhe, që shkojnë deri në 3050 m të larta.
Këto kodra janë parashikuar të shfrytëzohen të veçuara nga njëra-tjetra, duke na e paraqitur
shfrytëzimin në tre karriera të vogla, me sipërfaqe të kufizuar në plan dhe në lartësi. Rezervat
gjeologjike të objektit, në sejcilën prej karrierave, janë llogaritur me metodën e prerjeve paralele
horizontale ku planet horizontale paraqitin shkallët e karrierës me lartësi 10 m.
Foto Nr.08-09. Pamje të karrierës sipërfaqësore gjatë përgatitjes dhe shfrytëzimit të saj, për nxjerrjen e
mineralit gur dekorativ. dhe Perdorimi i telit te diamantuar ne prerje blloqesh.

INFORMACION PËR QENDRAT E BANUARA NË ZONËN KU PROPOZOHET PROJEKTI DHE
PËRCAKTIMI I NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE
Ky objekt është vendosur në një kodër në jug të përroit të Ballabanovës, në krahun e majtë të rrugës që
lidh qendrën e rrethit të Ersekës me fshatin e Manzës, në jug të këtij fshati, aty ku buron një nga degët
e lumit të Osumit. Më në jug të objektit shtrihen fshatrat e Qytezës, Ndriçimit dhe Kaltanjit, prej nga e
ka marrë edhe emrin mali i Kaltanjit.
Relievi i shpatit është i pandryshueshëm pasi nuk janë vërejtur fenomene të erozionit të dukshëm, që
ndryshojnë relievin apo krijojnë probleme në karriere në mjedisin rreth e qark. Pas përfundimit të
shfrytëzimit ai do të jetë një ambient i gjelbëruar me brezare, shumë piktoresk ( shkallët e karrjerës do
të mbillen me drurë dekorativ dhe halor).
Largësia në distancë ajrore e objektit nga ligatinat dhe qendra të banuara
Në afërsi të objektit minerar për të cilin është kryer vlerësimi mjedisor ndodhet fshati Kaltanjë në
distancën 666 m, ndërsa fshatrat e tjera ndodhen në distancë të largët nga projekti ku do të zhvillohet
aktiviteti minerar i nxjerrjes së mineralit gur dekorativ me punime sipërfaqësore.
-

fshati Qytezë ndodhet 2.96 km larg;
fshati Çlirim ndodhet 3.21 km larg;
fshati Qesarak ndodhet 2.17 km larg;
fshati Qinam-Radovickë ndodhet 3.12 km larg; dhe
fshati Radovickë ndodhet 4 km larg;.

Foto Nr. 10. Pamje e distancave të objektit ekzistues, në foton ajrore
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Foto Nr. 11-16. Skicat, Planimetritë dhe Profilet e Shkëmbit Sipërfaqësor që do të Shfrytëzohet
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Foto Nr.17-20. Hartat Topografike të zonës në studim
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PËRSHKRIMI I PROCESEVE NDËRTIMORE DHE TEKNOLLOGJIKE, KAPACITETET
PRODHUESE, PËRPUNUESE, LËNDËT E PARA
1. Punimet e kryera dhe metoda e llogaritjes se rezervave te mineralit, rezervat gjeologjike dhe
te nxjerreshme te mineralit ne sasi dhecilesi.
Në këtë vendburim, deri tani janë kryer punime të ndryshme rilevimi e kërkim zbulimi dhe shpime,
duke e kaluar edhe nivelin e fundit që mendohet të shfrytëzohet të pasqyruara në hartën gjeologotopografike dhe profilet gjeologjike në shkallën 1:1000, nëpërmjet të cilave janë marrë të dhënat për
ndërtimin e hartës gjeologjike në shkallen 1:1000 të vendburimit. Nëpërmjet gjithë kompleksit të
punimeve të kryera, është bërë i mundur deshifrimi i VB-it si për sa i përket përbërjes litologjike, asaj
formacionale, moshoresi dhe janë llogaritur rezervat e pakos produktive.
Duke u ulur në thellësi kalojnë në gëlqerorë të mirëfilltë, stukturë mikromezo kokërrizore, teksturë
masive, ngjyrat bëhen tepër tërheqëse, duke kaluar në gëlqerorë gri me nuancë jeshile, duke
mbizotëruar sfondi gri me damarë plagjioklazi të bardhë.
Në sipërfaqe të zonës duket mbulesa e vogel e deluvioneve, kompaktësia dhe disa tregues cilësorë dhe
teknikë të traktoliteve.
2. Sipërfaqja e zonës
Në karrierën sipërfaqësore që do të shfrytëzohet, duken qartë tre zona, pjesë e objektit që dalin në trajtë
kodrash me lartësi jo shumë të madhe, që shkojnë deri në 30-50 m të larta.
Këto kodra janë parashikuar të shfrytëzohen të veçuara nga njera tjetra, duke na e paraqitur
shfrytëzimin ne tre karriera të vogla, me sipërfaqe të kufizuar në plan dhe në lartësi.
Rezervat gjeologjike të objektit, në sejcilen prej karrierave, janë llogaritur me metodën e prerjeve
paralele horizontale, ku planet paraqitin shkallët e karrierës me lartësi 10m. Në këto llogaritje është
përdorur materiali grafik dhe elementet teknikë të gjendjes përfundimtare të karrjerave. Kodrat dhe
sipërfaqja është e pa studiuar lidhur me rezervat, pasi në të kaluar nuk ka qenë i dukshëm interesimi
për përdorim si gurë dekorativ apo qoftë edhe për prodhime inertesh.
Prodhimi i parashikuar në projektin e shfrytëzimit është i mbështetur plotësisht në rezervat gjeologjike
të llogaritura si për çdo bllok, sipas cilësisë, ashtu edhe për gjithë objektin në tërësi.
Sipërfaqja e zgjedhur për t'u përdorur si shesh për ndërtimin e karrierës zë një pjesë shumë të vogël të
kodrës.
- Sipërfaqja e zgjedhur për shfrytëzim është 0.039 km2 ose 3.9 ha.
- Sipas variantit të zgjedhur për shfrytëzim, tre karrierat vendosen pranë rrugës së projektuar për
hapje e cila përshkon zonën nga veri-lindja në veriperëndim nëpër një terren pothuaj fushor dhe
niset nga niveli +1280m dhe ngrihet deri në +1365m mbi nivelin e detit.
-

Sasia e përgjithshme e rezervave gjeologjike të objektit që do t'i nënshtrohet shfrytëzimit është
557 023 m3.
- Pas ndërtimit të objektit, (na tre karrierat) na gjendjen e saj na parfundim ta afatit 25 vjeçar, u
ba rillogaritja e rezervave me matje të sipërfaqes së shkallëve në kompiuter dhe ne tabelen më
poshtë jepen volumet i rezervave të nxjerrshme.
Sipërfaqja e karrierës së bashku me ambientet e tjerë të infrastrukturës, si rrugë, sheshe depozitimi për
mineralin apo depozitimin e sterileve me shkallët dhe pjesët e tjera të shfrytëzimit është ndërtuar ne
vizatimet përkatëse
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Kariera nr,1, Jug
Tabela Nr.02. Volumi i rezervave gjeologjike, m3,
Nr.
Shkallët
Sipërfaqe m2
1
1365
265
2
1355
5521
3
1345
14645
4
1335
21625
5
Shuma

Lartësia e shkallës, m
2
10
10
10

Volumi i rezervave m3
176
28930
100 830
182 350
31 2286

Kariera nr.2 Qender
Tabela Nr. 03. Volumi i rezervave gjeologjike, m3,
Nr.
Shkallët
Sipërfaqe m2
Lartësia e shkallës, m
1
1345
183
2
2
1335
2800
10
3
Shuma

Volumi i rezervave m3
122
14 915
15 037

Kariera nr.3, Veri
Tabela Nr. 04.Volumi i rezervave gjeologjike, m3,
Nr.
Shkallët
Sipërfaqe m2
1
1300
10720
2
1290
11420
3
1280
12100
4
Shuma

Volumi i rezervave m3
21 400
110 700
117 600
249 700

Lartësia e shkallës, m
2
10
10

3. Rezervat e nxjerrëshme
Rezervat e karrierës sipërfaqësore që do të shfrytëzohet, janë pranuar të sigurta dhe sasia e tyre, për
zhvillim të saj mbi kuotën +1280m, për të tri karrierat, është rreth 557 000 milion m3 masiv.
Gjatë llogaritjeve të rezervave të shfrytëzueshme, rezervat e konvertuara janë llogaritur duke marrë
parasysh kategorinë e rezervave të sigurta në masën 100%.
Në hartimin e pjesës minerare të këtij studimi, përcaktimin e mënyrës së shfrytëzimit janë marrë në
konsideratë:


Topografia e objektit në zonën e shfrytëzimit dhe përreth saj.



Sasia e rezervave të nxjerrëshme në kuota të ndryshme të vendburimit.



Sasia e mbulesës dhe e materialeve që duhet të zhvendosen jashtë zonës së shfrytëzimit.



Mundësitë e lidhjes së vendburimit me rrugët e transportit.



Karakteristikat fiziko-mekanike të formacioneve që ndërtojnë vendburimin si dhe lloji i
mineralit që do të prodhohet.

4. Zgjedhja e mënyrës së shfrytëzimit
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Duke marrë në konsideratë elementë si: topografinë, sasinë e rezervave, karakteristikat gjeomekanike
të shkëmbinjve, elementët e shtruarjes, koefiçentin paraprak të zbulimit për heqjen e dherave dhe
shkëmbinjve të copëtuar në sipërfaqe dhe në brendësi, prodhimin në blloqe masive, sipas shkallëve
1.38 m3/m3 masiv, është parashikuar shfrytëzimi me karrierë i rezervave.
Kryerja e punimeve të shfrytëzimit në qiell të hapur, gjithashtu favorizohet nga:
5. Rënia e formacioneve që ndërtojnë pakon produktive në drejtim të kundërt me terrenin në pjesën
ku parashikohet të zhvillohet aktiviteti minerar me një kënd mesatar 75o.
6. Forma e përshtatshme e traktoliteve, shtresa me përmasa të ndryshme e me prezencën e çarjeve të
cilat mund të lëvizen me lehtësi me mjete të mekanizuar pa patur nevojën e përdorimit të Lëndëve
Plasëse.
7. Hidrogarfia e zonës në përgjithësi dhe e pjesës së kërkuar për leje minerare në veçanti, e cila nuk
krijon probleme për shfrytëzimin e vendburimit.
8. Hidrologjia, burimet e ujrave, të cilat nuk janë të pranishme në zonën e shfrytëzimit e përrreth saj.
9. Koefiçenti i vogël i zbulimit në saj të të cilit nuk ka nevojë për sipërfaqe të medha të depozitimit të
përhershëm ose të përkohshëm të sterileve.


Tabela e llogaritjes se rezervave te nxjershme sipas siperfaqeve te shkalleve
Volumi i rezervave të nxjerrshme në m3

Nga vrojtimi i bërë në objekt lidhur me raportin bllok-material inert mendohet se ky raport është rreth
75%. Në përgjithësi, në shumicën e karrierave raporti midis bllokut dhe materialit të thyer është i ulët.
Kjo gjë do të thotë se nga volumi i rezervave, vetëm 30% e tyre ose 167 100 m3 do të jenë blloqe
gëlqerori dekorativ.
 Elementët e karrierës
10. Këndi i skarpatës së shkallëve dhe transheve.
Në përcaktimin e këndit të skarpatës së shkallëve dhe trasheve të hyrjes në çdo shkallë dhe shesh pune
të karrierës, janë marrë parasyh tregues të tillë si: sistemi i çarjeve, shtresëzimi dhe orientimi i tyre në
raport me pozicionin dhe këndin e orientimit të shkallëve dhe shesheve të karrierës, treguesit
gjeomekanikë dhe fiziko-mekanikë të shkëmbinjve dhe eksperienca e shfrytëzimit në karriera analoge
në zonën e objektit. Në llogaritjet e kryera janë marrë në konsideratë pjesët e ekstremeve të karrierës,
të cilat nuk do të shuhen normalisht sipas izohipsit, por do të kufizohen nga vijat kufizuese të zonës së
shfrytëzimit.
Duke pasur parasysh treguesit e më sipërm, është llogaritur këndi i skarpatës, duke përdorur metodat
kompiuterike, të cilat së bashku me rezultatet e tyre paraqiten si me poshte:
Tabela Nr.05. Vlera e këndit të skarpatës e llogaritur sipas metodave
Nr
1
2
3
4
5
6

Metoda
FELENIUS
BISHOP
SPENCER
RAULIN
JANBU
MORGENSTEN E PRICE

Rezultati i Këndit
66o
62o
62o
64o
62o
67o

Koeficenti i sigurisë
1.24
1.38
1.29
1.22
1.26
1.14
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11. Nga llogaritjet e mësipërme del se këndi i skarpatës është nga 62o deri 67o, ndërsa koeficenti i
sigurisë, nga 1.14-1.38. Pas këndi i skarpatës është pranuar 65o18’.
12. Koeficenti i sigurisë është pranuar 1.3 (rekomanduar nga litertura përkatëse për një kohë ekspozimi
mbi 50 vjet).
13. Këndi i skarpatës në pjesët me përkulje konvekse të shkalleve të përkohëshme (cepat e karrierës)
është pranuar 9-10 gradë më i vogel.
14. Këndi i zgjedhur prej 60 o18’ përputhet me nevojat teknologjike të shkëputjes e zhvendosjes së
blloqeve të gëlqerorit pllakor me mjete të thjeshta.
15. Kapaciteti Prodhues
Prodhimi i parashikuar realizohet nga shfrytëzimi i këtij vendburimi në zonën e kërkuar që do të ketë si
destinacion përdorimin e tij në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit, kryesisht blloqe e
pllaka dekorative për ndërtim e veshje.
Për vitin e parë të aktivitetit të saj, karriera do të punojë me një intensitet më të lartë për hapjen e
rrugës në nivelin fundor të zonës, kryerjen e punimeve të skarifikimit dhe sistemimeve e riparimeve në
rrugën auto. që lidh rrugën kryesore me objektin, realizimin e zbulimit, i cili do të realizohet që në
vitin e parë.
Në përcaktimin e kapacitetit nxjerrës të minierës, është marrë parasysh:
- Rezervat e vendburimit
- Jetëgjatësia e minierës dhe kohëzgjatja e lejes minerare
- Kërkesat e tregut të këtij produkti në zonën përrreth
- Mundësitë financiare të subjektit.
Nisur nga faktorët e mësipërm si dhe detyrimi i subjektit "Adel" sh.p.k që ka konkuruar për të realizuar
një prodhim vjetor deri në 3000-5000 m3/vit, kemi pranuar që kapaciteti vjetor në objekt është
përcaktuar në përputhje sa më lart.
Nga objekti do të prodhohen blloqe gëlqerorë me dimensione të ndryshme, në vartësi edhe të prezencës
së çarjeve, por me peshë maksimale deri 25 ton, pasi kjo është edhe ngarkesa aksiale në rrugët dhe urat
e vendit tonë e volumit që do të përdoret si material për prodhim inertesh.
16. Regjimi i punës
Nisur nga fakti se objekti vendoset në një terren malor me kuota rreth 1200 m mbi nivelin e detit, për
realizimin e prodhimit të parashikuar, karriera do të punojë rreth 200 ditë në vit. Do të punohet vetëm në 8
muaj, 25 ditë në muaj, me një ndërresë në ditë, mbasi mendohet të eleminohet puna në periudhën e dimrit.
Terreni dhe niveli mbi kutat 1200 m mbi nivelin e detit kufizojnë punën në periudhën Nëntor- Mars. Në
objekt do të punohet për 6-7 muaj të vitit ose në 200 ditë.


Ditë pune në vit 200



Prodhimi vjetor llogaritet të jetë progresiv ose mesatarisht për kapacitetin maksimal prodhim
ditor është në 25m3/ditë.



Prodhimi mujor dhe tremujor do të jetë i njejtë gjatë gjithë vitit 500m3

Pavarësisht treguesve të mësipërm, në vartësi të kërkesave të tregut, kapaciteti prodhues i karrierës do
të mund të ndryshojë. E rëndësishme është që karriera ka mundësi t'u përgjigjet kërkesave të tregut të
brendëshëm dhe atij të jashtëm.
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17. Variantet e hapjes së vendburimit, argumentimi dhe zgjedhja e mënyrës së hapjes së
vendburimit.
Në studimin e varianteve të hapjes së vendburimit janë marrë në konsideratë :
-

Ekzistenca e tre pjesëve të zonës në trajtën e kodrave, që e bëjnë më të thjeshtë shfrytëzimin e
objektit.
Hapja e objekti mund të fillohet ne karrierën nr. 1 në jug dhe mund të vijohet për dy karrierat e
tjera ose edhe paralelisht në dy apo tre karrierat.
Të tri karrierat lidhen me të njejtën rrugë dhe degëzimet përkatëse për sejcilën karrierë dhe në
sejcilen karrrierë vijohet me hapjen e rrugëve për në shkallët e sejcilës.

Karriera jugore n. 1 do të hapet nga degëzimi i rrugës, fillimisht në shkllën e sipërme +1365m dhe në
çdo 10 metra poshtë saj në disnivele 10 metra, sipas izoipseve përkatës do të vijohet të hapen transhetë
e sejcilës shkallë.
Terreni i qendrueshëm, mbulesa e papërfillshme dhe pjerrësia e terrenit janë kushte që favorizojnë
hapjen e miniereës, duke shfrytëzuar rrugën që kalon në afërsi të saj. Hapja e vendburimit me anën e
një rruge në kuotë +1335m, pjerrësi 8-10% e cila kalon në pjesën vp. të objektit dhe më pas, me anën e
një trasheje gjysëm seksioni, futet në objekt në kuotat e sipërme +1365m. Në një fazë të mëvonshme
rruga mund të hapet edhe në karrierën në qendër, nr.2 dhe atë veriore nr.3.
Hapja e rrugës sipas këtij varianti bën të mundur që fillimi i shfrytëzimit të traktoliteve të fillojë që në
vitin e parë dhe paralelisht me shfrytëzimin vijohet hapja e rrugës deri në kuotat e sipërme të zonës.
Gjatësia e saj deri në kuotën e sipërme është rreth 1400ml. Sikundër paraqitet edhe në vizatimin e
karrierës, në përfundim të shfrytëzimit, mundësia për të hyrë në objekt është në disa drejtime. Kjo
rrugë do te hapet paralelisht me shfrytëzimin e objektit.
Në këto kushte edhe shpenzimet për hapjen e saj në gjithë gjatësinë, do të jenë progresivisht me
shtrirjen e shfrytëzimit në sejcilën shkallë.
Në vizatimet që shoqërojnë studimin, këto rezerva parashikohet të shfrytëzohen dy deri në katër
shkallët e karrierave. Formacioni shkëmbor në të cilët hapen shkallët e karrieres është i qendrueshëm.
Në një masë të konsiderueshme shkëmbi është masiv dhe për rrjedhoje rritet edhe qendrueshmëria e
shkallëve.
18. Parametrat gjeometrike të karrierës
Duke pasur parasysh pozicionin gjeografik të karrieres, relievin dhe parametrat gjeometrike të
shkallëve, karriera, në gjenje përfundimtare, do të ketë pamjen e një sipërfaqe të gërmuar me thellësi
deri në 10m, me të njejtin kënd të sheshit të poshtëm që ka dhe terreni për rreth.
Parametrat e mëposhtëm janë për zhvillimin e karrierës nga kuota +1130m deri në atë +1200m
1. Thellësia vertikale e karrierave gjatë shfrytëzimit, respektivisht në tre karrierat është 40 m, 20m
dhe 30m;
2. Numri i shkallëve të punës që do të zhvillohen gjatë shfrytëzimit është 4,2 dhe 3 shkallë;
3. Gjerësia në plan e karierrave, në pjesën e sipërme është 500-760m;
4. Gjerësia në plan e karierrave, në pjesën e poshtme është 25-150m;
5. Këndi i shuarjes së shkallëve në varësi të shtrirjes së karrierës është 58-63o;
6. Lartësia e shkallës është 10m;
7. Lartësia e nënshkallëve ëshë 2-3m.
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19. Përcaktimi i lartësisë së shkallës
Përcaktimi i lartësisë së shkallës së punës në karrierë është bërë duke patur parasysh faktorët e
meposhtëm:
1. Kushtet tekniko-minerare të objektit;
2. Vetitetë gjeomekanike të shkëmbinjve rrethues;
3. Mjetet e parashikuara dhe mënyra e prerjes dhe shkëputjes së blloqeve të mineralit gëlqeror
masiv;
4. Mënyrën e transportit të brendshëm dhe të jashtëm të blloqeve dhe mbetjeve të ndryshme;
5. Mënyrën dhe mjetet e ngarkimit në shkallet dhe mënyrën e krehjes së shpateve të shkallëve në
pjesën e sipërme të tyre, gjatë heqjes së pjesës së shkëmbinjve të coptuar dhe blloqeve;
Për zhvendosjen e gëlqerorëve të copëtuar dhe mbulesës apo përzjerjeve të ndryshme në sheshet e
punës së karrierës, do të përdoret eskavator me kovë të variueshme 1-1.5m3 .
Ngarkimi blloqeve me trashësi të ndryshme parashikohet të bëhet me mjeet të tipit pirun.
Transporti nga sheshet e punës në sheshin e depozitimit të blloqeve parëshikohet të bëhet me kamion
20 ton.
Duke patur parasysh eksperiencën e shfrytëzimit të gurëve dekorativë në vendburime të ndryshme,
shkalla e plotë do të përbëhet nga disa nënshkallë. Lartësia e nënshkallës deri në formimin e shkallës së
plotë 10 m do të varet nga:
- Trashësia e mbulesës vegjetale apo me shkëmbinj pllakorë me trashësi të madhe ose të
coptuara.
- Kushtet e terrenit dhe pjerrësia e sipërfaqes që do të gërmohet.
- Pozicioni i shtresës të shfrytëzueshme në raport me shtresat dhe pakot e tjera.
- Thellësia e ndodhjes së shtresës së shfrytëzueshme në raport me sipërfaqen e terrenit.
20. Sistemi i shfrytëzimit dhe treguesit tekniko-ekonomike
Në zgjedhjen e sistemit të shfrytëzimit janë marrë parasysh faktorët e mëposhtëm:
-

Kushtet tekniko-minerare të objektit;
Mënyra e ngarkimit, transportit dhe depozitimit të sterilit të zbulimit;
Mënyra e kryerjes së punimeve të zbulimit;
Mënyra e shkëputjes, veçimit dhe konturimit të blloqeve në varësi të trashësisë së shtresave
gëlqerore;
Mënyra e ngarkimit dhe transportit të blloqeve të gëlqerorit në brendësi të karrieres dhe jashtë
saj;
Mjetet e ngarkimit dhe transportit që parashikohen të përdoren në zbulim dhe prodhim;
Mjetet e ndryshme të skarifikimit dhe zhvendosjes së sterileve dhe coprave shkëmbore;

Sistemi i shfrytëzimit që parashikohet të përdoret është i thjeshtë me transport të sterilit dhe shkëmbit
të coptuar në distancë deri 0.4 km, duke lejuar në këtë mënyrë depozitimin e tij brenda karrierës. Zona
e parashikuar për depozitimin e sterileve është në brendësi të zonës, në kuotën e poshtëme të saj.
Sterilet e depozituara do të përdoren tërësisht në mënyrë suksesive për mbulimin e sipërfaqes së
shfrytëzuar duke i paraprirë rigjenerimit të mjedisit.
Materiali i prodhuar në sheshet e shkallëve do të jete kryesisht në formë blloqesh me dimensione 1x1
m3 ose edhe më shumë, si edhe material i shkriftuar që do të jetë material skarco, i cili do të
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depozitohet në shkallët e poshtëme, në të cilat është shfrytëzuar më parë. Ngarkimi në sheshet e
shkallëve parshikohet të kryhet me mjete ngarkimi me kapacitet 15-20 ton, ndërsa sterilet e dala nga
prerja e blloqeve ose ata që janë të dëmtuar, do të transportohen jashtë kufijeve të shkallëve, në vende
depozitimin të caktuar. Sistemi i shfrytëzimit që parashikohet të përdoret është i thjeshtë, me transport
të sterilit në distance 50-100m, duke lejuar në këtë mënyrë depozitimin e sterilit në brendësi të
karrierës.
Elementet e sistemit të shfrytëzimit që parashikohen të përdoren do të jenë:










Lartësia e shkallës së karrierës është 10m;
Lartësia e nënshkallës do të jetë e variushme në varësi të kushteve të terrenit, për pjesën e
shkëmbinjve me çarje shkon 1.5-3m, për pjesën e shkëmbinjve monolitë 1-1.3 m ;
Gjerësia e sheshit të punës në gjendje fillestare është 15-20 m dhe në gjendje përfundimtare
është sa gjerësia e nënshkallës të përcaktuar nga konfiguracioni i terrenit;
Këndi i skarpatës të përkohëshme në shkallët normale të punës në shkëmbenj me çarje 65o -80o;
Këndi i skarpatës të përkohëshme me përkulje konvekse (në kryqëzimin e karrierës me
transhete e hyrjes në të) dhe në përkuljet konkave ( në cepat e karrierës), 56-58o
Ngarkimi dhe transporti i mekanizuar;
Rrëzimi, heqja ose spostimi i gëlqerorit pllakor, në masivin me çarje të pjesës së sipërme, i
mekanizuar me kovën e eskavatorit ose çekiçin e tij;
Shkëputja e blloqeve monolite e mekanizuar, prerje me tel të diamantuar në dy faqe dhe
shkëputje me bira konturuese me pyka hidraulike në faqen e tretë ose konturim me bira me
makinë hidraulike të tipit LINER 100 dhe shkëputje me ndarësa hidraulike të tipit Tamsplit.
Në raste të veçanta përdorimi i teknikës së prerjes së blloqeve me përdorimin e fitilit detonant.

21. Humbjet dhe varfërimi
Sikundër është trajtuar në pjesën gjeologjike të studimit, ka një raport të përafërt të blloqeve të
traktoliteve, sipas dimensioneve dhe kërkesave të tregut.
Nisur nga eksperienca e deritanishme në objekte të ngjashëm me të, është pranuar që koeficienti i
nxjerrjes sëblloqeve nga objekti të jetë rreth 35 % e rezervave të objektit.
22. Elementet e sistemit të shfrytëzimit
Elementet e sistemit të shfrytëzimit që parashikohen të përdoret do të jenë:
23. Lartësia e shkallës së karrierës është 10m;
24. Lartësia e nënshkallës do të jetë e variueshme, në varësi të kushteve të terrenit, për pjesën e
shkëmbinjve me çarje shkon 1.5 - 3m, për pjesën e shkëmbinjve monolitë 1-1.3 m ;
25. Gjerësia e sheshit të punës në gjendje fillestare 15-20 m dhe në gjendje përfundimtare sa gjerësia e
nënshkallës të përcaktuar nga konfiguracioni i terrenit;
26. Këndi i skarpatës të përkohëshme në shkallet normale të punës në shkëmbinj me çarje 68 o -73o;
27. Ngarkimi dhe transporti i mekanizuar;
28. Rrëzimi, heqja ose spostimi i ranorit silicor, në masivin me çarje të pjesës së sipërme, i mekanizuar
me kovën e eskavatorit ose çekiçin etij;
29. Shkëputja e blloqeve monolite, e makanizuar, prerje me tel te diamantuar në dy faqe dhe shkëputje
me bira konturuese me pyka hidraulikene në faqen e tretë, ose konturim me bira me makinë
hidraulike të tipit LINER 100 dhe shkëputje me ndarësa hidraulike të tipit Tamsplit.
30. Rradha dhe drejtimi i shfrytëzimit dhe grafikët përkatës të tyre
........................................................................................................................................................................15
2020

_________________________________________________________________________________________

a) Rradha dhe drejtimi i shfrytëzimit
Pas kryerjes së zbulimit në vitin e parë në sipërfaqen e zonës në të cilën parashikohet të fillojë
shfrytëzimi dhe që ka mbulesë të papërfillshme, po në këtë vit, parashikohet të fillojë dhe prodhimi në
sasinë prej 1000m3.
Radha e shfrytëzimit të objektit do të jetë nga lart poshtë, ndërsa drejtimi i shfrytëzimit nga kufiri
perëndimor për në kufirin lindor dhe nga lart-poshtë.
Nisur nga fakti se shfrytëzimi i objektit do të bëhet me qëllim prodhimin e blloqeve me shkallë, në
vartësi edhe të mjeteve të ngarkimit, do të ndahen në katër nënshkallë, në të cilat do të realizohet prerja
e blloqeve me një nga metodat e rekomanduara në materialin përkatës.
Nëse pjerrësia e vetë shkallëve të mëdha me lartësi 10 m parashikohet 700, (këndi i shuarjes së
nënshkalleve), nënshkallët kanë pjerrësi të skarpatës 900.
b) Elementët gjeometrikë të karrierës në gjendje përfundimtare
Duke patur parasysh pozicionin gjeografik të karrierës, relievin dhe parametrat gjeometrike të
shkallëve, karrierat do të kenë formën e saj përfundimtare sipas planimetrisë së karrierës në fund të
shfrytëzimit.
31. Pasaportat e rrëzimit për zbulimin dhe frontet e prodhimit
Formacionevet që ndërtojnë vendburimin në përgjithësi dhe në pjesën që do të shfrytëzohet, kërkojnë
lëvizjen e tyre me anë të mjeteve mekanike, duke ruajtur formën e blloqeve masive, të cilët do të
përdoren për prerjen e tyre në gaterra për prodhim pllakash. Në praktikën e nxjerrjes së blloqeve të
madhësive të ndryshme të cilët më pas kalojnë në prerje në gaterr për prodhimin e pllakave të
dimensioneve të ndryshme, njihen disa metoda te efektshme, si:
32. Ndarja e blloqeve me dore
33. Ndarja e blloqeve me ndihmën e shpimeve mekanike dhe përdorimin e pykave
34. Prerja e blloqeve me litar prerës (tel i diamantuar)
35. Prerje e blloqeve me rrahjen e pykave me çekiç të rëndë dore
36. Prerja e blloqeve me flakë
Punimet per nxjerrjen e blloqeve në karriere përfshijnë të gjithë kompleksin e operacioneve që lidhen
me ndarjene blloqeve masive dhe me përpunimin e tij në karrierë. Detyra kryesore e punimeve qëndron
në nxjerrjen maksimale të blloqeve monolite me përmasa dhe forma që vendosen në përshtatje me
karakterin e vendburimit dhe kërkesat e përdorimit.
Teknika e nxjerrjes së blloqeve të gëlqerorit karakterizohet nga përdorimi i shpimit, i punimeve me
kunja (pyka), i litarit prerës, si dhe makinave speciale.
Kërkuesi i lejes për prodhimin e blloqeve, duhet paraprakisht të njihet me metodat që përdoren në ditët
tona për prerjen e blloqeve para se të fillojë nga prodhimi i tyre.
37. Rrugët automobilistike për hapjen dhe shfrytëzimin e objektit
Relievi i siperfaqes ku ndodhet objekti, ka kushte të përshtatëshme që favorizojnë hapjen me transhe
me gjysem seksioni me një kalim. Gjerësia e saj do të jetë në funksion të mënyrës së transportit që
paraprakisht është pranuar 5-6 m.
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Për hapjen e objektit parashikohet të përdoren rrugët ekzistuese, sistemi i të cilave në terren është i
zhvilluar. Objekti është i hapur në kuotën e poshtëme, por mund të konsiderohet i hapur edhe në atë të
sipërmen. Për shfrytëzimin e objektit do të hapet një rrugë me gjatësi rreth 1400 ml, që do të kalojë
sipas gjurmës së përcaktuar. Nga kjo rrugë do të hapet transheja e hyrjes në tri karrierat e projektuara të
objektit. Zgjedhja e skarpatës së transheve do të varet nga shtrirja e tyre në raport me rënien e
gëlqerorëve dhe do të jetë nga 62o deri në 68o. Rruga është parashikuar të hapet me pjerrësi 12-14% .
Nga kjo rrugë, në çdo 10m kuotë, do të hapen transhetë e hyrjeve në objekt për çdo shkallë dhe
nënshkalle. Transhetë do të përshkojnë formacione të forta dhe të qëndrueshme. Zgjedhja e skarpatës
së transheve do të varet nga shtrirja e tyre në raport me rënien e gëlqerorëve dhe do të jetë nga 52o deri
në 61o.
38. Objektet industriale e të shërbimit të makinerive dhe pajisjeve
Në objekt parashikohen të ndërtohen objekte industriale dhe të sherbimit, të cilat do të jenë:
39. Objekte sipërfaqësore dhe sociale
Që në fillim të aktivitetit, subjekti ka parashikuar përdorimin e një kontejneri që do të shërbejë si zyra
dhe ambient pushimi me sipërfaqe të përgjithëshme prej 20 m2.
40. Furnizimi me energji elektrike dhe telefoni.
Gjatë shfrytëzimit të gelqerorit pllakor të ketij objekti në karrierë parashikohet të përdoren makineri
dhe paisje të ndryshme, të cilat punojnë me energji elektrike. Linja elektrike do të jetë nga kabina
elektrike e fshatit fare pranë karrierës.
Lidhja telefonike e objektit me subjektin do të bëhet me telefona mobile.
41. Furnizimi me ujë
Procesi teknologjik i konturimit, prerjes dhe shkëputjes së blloqeve, kërkon përdorimin e një sasie uji
prej 0.4-1 l/sek. Uji i nevojshëm për procesin e shpimit do të transportohet me Bot dhe do të
depozitohet në një bot që do të lidhet me sistem tubacionesh me LINERIN. Për të siguruar furinizimin
uniform të LINERIT, shpuesit me zinxhir, atij në shtrat dhe spliterit, në kuoteën +340m do të vendoset
1 rezervuar metalik me kapacitet 5m3.
42. Objekte të tjera
Në zonen e shfrytëzimit nuk do të ndërtohen objekte të tjera. Objektet e shërbimit të makinerive e
pajisjeve janë në qendrën e skuadrimit dhe përpunimit të gureve që subjekti ka ngritur në qytetin e
Korçës.
43. Zgjedhja e shesheve të depozitimit të sterileve, mineraleve ose të nënprodukteve
Gjatë kryerjes së proceseve të zbulimit, skarifikimit të pjesës së grryer për sisemimin e rrugës dhe
atyre të prodhimit, parashikohet të veprohet si më poshte:
Volumi i përgjithshëm i zbulimit për të gjithë karrierën, parashikohet të kryhet paralelisht me
shfrytëzimin, mbasi si volum zbulimi do të shërbejnë formacionet gëlqerore të eroduar.
Kjo sasi paraprakisht mendohet të jete në formën e një mbulese të vendosur në gjithë sipërfaqen e
karrierës. Per efekt llogarie të zbulimit është parashikuar që thellësia e kësaj shtrese të jetë 0.3 m në
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gjithë sipërfaqen e objektit. Volumi paraprak i zbulimit do të jetë i konsiderueshëm. Një pjesë e tij do
të përdoret për mbushjen e pjesës së gërryer në afërsi të profilit të rrugës ekzistues.
Përveç këtij zbulimi, si rezultat i shfrytëzimit të objektit për blloqe për prodhim të gurëve dekorativë,
sipas projektit parashikohet që koeficienti i shfrytëzimit në objekt do të jetë 75%. Kjo do të thotë që
rreth 25 % e materialit do të jetë në formën e skarciteteve.


MBETJET TEKNOLLOGJIKE

Depozitimi i mbetjeve teknologjike do të bëhet paralelisht me shfrytëzimin në sejcilën shkallë. Një
pjesë e sterileve që dalin në formë gurësh do të trajtohen si gurë ndërtimi për themele ndërtesash për
zonat përreth.
Foto Nr. 21. Karriera nr.1 dhe sheshi i sterileve

Ndikimet në mjedis identifikohen gjatë dy fazave kryesore:
1- Faza e përgatitjes së objektit minerar
2- Faza e shfrytëzimit të objektit minerar
Kohëzgjatja e punimeve gjatë fazës së parë për përgatitjen e objektit minerar, me qëllim heqjen e
mbulesës së tokës, parashikohet të zgjasin 3 muaj, nga data e marrjes së lejeve dhe licencave përkatëse.
Kjo periudhë korespondon me kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve në mjedis.
Ndërsa punimet gjatë fazës së shfrytëzimit të objektit minerar, nisur nga fakti se objekti është i
pozicionuar në një terren malor me kuota rreth 1200 m mbi nivelin e detit, për realizimin e prodhimit
të parashikuar karriera do të punojë rreth 200 ditë në vit, do të punohet vetëm në 8 muaj, 25 ditë në
........................................................................................................................................................................18
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muaj me njeë ndërresë në ditë, pasi mendohet të eleminohet puna në periudhën e dimrit. Terreni dhe
niveli mbi kuotat 1200 m mbi nivelin e detit, kufizojnë punën në periudhen Nëntor - Mars.
Shfrytëzimi i zonës minerare nr. 780/5, mendohet të kryhet për një periudhë 20-25 vite, e cila përkon
dhe me kohëzgjatjen e ndikimeve në mjedis gjatë shfrytëzimit të objektit minerar.
Foto Nr.22. Karriera Nr.2 dhe sheshi i blloqeve

Foto Nr.23. Karriera Nr.2 dhe sheshi i blloqeve
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Masat për rigjenerimin hap pas hapi, krahas shfrytëzimit të objektit konsistojnë në :
1.
2.
3.
4.
5.

Krijimin e sipërfaqeve për mbjellje;
Sistemimin e materialit të mbulesës të depozituar paraprakisht në kufijtë e karrierës;
Mbjelljen e sipërfaqeve të reja me fidane pishe dhe barishte të ndryshme;
Mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjella;.
Sipërfaqja horizontale që do të rigjenerohet nga objekti gjatë gjithë aktivitetit të tij, do të jetë
5.45 ha, përfshirë stoqet e sterileve dhe rehabilitimin e rrugëve të jashtëme dhe të brendëshme.

Shuma e përgjitheshme për mbyllje- rehabilitimin e karrierës parashikohet të jetë 1 760 601 lekë, që i
përgjigjet një garancia vjetore të rehabilitimit prej 70 424 lekë /vit.


Pastrimi, rregullimi e rigjenerimi i pejsazhit. Planifikimi i zonës

Për shmangien dhe parandalimin e erozionit, shembjes së sipërfaqes dhe vithisjeve të ndryshme, në
projekt është përcaktuar shfrytëzimi harmonik dhe i kombinuar në kohë dhe hapësirë i zonës në tërësi
dhe shkallëve të ndryshme të shfrytëzimit në veçanti.
Sistemimet, ndërtimi i rrugës lidhëse, hapja dhe fillimi i shfrytëzimit të karrierës, parashikohet të bëhet
që në vitin e parë dhe të vazhdojë mbi 3 vjet .
Në zonën e shfrytëzimit hap pas hapi dhe në përfundim të aktivitetit është parashikuar mbushja,
sistemimi, përpunimi dhe mbulimi i një sipërfaqeje prej rreth 5.54 ha duke përfshirë edhe rrugën që
lidh objektin me rrugën që vjen nga Qafë Zeza.
Gjatë ushtrimit të aktivitetit dhe kryesisht në vitin e fundit të tij, parashikohet trajtimi i të gjithë
sipërfaqes së shfrytëzuar.
Kjo sipërfaqe e përfituar nga trajtimet e mësipërme do të japë mundësi minimale për rikultivimin e
bimëve dhe pemëve të ndryshme lokale, duke krijuar kushte për parandalimin e erozionit dhe
përmirësimit të pamjes së përgjithëshme të zonës së shfrytëzuar.


Mënyrat e Metodat që do të Përdoren për Realizimin e Projektit
1.Zgjedhja e pajisjeve të shpimit, ngarkimit dhe transportit

Parashikohet që prodhimi i gurit të jetë 40m3/ditë.
Në procesin e shfrytëzimit të këtij objekti do të përdoren paisje shpimi, paisje coptimi-prerje –ngarkimi
dhe transporti.
Për realizimin e këtij kapaciteti ditor si në vitin e parë ashtu dhe në ato të tjerë nevjoitet vetëm një mjet
për lëvizjen e blloqeve, një mjet për ngarkimin e blloqeve, një makinë transporti si dhe karrele shpimi
ose çekiç shpues.
2.Gërmimi dhe rrëzimi i mbulesës dhe shkëmbit të coptuar
Për realizimin e prodhimit të parashikuar parashikohet që në objekt të lëvizin 250-300 m 3/ditë dhera,
shkëmb i çarë dhe mbetje të ndryshme .
Për realizimin e këtij procesi parashikohet një eskavator O&K me kapacitet kove të variushme 1-1.5m3
ose eskavator me lopatë mekanike inverse me karakteristika të përafërta.
Eskavatori është zgjedhur tip i tillë mbasi krahu i tij lejon gërmimin në distancë dhe lartësi të madhe.
Meqenëse në karrierë nuk parashikohet të përdoret absolutisht lëndë plasëse, coptimi i një pjese të
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shkëmbinjve me çarje të mbulesës do të realizohet ose me anë të kovës së eskavatorit ose duke
përdorur çekiçin hidraulik.
Për spostime të ndryshme sidomos gjatë ndërtimit të rrugës parashikohet të përdoret dhe një bulldozer.
3. Ngarkimi i materialit të zbulimit, shkëmbit me çarje dhe mbetjeve të ndryshme.
Ngarkimi i materialit parashikohet të bëhet me të njëjtin eskavator. Për kryerjen e procesit normal të
ngarkimit, sipas kapacitetit të kovës, nevojiten 4-6 orë pune efektive. Koha tjeter e punës, do të
përdoret për të zhvendosur shkëmbinjtë me çarje, që janë në pjesën e sipërme të shkallës. Treguesit
teknike të këtyre makinerive të ngarkimit dhe transportit, janë të tilla, që mund të përballojnë
kapacitete më të mëdha prodhimi, por ato mund të përdoren dhe për kryerjen e punimeve të tjera, që
subjekti kryen jashtë atij të shfrytëzimit të argjilave.
4. Rrugët automobilistike për hapjen dhe shfrytezimin e objektit
Rruga automobilistike për në objekt është hapur deri në afërsi të karrierës. Ajo është pjesë e rrugës së
vjetër, që lidh fshatrat e zonës perrreth. Në vijim të saj duhet të hapen edhe rreth 1400 ml rrugë e re, e
cila do të hapet deri në nivelet e sipërme të shkallëve e të tri karierave. Kjo rrugë do të ketë formën e
gjysëm transhesë.


LËNDËT E PARA QË DO TË PËRDOREN PËR NDËRTIMIN DHE MËNYRËN E
SIGURIMIT TË TYRE

Në fazën e parë, atë të përgatitjes së objektit minerar, lëndët e para që do të përdoren janë:
- Inerte
- Kontenier
- Energji elektrike
- Ujë
- Karburant për makineritë
- Pajisje ndërtimi
- Makineri
Të gjitha lëndët e para që do të përdoren gjatë fazës së përgatitjes së objektit minerar do të sigurohen
nga tregu vendas, sipas legjislacionit në fuqi për operimin e ndërmarrjeve tregtare.
Ndërsa gjatë fazës së shfrytëzimit të objektit minerar, lëndët e para që do të përdoren janë:
- Makineri/pajisje
- Makineri prerëse me tel të diamantuar
- Ujë teknologjik (depozitë me volum 5 m3)
- Energji Elektrike
- Mjete transporti
- Çekiç shpues për birat (makinë hidraulike të tipit LINER 100 dhe shkëputje me ndarësa
hidraulike të tipit Tamsplit)
- Karburant dhe lubrifikant për mjetet e transportit
Në zonën e kërkuar për zhvillimin e projektit për shfrytëzimin e mineralit gëlqeror masiv (gur
dekorativ) me punime sipërfaqesore, objekti “Mali Kaltanjit” nuk kemi projekte të tjera ekzistuese të
këtij lloj.
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ALTERNATIVAT E MARRA NË KONSIDERATË PËR SA I TAKON PËRZGJEDHJES SË
VENDNDODHJES SË PROJEKTIT

Shoqëria “ADEL” sh.p.k, ka objekt të aktivitetit të saj kryerjen e punimeve të ndryshme publike
veçanërisht në përpunimin e mermereve dhe granitit dhe ka marrë pjesë në konkurimin e zhvilluar më
datë 04.03.2020 për fitimin e së drejtës për paisje me leje shfrytëzimi minerare, në objektin e gëlqerorit
dekorativ, zona minerare konkuruese nr. 780/5, objekti “Mali i Kaltanjit”, qarku Korçë, dhe është
shpallur fituese e njoftuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën Nr.3453/2 Prot,
datë 08.06.2020, për të aplikuar për marrjen e lejës së shfrytëzimit të zonës minerare nr. 780/5.
Duke marrë parasysh interesin publik të projektit, objektivat e zhvillimit ekonomik të vendit,
planifikimin e territorit dhe detyrimeve ligjore kontraktuale për lehtësimin në ushtrimin e veprimtarise
minerare të shoqërisë “ADEL” shpk. në zbatim të ligjit nr. 10304, date 15.07.2010 “Për sektorin
minerar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe VKM nr. 942, 17.11.2010 “Për miratimin e
procedurave dhe të dokumentacionit për marrjen e lejeve minerare në zonat e hapura”, i është dhënë e
drejta të aplikojë pranë QKB për t'u paisur me leje minerare shfrytëzimi në zonën e mësipërme.
Projekti parashikon shfrytëzimin e gëlqerorit dekorativ të këtij objekti. Investimet e parashikuara për
shfrytëzimin e këtij objekti parashikohen të jenë si më poshtë:
tabela Nr.06. Investimet sheshe, sistemime, riparime dhe ndërtim montime
Nr
Emërtimi
Vlera lekë
Ndërtesa, ndërtimet, sheshe,
1
sistemime
1
Rrugë, sheshe, sistemime
1231000
616674
2
Ndërtesa industriale+sociale
750000
200000
3
Investime për furnizim me ujë
88000
4
Shuma ndërtime montime
2069000
816674

VITET
2
350803
550000
30000
93083

3
263523
85000
321523

Vlerësimi i ndikimeve të mundshme në mjedisin natyror dhe atë social
Përpara se të identifikojmë ndikimet e mundshme negative në mjedis nga veprimtaria e mësipërme dhe
aktiviteti që do të kryhet në kompleks, duhet të theksojmë se shoqëria angazhohet të kontrollojë,
monitorojë dhe bëjë përpjekje të vazhdueshme për të minimizuar në maksimum çdo efekt negativ sado
minimal në mjedis nga veprimtaria e saj.
Ndikimet e mundshme me pasoja negative në mjedis të kësaj veprimtarie janë minimale dhe të
papërfillshme megjithse shoqëria "ADEL" shpk, do marrë të gjitha masat për shmangjen totale dhe
minimizimin e tyre atje kur është e mundshme.
Ndikimet e mundshme në mjedis do të ndahen në dy faza: 1. Faza e përgatitjes së objektit minerar dhe
2. Faza e shfrytëzimit të objektit minerar me karrierë sipërfaqesore.
Tabela Nr. 07. Vlerësimi i rëndësisë së ndikimeve në mjedis të aktivitetit të përgatitjes dhe
shfrytëzimit të mineralit gëlqeror (gur dekorativ) me karriere siperfaqesore.
Receptori Shtrirja
Kthyeshmë Rëndësia si
Nevojat për masat
Faza
Kohëzgjatja
i ndikimit fizike
ria
shumatore e
zbutëse
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madhësia

shtrirjes,
kohëzgjatja
dhe
kthyeshmëria

Gjenerim
dherash dhe
masë sterile

Lokale

Përkohshëm

Po

I
rëndësishëm

Gjenerimi i
mbetjeve sterile

lokale

Gjatë gjithë
periudhës së
shfrytëzimit
të objektit
minerar

po
(rikuperim
dhe
ripërdorim)

i
rëndësishëm

Ndikim në
gjenerimin e
mbetjeve të
amballazhit

Lokale

Përkohshëm

Po

I pa
rëndësishëm

Gjatë gjithë
periudhës së
funksionimi
t të
instalimit
për prerjen e
blloqeve të
gurit
dekorativ të

po
I
(grumbullim rëndësishëm
, dekantim,
ripërdorim)

Shfrytëzim

Përgatitje

TOKA

Mbetje ujore

Lokale

Nevojitet sistemimi i
dherave dhe sterileve te
gjeneruara nga proceset e
përgatitjes së objektit
minerar. Të ruhen/
sistemohen brenda
sipërfaqes
Mbetjet sterile që do të
gjenerohen nga proceset
e prerjes së blloqeve të
gurit dekorativ me tel të
diamantuar, do të ruhen
në sheshin e sterileve dhe
do të ripërdoren për
rehabilitimin e objektit
minerar.
Vendosja e kontenierëve
për grumbullimin e
mbetjeve dhe dërgimin e
tyre në kontenierët e
Njësisë Vendore
Ujërat e gjeneruara nga
proceset e prerjes së
blloqeve, të
grumbullohen dhe
orientohen në vaskën e
dekantimit, me qëllim
ripërdorimin e tyre.

mermerizuar

Zënie e një
sip.për
ndërtimin e
objekteve dhe
infrastrukturës
ndihmëse për
shfrytëzimin e
objektit minerar
BIODIVERSITETI

Lokale

Përkohshëm

Po

I pa
rëndësishëm

Rrethimin dhe pyllëzimin
e mundshëm përreth
objekteve ndihmëse
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Përgatitje

Shqetësim i
faunës së
zonës

Lokale

Përkohshëm

Po

I
rëndësishëm

Shfrytëzimi
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Shqetësim i
faunës së
zonës

Lokale

Përkohshëm

Po

I
rëndësishëm

Duhet të kontrollohet se
mos kemi folenizim të
shpendëve dhe
vendbanim të kafshëve
në zonën e objektit
minerar
Te behet rrethimi i
karrieres me qellim
parandalimin e hyrjeve te
paautorizuara te faunes
ne zonen e shfrytezimit

Shfrytëzimi

Përgatitje

Ujrat
Ujrat
sipërfaqësorë
gjatë
periudhës së
reshjeve

Gjenerimi i
ujrave nga
proceset e
prerjes së
blloqeve të
gurit
dekorativ

Lokale

I
Përkohshëm

Po

I pa
rëndësishëm

Lokale

Gjate gjithë
periudhës së
funksionimit
të instalimit
për prerjen e
blloqeve të
gurit
dekorativ të
mermerizuar

po(grumbu
llim,
I
dekantim
rëndësishëm
dhe
ripërdori)

Disiplinimi i rrjedhjeve
ujore sipërfaqësore,
ndërtimi i kunetave dhe
kanaleve të kullimit për
çdo skarpatë shfrytëzimi
Ujërat e përdorura per
prerjen e blloqeve të gurit
të grumbullohen dhe
dërgohen në vaskën e
dekantimit, ku do të
bëhet precipitimi i
lëndëve pezull. Të
shikohet mundësia e
ripërdorimit të ujërave të
përdorura duke
maksimizuar përdorimin
e burimeve ujore.

Shfryt
ëzimi

Përgatitje

AJER

Gjenerim i
grimcave të
pluhurit dhe
gazeve ndotës
nga makineritë

Lokale

I
përkohshëm

Po

I pa
rëndësishëm

Gjenerimi i
grimcave të
pluhurit dhe

Lokale

I
përkohshëm

Po

I
rëndësishëm

Gjate fazës së përgatitjes
së objektit minerar,
kryesisht heqjes së
mbulesës sipërfaqësore,
kemi gjenerim të
grimcave të pluhurit, të
cilat janë të
kontrollueshme, pasi
punimet do të kryhen
brenda standarteve, duke
përdorur sprucatorë uji
për kapjen e pluhurave.
Makineritë do të jenë të
kolaudura dhe brenda
kushteve teknike
Gjatë fazës së
shfrytëzimit pluhurat dhe
gazrat gjenerohen vetëm
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gazrave

Zhurma nga
makineritë e
prodhimit të
blloqeve të gurit
Lokale
dekorativ dhe
nga lëvizja e
mjeteve të
transportit

I
përkohshëm

Po

I pa
rëndësishëm

nga lëvizja e mjeteve të
transportit, për të cilat do
të përdoren sprucatorë uji
gjatë stinës së thatë.
Zhurmat nga makineritë
e prerjes së blloqeve do
të jenë të kontrolluara,
pasi do të punohet me
intervale të caktuara
pune.
Mjetet e transportit do të
kontrollohen në mënyrë
periodike në servise të
autoizuara

SHKARKIME TË MUNDSHME NË MJEDIS


Humbje e tokës për kullotë

Sipërfaqja e përgjitheshme që do të zejë objekti gjatë shfrytëzimit është 29.4 ha. Ndërsa sipërfaqja që
do të preket nga shfrytëzimi 3.9 ha. Ajo nuk është e kultivueshme dhe nuk përfaqëson ndonjë kullotë.
Në përfundim të shfrytëzimit kjo sipërfaqe do të sistemohet dhe mbillet, me qëllim ripërdorimin e saj.
E gjithë zona do të mbulohet me formacionet deluviale të zbulimit duke mundësuar kështu, pas
përpunimit, kultivimin e pemëve të ndryshme lokale dhe barishteve.
Si rrjedhim pas shfrytëzimit nuk do të kemi humbje të sipërfaqes për kullotë.


Humbje e pjerrësisë së tokës

Pjerrësia e skarpatave të shkallëve është parashikuar të jete 65o. Kjo pjerrësi është më e madhe se ajo
natyrale e terrenit të objektit. Mbas sistemimit përfundimtar dhe mbushjes do të tentohet që ajo të ulet
edhe 10o të tjera. Humbja e pjerrësisë së tokës nga shfrytëzimi do të jetë e konsiderueshme.


Ndotja e tokës nga rrjedhjet

Në projektin e shfrytëzimit janë përcaktuar masa si pjerrësitë e shesheve të punës, kanalet e ndryshme
në anë të rrugës etj, të cilat do të mundësojnë dekantimin e llumrave të pakta në ujra, brenda kufijve të
shfrytëzimit. Në stinën e thatë këto dekantime do të ngarkohen dhe transportohen në vendin e
depozitimit të dherave dhe sterileve.


Ndotja e tokës nga mbetjet e ngurta

Sasia e sterileve të zbulimit, përkohësisht do të depozitohet në sipërfaqet e parashikuara në projekt dhe
më vonë do të ritransportohen dhe depozitohen në sheshet e shkallëve dhe në pjesën e zonës me kuotë
të sipërme +1350m dhe të poshtme +1280 m. Ato përfaqësohen nga deluvione të shkrifta, që nuk
përmbajnë elementë ndotës për ambientin. Këto depozitime janë fertile dhe do të shërbejnë më së miri
për rigjenerimin e karrierës, gjatë fazës së rehabilitimit.


Ndotja e tokës nga depozitimi i llumrave
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Gjatë shfrytëzimit të objektit nuk parashikohet depozitime llumrash. Ato, që në sasi shumë të pakta do
të krijohen gjatë rreshjeve dhe dekantimit të ujërave të grumbulluara, do të depozitohen brenda
karrierës dhe do të ripërdoren në përfundim të aktivitetit për rehabilitim të sipërfaqes së shfrytëzuar
.
 Erozioni gjatë hapjes dhe shfryëzimit të objektit minerar.
Në projekt është parashikuar një radhë dhe drejtimi i tillë i shfrytëzimit, që në kombinim me masat e
tjera suplementare të mbushjes, sistemimit dhe trajtimit, parandalojnë erozionin, shembjen dhe
vithisjen e shpateve të karrierës dhe sipërfaqes së tokës rreth saj.


Bimët e ujit

Në zonën ku do të ushtrohet aktiviteti i shfrytëzimit nuk ka asnjë lloj bime uji, që cënohet nga
shfrytëzimi i objektit minerar.


Flora dhe fauna

Në zonën e shfrytëzimit nuk ka ndonjë lloj ose specie flore apo faune që mbrohet me status të veçantë.
Flora dhe fauna lokale nuk do të preket nga shfrytëzimi, mbasi sipërfaqja e objekti është pothuajse e
zhveshur nga bimësia. Rigjenerimi i karrierës do të mundësojë mbjelljen e bimëve lokale.


Trajtimi i ujërave

Teknologjia shfrytëzimit të objektit nuk parashikon përdorimin e ujit. Një pjesë e ujërave të reshjeve
dhe ujërat sipërfaqësore do të grumbullohen dhe do të dekantohen në gropa, brenda zonës së
shfrytëzimit, me qëllim ripërdorimin e tyre gjatë proceseve të prerjes së blloqeve të gurit dekorativ.
Rrjedhja e reshjeve dhe ujërave sipërfaqësore do të bëhet në përputhje me rrjedhën natyrale të tyre me
anë të një kanali në anë të rrugës së hapjes, deri ne kanalin e rrugës se poshtme dhe më pas drejt lumit
të Osumit.
 Zhurmat gjatë punës së hapjes
Burimi kumuluar i zhurmave nga puna e njëkohëshme e makinerive në distancë 7 m nga to, është 180
dB. Vlerësojmë se niveli akustik i zhurmës në rrugë është më i ulët se ai i zhurmës së një makine që
kalon në të, praktikisht ai është 40-50 dB, që i përgjigjet kushteve të një bisede me zë normal. Analiza
e frekuencës së zhurmës të emetuar nga këto makineri dhe paisje tregon se ato ndodhen nën mesataren
e frekuencës 200-2000Hz, e cila është e pranueshme nga veshi i njeriut.


Pluhurat gjatë procesit të punës

Projekti nuk parashikon rrëzimin dhe shkëputjen e gëlqerorit me përdorimin e lëndës plasëse. Pluhurat
do të formohen gjatë procesit të shpimit të birave e prerjes së pllakave të gelqerorit me makina prerëse.
Për parandalimin e formimit të pluhurit parashikohet përdorimi i ujit për spërkatje, shpim dhe prerje.


Ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve plasëse

Gjatë shfrytëzimit të objektit nuk parashikohet përdorimi i lëndës plasëse për rrëzimin e gurit. Mund të
përdoret vetëm fitil detonant për prerjen e blloqeve .


Ndikim në mjedis i gazeve të mjeteve motorike

........................................................................................................................................................................26
2020

_________________________________________________________________________________________

Gjatë fazës së zbatimit të projektit nuk do të ketë emetime të gazrave, lëngjeve, mbetje toksike, helme
të ndryshme dhe substanca të tjera të demshme, të cilat ndikojnë negativisht në shendetin e
punonjësve, banoreve dhe mjedisin përreth, duke përfshirë të gjitha llojet e bimëve e gjallesave të
ndryshme.


Prodhimi i mbetjeve dhe depozitimi i materialve që krijohen gjatë hapjes dhe shfrytëzimit
të objektit minerar

GjatË hapjes dhe shfrytËzimit tË objektit do tË ketË depozitim paraprak të rreth 101182 m3 sterile, të
cilat përbëhen nga copra të vogla shkëmbore dhe përzjerje të këtyre të fundit me deluvione dhe dhera
të ndryshme, që përfaqësojnë mbulesën e formacioneve shkëmbore dhe atyre të coptuar. Këto, në
perfundim të shfrytezimit, parashikohet të kthehen dhe shpërndahen brenda kufijve të karrierës.
 Dëmtime të sipërfaqes nga operacionet e gërmimit
Në përfundim të shfrytëzimit karriera do të ketë një forme stadiumi të vogël me sipërfaqe rreth 1ha, e
cila do të jetë pjesërisht e mbushur dhe e sistemuar.


Ndikimi në infrastrukturen e zonës së objektit

Objekti gjatë fazës së ndërtimit dhe shfrytëzimit të tij do të lidhet me dy degëzime rrugësh që vijnë nga
rruga e fshatit Kaltanji.
Transporti i materialit nga objekti i shfrytëzimit dhe përpunimit në destinacion do të bëhet me kamionë
20 ton, duke përdorur rrugën që përshkon luginën e lumit Dishnicë dhe lidh të gjitha fshatrat e kësaj
zone deri në Korçë. Aktiviteti i transportit, që do të kryhet nga subjekti i shfrytëzimit nuk e rëndon
trafikun aktual në rrugë, mbasi numuri i kamionave që do të kalojnë në të është i vogël.


Ndikim në shëndetin e njerëzve që punojnë në objekt dhe të banorëve përreth.

Punonjësit që do të jenë prezent në objekt gjatë shfrytëzimit të tij do të jenë të mbrojtur nga mjetet
personale mbrojtëse kundra pluhurit dhe zhurmave, të cilat do të jenë të kufizuar vetëm brenda zonës
së shfrytëzimit. Si rrjedhojë e projektit të zhvillimit të shfrytëzimit të gurit gëlqeror në këtë objekt dhe
ndikimeve pasuese mjedisore në të, nuk do të ketë dhe nuk priten ndikime në shëndetin e popullsisë së
zonës dhe punonjësve të saj, dhe nuk priten zhvendosje të tyre për shkak të këtij aktiviteti.


Ndikimi në qarkullimin dhe transportin

Aktiviteti i transportit që do të kryhet nga subjekti i shfrytëzimit nuk e rëndon trafikun aktual në rrugën
që shkon në fshatrat përreth, mbasi numri i kamionave që do të kalojnë në të është i vogël dhe një pjesë
e materialit do të përdoret nga shoqëria për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.
KOHËZGJATJA E NDIKIMEVE NEGATIVE TË PROJEKTIT
Ndikimet në mjedis identifikohen gjatë dy fazave kryesore:
1- Faza e përgatitjes së objektit minerar
2- Faza e shfrytëzimit të objektit minerar
Kohëzgjatja e punimeve gjatë fazës së parë për përgatitjen e objektit minerar, me qëllim heqjen e
mbulesës së tokës, parashikohet të zgjasin 3 muaj, nga data e marrjes së lejeve dhe licencave përkatëse.
Periudhe kjo e cila korespondon dhe me kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve në mjedis.
Gjatë fazës së shfrytëzimit të objektit minerar, nisur nga fakti se objekti është i pozicionuar në një
terren malor me kuota rreth 1200 m mbi nivelin e detit, për realizimin e prodhimit të parashikuar
........................................................................................................................................................................27
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karriera do të punojë rreth 200 ditë në vit, do te punohet vetem ne 8 muaj, 25 ditë në muaj me një
ndërresë në ditë, pasi mendohet të eleminohet puna në periudhën e dimrit. Ndikimet do të jenë për 25
vjet të kontratës së shfrytëzimit
SHTRIRJA HAPSINORE E NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS
Në studimin e varianteve të hapjes së vendburimit janë marrë në konsideratë:
- Ekzistenca e tre pjesëve të zonës në trajtën e kodrave që e bën më të thjeshtë shfrytëzimin e
objektit.
- Hapja e objektit mund të fillohet në karrierën nr. 1 në jug dhe mund të vijohet për dy karrierat e
tjera ose edhe paralelisht në dy apo tri karrierat.
- Të tri karrierat lidhen me të njëjtën rrugë dhe degëzimet përkatëse për sejcilën karrierë dhe në
sejcilën karrierë vijohet me hapjen e rrugëve për në shkallët e sejcilës.
Duke qenë se ndikimet e mundëshme gjatë shfrytëzimit të objektit minerar janë të përqendruara vetëm
në shfrytëzimin e mineralit gëlqeror (gur dekorativ), shtrirja fizike e ndikimeve është e përqëndruar
vetëm në sipërfaqen në shfrytëzim.
Foto Nr. 24. Pamje të shtrirjes hapsinore të ndikimeve në hartën ajrore të zonës

MUNDËSITË E REABILITIMIT TË SIPËRFAQES SË NDIKUAR DHE KOSTOT FINANCIARE
Masat për rigjenerimin hap pas hapi, krahas shfrytëzimit të objektit konsistojnë në :
1.
2.
3.
4.
5.

Krijimin e sipërfaqeve për mbjellje;
Sistemimin e materialit të mbulesës të depozituar paraprakisht në kufijtë e karrierës;
Mbjelljen e sipërfaqeve të reja me fidane pishe dhe barishte të ndryshme;
Mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjella;.
Sipërfaqja horizontale që do të rigjenerohet nga objekti gjatë gjithë aktivitetit të tij, do të jetë
5.45 ha, përfshirë stoqet e sterileve dhe rehabilitimin e rrugëve të jashtëme dhe të brendëshme.
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Shuma e përgjithëshme për mbyllje- rehabilitimin e karrierës parashikohet të jetë 1 760 601 lekë, që i
përgjigjet një garancia vjetore të rehabilitimit prej 70 424 lekë /vit.


Pastrimi, rregullimi e rigjenerimi i pejsazhit. Planifikimi i zonës

Për shmangien dhe parandalimin e erozionit, shembjes së sipërfaqes dhe vithisjeve të ndryshme, në
projekt është përcaktuar shfrytëzimi harmonik dhe i kombinuar në kohë dhe hapësirë i zonës në tërësi
dhe shkallëve të ndryshme të shfrytëzimit në veçanti.
Sistemimet, ndërtimi i rrugës lidhëse, hapja dhe fillimi i shfrytëzimit të karrierës, parashikohet të bëhet
që në vitin e parë dhe të vazhdojë mbi 3 vjet .
Në zonën e shfrytëzimit hap pas hapi dhe në përfundim të aktivitetit është parashikuar mbushja,
sistemimi, përpunimi dhe mbulimi i një sipërfaqeje prej rreth 5.54 ha duke përfshirë edhe rrugën që
lidh objektin me rrugën që vjen nga Qafë Zeza.
Gjatë ushtrimit të aktivitetit dhe kryesisht në vitin e fundit të tij, parashikohet trajtimi i të gjithë
sipërfaqes së shfrytëzuar. Kjo sipërfaqe e përfituar nga trajtimet e mësipërme do të japë mundësi
minimale për rikultivimin e bimëve dhe pemëve të ndryshme lokale, duke krijuar kushte për
parandalimin e erozionit dhe përmirësimit të pamjes së përgjithëshme të zonës së shfrytëzuar.
Masat teknike
Për parandalimin e erozionit, shembjes dhe vithisjeve të ndryshme, në zonën e shfrytëzimit subjekti
parashikon, çdo vit, të kryejë punimet e më poshtëme:
- Pas përfundimit të shfrytëzimit të shkallës së parë në kuotën +1280m, rezeravat e të cilave
përfaqësojnë më pak se 0.4% të rezervave të përgjithëshme të shfrytëzueshme, do të
ridepozitohen hap pas hapi në çdo vit mbetje të ndryshme të zbulimt, të cilat përbëhen nga
depozitime deluvionale produktive;
- Depozitimi i tyre bëhet me qëllim të parandalimit të erozionit të shpateve dhe për t’i paraprirë
mbjelljes së bimëve dhe pemëve karakteristike të zonës;
- Gjatë ushtrimit të aktivitetit të shfrytëzimit do të ruhen parametrat gjeometrike dhe
gjeomekanike të shkallëve të shfrytëzimit të parashikuar në projekt;
- Sistemimi, krefja dhe skarifikimi i skarpateve të shkallëve të shfrytëzuara do të bëhet në
mënyrë sisitematike, sipas parametrave gjeometrike të përcaktuar në pjesën përkatëse të
projektit;
- Gjatë shfrytëzimit dhe në perfundim të tij do të ruhen parametrat e pjerrësisë së shkallëve dhe
të sipërfaqeve të mbuluara, për të lejuar rrjedhën normale të ujrave të rreshjeve dhe parandaluar
grumbullimin dhe shpëlarjen e sipërfaqes së shfrytëzuar dhe të mbuluar;
Masat estetike dhe ekologjike,
Gjatë ushtrimit të aktiviteti të tij, subjekti i licensuar do të kryejë çdo vit proceset e më poshtëme:
- Sistemimin e skarpateve përfundimtare të shkallëve të shfrytëzimit duke respektuar parametrat
gjeomekanike dhe gjeometrike të tyre;
- Lënien e brezave mbrojtës midis kufijeve të zonës së shfrytëzimit dhe sipërfaqes tjetër (jashtë
kufirit të zonës);
- Sistemimin, përpunimin dhe mbulimin e sipërfaqeve horizontale të shkallëve duke i kthyer ato
në formë brezaresh;
- Krijimin e kushteve të përshtatëshme për mbjelljen dhe kultivimin e bimëve dhe pemëve të
ndryshme lokale;
- Mbjelljen e sipërfaqeve të shkallëve me bimë dhe pemë, kryesisht me pisha dhe bimë të tjera, të
cilat janë karakteristike për zonën;
........................................................................................................................................................................29
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MASAT PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS
Masat zbutëse të projektuara të ndikimeve negative gjatë procesit të shfrytëzimit
Masat zbutëse të ndikimeve negative konsistojnë në marrjen e masave për uljen e ndotjeve gjatë
shfrytëzimit të objektit minerar në ajër, si pluhurat dhe zhurma, si dhe ujrat teknologjike të pastrimit të
makinerive dhe mjeteve të punës, uljen e efekteve negative hapsinore në territor, faun dhe florë. Por
pikësynimi i studimit mbetet menaxhimi i shfrytëzimit, rehabilitimi i tokës dhe evitimi në maksimum i
erozionit.
Identifikimi i masave për të eleminuar apo zbutur ndikimet negative në mjedis
- Planifikimi i zonës
Për shmangien dhe parandalimin e erozionit si dhe për ruajtjen e regjimit të rrymës së ujit të
parametrave hidrodinamike të saj, në projekt është përcaktuar shfrytëzimi harmonik dhe i kombinuar
në kohë dhe hapësirë i zonës në tërësi dhe i mënyrave të shfrytëzimit.
Në zonën e shfrytëzimit hap pas hapi dhe në përfundim të aktivitetit, është parashikuar mbushja,
sistemimi, përpunimi dhe mbulimi i një sipërfaqeje të konsiderueshme me peme autoktone.
Kjo sipërfaqe e përftuar nga trajtimet e mësipërme, do të japë mundësi për rikultivimin e bimëve dhe
pemëve të ndryshme, duke krijuar njëherësh kushte për parandalimin e eriozionit dhe përmirësimin e
pamjes së përgjithshme të zonës së shfrytëzuar. Duhet theksuar se sipërfaqja e caktuar për shfrytëzim
për firmën “ADEL” shpk. është shumë e vogël dhe nuk përbën ndonjë ndikim në zonë. Operatori
paguan garancinë financiare për rehabilimin e objektit minerar.
Duhet theksuar se sipërfaqja e objektit që do të shfrytëzohet nga firma “ADEL” shpk. është relativisht
e vogël dhe nuk përbën ndonjë ndikim në zonë.
Tabela Nr.08. Masat e propozuara për mbrojtjen e mjedisit nga secili ndikim negativ
Rekomandime për zbutjen e ndikimeve
Toka
Kryerja e aktivitetit brenda koordinatave të dhëna në relacion.
Përdorimi i Tokës
Respektimi i kushteve teknike dhe standarteve.
Erozioni
-Zbatimi rigoroz i masave teknike për operimin e punës për
Mbrojtja nga
shfrytëzimin e mineralit (gur dekorativ), të objektit minerar zona nr.
erozioni
780/5.
-Ndërtimi i skarpatave me pjerrësinë e duhur, sipas relacionit teknik.
-Ndërtimi i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut.
-Krijimi i taracave me bazament të qëndueshëm dhe hapërsirë të
mjaftueshme për lëvizjen e lirë të mjeteve dhe punonjësve.
-Mbjellja e fidanëve paralelisht me shfrytëzimin e karierës, me qëllim
mbrojtjen e kompaktësisë së tokës
Biodiversiteti
Zbatimi i rregullores së brendshme, duke respektuar rigorozisht masat
Vegjetacioni
teknike për ndërtimin e skarpatave të karrierës që shfrytëzohet.
Dëmtim potencial i
Punime me mbrojtje brënda objektit, lagia e tokës. Moscënimi i
vegjetacionit
territoreve bujqësore kufitare.
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Fauna
Shqetësim i specieve,
dëmtim aksidental i tyre
Cilësia e ajrit
Rritje e emetimeve në ajër
nga shfrytëzimi i objektit
minerar dhe
djegia e
karburantit të automjeteve
ngarkim-shkarkimit
Sistemi i drenazhimit
Sistemi i drenazhimit

Oficeri sigurisë ka për detyre shpërnguljen e çdo specie që jeton
brenda zonës së projektit si edhe trajtimin e tyre tek veterineri në rast
aksidentesh.
Mjete me kolaudim optimal. Pjesë këmbimi rezervë brenda objektit
për raste emergjente. Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorimi efiçent
i mjeteve motorike. Përdorim karburanti cilësor. Pastrim periodik i
objektit të zonës në shfrytëzim dhe i mjeteve të punës.
Spërkatja periodike e sheshit dhe spërkatja me rrjeta uji.
Ndërtimi i sistemit të drenazhimit të ujrave të shiut në çdo shkallë të
karrierës dhe bashkimi i tyre në një kolektor të përbashkët, ku do të
realizohet edhe dekantimi i sterileve dhe ujrave të turbullta, në vaskën
e dekantimit. Rehabilitim i rrjedhjeve biologjike të ndodhura në zonën
e shfrytëzuar.

Mbetjet
Shtim i mbetjeve urbane nga Vendosja e kontenierëve në çdo shkallë të karrierës, diferencimi i
aktiviteti human i punonjësve mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i
që do të operojnë në objekt.
tyre në vendepozitimin më të afërt të caktuar nga njësia vendore. Vend
grumbullim i diferencuar. Riciklim. Asgjësimi i mbetjeve që vijnë nga
impianti, nga kompani te licensuara. Rikuperim, Riciklim dhe
Ripërdorim ne maksimum i mbetjeve sterile.
Ujërat e Ndotura Urbane
Gropë e përkohshme septike. Minimizimi i konsumit të ujit.
Zhurmat
Rritje e nivelit të zhurmave Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjate orareve të
nga impianti dhe nga lëvizja përshtatshme.
e automjeteve
Trafiku rrugor
Trafiku Rrugor
Lëvizshmëria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i
Rritje e fluksit të qarkullimit trafikut. Mjetet e transportit do të lëvizin brenda normave të lejuara të
të automjeteve
shpejtësisë, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.
- Masat teknike.
Për parandalimin e erozionit, shembjes dhe vithisjeve të ndryshme, në zonën e shfrytëzimit, subjekti
parashikon, ҫdo vit, të kryejë punime të ndryshme sistemimi, mbjellje dhe trajtimi.







Ndjekja e gjithë kërkesave ligjore për vënien në funksion të aktivitetit, duke mbajtur parasysh
kufizimet dhe detyrimet kundrejt shtetit dhe palëve të treta.
Aktiviteti kryesisht do të zhvillohet në ambjent të mbyllur, keshtu që nuk do ketë nivele zhurmash
domethënëse për zonën përreth.
Do të bëhet paisja e punonjësve me mjete mbrojtëse personale.
Kompania do të ndërtojë një sistem të grumbullimit të ujrave të pastrimit të mjeteve dhe
makinereve/pajisjeve dhe ujërave sipërfaqësorë dhe devijimit të tyre në vaskën e dekantimit.
Nga ky aktivitet nuk parashikohen të ketë ndikime në ndryshimin e habitateve.
Nuk do të kemi gjenerimin e Mbetjeve të Rrezikshme.
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Mbetjet e gjeneruara nga punjonjësit do të grumbullohen në kontenierë të veçante. Kontenierët do
të zbrazen rregullisht dhe mbetjet do të hidhen në vendin e përcaktuar nga Njësia Vendore për
mbetjet urbane. Mbetjet e paketimit do të mblidhen dhe dorëzohen në kompani të licensuara për
përdorimin, riciklimin apo trajtimin e tyre.
Do të ndiqen gjithë rregullat e sigurimit teknik në punë si dhe pajisjes së punonjesve me uniformat
dhe mjetet e nevojshme të mbrojtjes në punë.

Sigurimi teknik në proceset e punës
 Zbatimi i normave të rregullores së teknikës së sigurimit
Gjatë ushtrimit të aktivitetit për shfrytëzimin e karrierës sipërfaqësore ranor pllakor, subjekti duhet të
mbajë parasysh që problemet e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë janë më të rëndësishmet dhe
me të mprehta dhe kërkojnë vlerësim serioz.
Në të gjitha operacionet jane punësuar specialistë me eksperiencë pune në kryerjen e proceseve të
ndryshme të shfrytëzimit të objektit minerar.
Regullorja e Teknikës së Sigurimit, nga ana e drejtuesit teknik të punimeve dhe subjektit, do të
zbatohet në çdo proces pune të përcaktuar në plan organizimin e kryerjes së punimeve të hartuar nga ai
dhe të miratuar nga drejtuesit e firmës.
Plan organizimi i punimeve do të hartohet para fillimit të shfrytëzimit së karrierës sipërfaqësore.
Drejtuesi teknik i punimeve ose personi i ngarkuar do të bëjë kontrollin teknik dhe azhornimin e saktë
të prodhimit të çdo lloji, për të cilat subjekti ka marre licensë. Rradha e kryerjes do të përcaktohet
hollësisht në planin e masave tekniko organizative dhe do të miratohet nga përfaqësuesi ligjor i
shoqërisë. Drejtuesi teknik do të kryejë instruktime të rregullta mujore e tre mujore, ku do të trajtohen
tema të veçanta për të gjithë punonjësit.
Plani i manaxhimit mjedisor
 PMM-ja për një komponent Projekti apo një nënprojekt do të përmbajë:
-

-

-

-

-

Vlerësimin e impakteve mjedisore të parashikuara në faza të ndryshme, veçanërisht gjatë
funksionimit (përfshirë mirëmbajtjen) dhe dekomisionimit, periudhat kohore gjatë të cilave do
të kryhen fazat e mësipërme, shkallën e tyre, qëllimin dhe pasojat.
Përcaktimin e nivelit të pranueshëm të secilit impakt, veçanërisht në lidhje me periudhën
kohore, zgjatjen në kohë, shkallën, pasojën, koston dhe nivelet e lejuara ligjore.
Kushtet dhe masat që duhen ndërmarrë për të zbutur këto impakte që ka mundësi të dalin në
çdo fazë, cilët do të jenë përgjegjës për to, nëse duhet përmirësuar projekti teknik, ose
nëpërmjet masave mbrojtëse gjatë funksionimit, apo metoda të tjera, kostot e mundëshme,
implikimet për përfundimet e projektit, etj.
Burimet dhe metodat e kërkuara për monitorimin, matjen dhe vënien në zbatim të tyre (çfarë
është për t’u matur, kur dhe ku, nga kush dhe pse); përgjegjësitë institucionale për secilin
veprim dhe kërkesat e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve, kostot përkatëse të secilit
element.
PMM-ja do të përmbajë dy dokumente të veçanta: Planin Zbutës dhe Planin Monitorues. Pritet
që të përgatiten në kohën e finalizmit të përfundimit të projektit teknik dhe duhet të përmbajë të
gjitha kërkesat e specifikuara në miratimin e Lejes Mjedisore të lëshuar nga AKM-ja.
NJQV-ja ose propozuesit (nëse nuk janë të njëjtë) do të jenë përgjegjës për përgatitjen e PMMsë. Megjithatë në Termat e Referencës së projektuesit të projektit përfshihet përgatitja e PMM.
Aty ku nënprojekti kërkon një VNM, do të kërkohet mendimi i specialistëve të VNM, para se
ky i fundit të finalizohet.

........................................................................................................................................................................32
2020

