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A) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU
PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR DHE ME IMAZHE TË
MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA E APLIKIMIT;
Projekti ne zhvillim eshte “Projekti i ndërtimit të linjës së prodhimit të ANFO-s dhe objekteve
ndihmëse në funksion të aktivitetit” me vendodhje ne Qarkun Berat, Bashkia Ura Vajgurore, Fshati
Pashalli, Zona Kadastrale Nr. 2881, Numër Pasurie 510/7. Persa i perkete bimesise, ne siperfaqen ku
do te ndertohet magazina e lendes se pare nitrat amoni dhe magazina e linjes se prodhimit te ANFOs, nje pjese e siperfaqes eshte e zhveshur nga bimesia, ndersa pjesa tjeter eshte e veshur me bimesi te
llojit shkurrore dhe barishtore, si dhe disa pisha. Bimesia e cila do te preket nga ndertimi i objekteve
eshte bimesi shkurrore e barishtore si dhe disa pisha (rreth 4 rrenje) te cilat perpara fillimit te
punimeve te ndertimit do te shkulen me gjithe sistemin rrenjor te tyre dhe do te rimbillen ne
siperfaqe te ndryshme perreth kompleksit. Nuk do te demtohet bimesia e zones perreth.
Pyjet dhe biodiversiteti janë pasuri natyrore me rëndësi jetike me shtrirje në të gjithë botën, duke u
bërë kështu një e mirë efektive pa dallim ndarje kufiri.
Burimet natyrore janë bazë e zhvillimit të njerëzimit, plotësimit të nevojave të tyre ekonomikosociale, janë pjesë e çdo praktike ekonomike. Pyjet si pasuri natyrore të vlerësuara ndryshe
“mushkëritë” e gjelbërta të mjedisit jetik, kryejnë funksione të rëndësishme; ofrojnë prodhime,
shërbime e funksione mjedisore me vlerë të pazëvëndësueshme ekonomike, sociale dhe
ambjentaliste. Ruajtja dhe përdorimi i burimeve gjenetike pyjore, janë çështje thelbësore për të
përshpejtuar përshtatjen gjenetike të drurëve e popullatave të tyre në mjedise të reja dhe për të ruajtur
kapacitetin adaptiv të tyre në evolucionin e mëtejshëm të pyjeve në Shqipëri. Ekosistemet pyjore
luajnë një rol të rëndësishëm në aspektin ekonomik për prodhimin e lëndës së drurit dhe druve të
zjarrit, punësimin në zonat rurale, në shërbimet mjedisore të tilla si reduktimin e sasisë së dioksidit të
karbonit në atmosferë, zbutjen e ndryshimeve klimatike, mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe
rrëshqitjet, etj. Përveç vlerave ekonomike, ekosistemet pyjore, biodiversiteti dhe sipërfaqet e zonave
te mbrojtura, mbartin edhe vlera mjedisore, rekreative dhe turistike. Menaxhimi i sipërfaqeve të
djegura kërkon domosdoshmerisht një vlerësim të shpejtë të dëmit të shkaktuar nga zjarret në pyje
me qëllim që të merren masat e nevojshme për rehabilitimin e këtyre sipërfaqeve. Njohja e gjendjes
aktuale në të cilat ndodhen speciet drunore dhe bimë aromatikomjekësore tashmë të identifikuara si
të rrezikuara, është tepër i domosdoshëm në mënyrë që të merren masat mbrojtëse në të ardhmen.
Kjo, pa dyshim, shoqërohet me një vendosje të kritereve, vlerësim të treguesve të ndryshëm për të
mbajtur nën kontroll ecurinë e këtyre specieve.
Speciet drunore dhe bimët aromatiko-mjekësore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje
Njohja e gjendjes aktuale në të cilat ndodhen taksonet drunore tashmë të identifikuara si të
rrezikuara, është tepër i domosdoshëm në mënyrë që të merren masat mbrojtëse në të ardhmen. Janë
vëzhguar llojet e specieve drunore në rrezik zhdukje apo të kërcënuara të listuara në Librin e Kuq
Shqiptar si mëposhtë.
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Nga monitorimi i kryer në terren për gjendjen e llojeve pyjore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje,
rezulton se këto lloje takohen në grumbuj pyjor, në grupe drurësh dhe si individ të veçantë.
Shkaktarët për kërcënimin për zhdukje për llojet e mësipërme janë të ndryshëm dhe kryesisht si
pasojë e ndryshimeve të treguesve klimatike apo prishjes së habitatit të tyre. Kërcënimi vjen edhe si
pasojë e shfrytëzimit pa kriter të ndodhura në vitet e mëparshme apo zjarreve të shfaqura në arealin e
vendndodhjes së tyre. Për disa prej llojeve të sipërpërmendura si; Caracën e Kaukazit (Celtis
Tourneforti,, Rrenjën (Quercus robur L), Gështenjën e kalit (Aesculus hippocastanum), Lajthinë e
egër (Corylus colurna L) etj që janë në kufijtë ekstrem të rrezikimit, është e nevojshme ngritja e
rrjetit të konservimit ‚‘in-situ‘‘ dhe ‚‘‘ex-situ‘‘ për këto lloje. Më poshtë japim një renditje të llojeve
sipas shkallës së kërcenimit nga më e kërcënuara tek më pak e kërcënuara.
Caraca e Kaukazit (Celtis Tourneforti)
Tisi (Taxus baccata Tisi)
Gështenja e Kalit (Aesculus hippocastanum)
Rrenja (Quercus robur L)
Lajthia e egër (Corylus colurna L)
Mallagjeri (Arbutus andrachne L)
Valanidhi (Quercus aegilops L)
Venja (Juniperus exelsa)
Ilqja (Quercus ilex L )
Mështekëna (Betula Pendula)
Arneni (Pinus peuce Gris)
Rrobulli (Pinus heldreichii Crist)
Hartina (Pinus Silvestris)
Për llojet bimore aromatiko-mjekësore, Sherebelë (Salvia officinalis), Salep, (Orchis. Ssp) Xhirokull,
(Calchicum automnale) Boronicë (Vaccinium myrtilus), Çajit të malit (Sideritis roheseri) është bërë
kontrolli i numrit të egzemplarëve, përshkrimi i gjëndjes vegjetative, përshkrimi i gjendjes
fitosanitare, prodhimtaria e llojeve etj. Janë marrë të dhënat mbi karakteristikat e terrenit si dhe është
bërë evidentimi i shkaqeve kryesore që kanë çuar në pakësimin e numrit të rrënjëve dhe në disa
areale të veçanta deri në zhdukjen e ekzemplarëve.
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Rrjeti kombëtar i zonave të mbrojtura mjedisore
Sistemi i zonave të mbrojtura, që aktualisht përfshin rreth 18% të territorit të vendit, është përcaktuar
sipas kritereve të IUCN –së, në gjashtë kategori dhe konkretisht:
Kategoritë e Zonave të Mbrojtura dhe sipërfaqet respektive
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Monumentet e natyrës (VKM Nr. 303, datë 10. 05. 2019)
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(Burimi i informacionit: Bazuar ne Raportin e Gjendjes se Mjedisit 2020, MTM)
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Distanca e objektit me Zonen e Mbrojtur Parku Kombetar “Mali i Tomorrit”

Ortofoto te bimesise perreth zones ne studim
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Foto te bimesise
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B) INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E
KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;
Persa i perkete burimeve ujore, ne siperfaqen ku do te zhvillohet aktiviteti nuk ka burime ujore dhe
per kete aryse nuk kemi ndikim ne mjedisin ujor te zones. Ne nje distance te konsiderueshme nga
objekti ne vleresim gjendet burimi ujor me i rendesishem ne kete zone i cili eshte Lumi Osum, ai
ndodhet ne nje distance rreth 4.4 km ne vije ajrore ne lindje te prones dhe Perroi i Prapadishtes i cili
ndodhet rreth 900 m ne vije ajrore ne veriperendim te prones. Nga zhvillimi i ketij aktiviteti nuk do
te preken burime ujore.
Distanca ndermjet objektit dhe burimeve ujore

Perroi Prapadishtes

Lumi Osum
Aktiviteti
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C) NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS TË
PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË, AJËR;
a. INFORMACION PËR QËLLIMIN E VNM DHE METODIKËN E ZBATUAR
a) Përshkrim të qëllimit dhe objektivave të VNM-së.
Raporti i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis eshte hartuar bazuar ne legjislacionin mjedisor per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe ka per qellim qe te identifikoje, parashikoje, vleresoje dhe
parandaloje apo minimizoje ndikimin ne mjedis te projektit ne zhvillim.
Objektivat afatshkurter te VNM jane:
 Permiresim nga pikepamja mjedisore te projektit te propozuar;
 Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
 Siguron qe eshte perzgjedhur alternativa me e mire e vendodhjes se projektit;
 Siguron qe jane marre ne konsiderate teknikat me te mira te disponueshme te teknologjise se
propozuar per tu aplikuar;
 Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale te projektit
te propozuar;
 Mundeson informimin e vendimmarresve, duke gjykuar ne miratimin ose jo te projektit dhe
kushteve qe duhet te vendosen ne aktin e miratimit.
Objektivat afatgjate te VNM jane:
 Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
 Parashikon dhe parandalon ndryshimet/demtimet e pakthyeshme te mjedisit;
 Ndikon ne mbrojtjene burimeve natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet perberes te
ekosistemeve;
 Permireson aspektet sociale-ekonomike te projektit;
 Ndihmon ne realizimin e parimit te zhvillimit te qendrueshem te mjedisit.
Përshkrim të përmbledhur të kuadrit ligjor mjedisor dhe institucional që lidhet me projektin.
 VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për
zhvillimin e procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe procedurës së
transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
 Ligji Nr 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.
 Ligji Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar.
 VKM Nr. 99, date 18.2.2005 “Për miratimin e Katalogut Shqiptar të klasifikimit të
mbetjeve”.
 VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per zhvillimin e procedures se Vleresimit te Ndikimit ne
Mjedis”.
 Ligji Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”.
 Udhezim nr. 1738 date 12.3.2015 “Mbi kriteret e studim projektimit per rehabilitimin e
vendepozitimeve te mbetjeve te ngurta urbane, si dhe ndertimin e lendfilleve apo impianteve
te trajtimit te mbetjeve te ngurta urbane”.
 Ligji Nr. 52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10 448, date 14.7.2011, “Për Lejet e
Mjedisit”, të ndryshuar.
 VKM Nr. 303, datë 10.5.2019 “Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar, të
Monumenteve të Natyrës Shqiptare”.
 Udhezim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave”.
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Ligji Nr 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
Ligji Nr.10266, datë 15.4.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8897, datë
16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
VKM Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga shkarkimet ne
mjedis”.
Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
Ligji Nr. 9385, Datë 4.5.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar.
Ligji Nr. 68/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9587, datë 20.07.2006.
Ligji Nr. 124/2015 datë 12.11.2015 “Për efiçencën e energjisë”.
VKM Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve
inerte”.
VKM Nr. 247, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave
për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore”.
VKM Nr. 435, date 12.9.2002 “Per miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer ne
Republiken e Shqiperise”.
Ligji Nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”.
VKM Nr.1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e
programit kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”.
Ligji Nr. 9244, Date 17.06.2004 “Per mbrojtjen e tokes bujqesore”.

b. PERSHKRIM I PROJEKTIT
Shoqeria “NITROBLAST” Shpk, me administrator Znj. Leonora Llupo, i regjistruar ne QKB si me
numer NIPT: L52610001E, me seli ne Berat Ura Vajgurore PASHALLI Fshati Pashalli, lagjja
"Qender", rruga e Bistrovices, godine nje kateshe nr.15, zona kadastrale nr.2881, me numer pasurie
510/2, me objekt aktiviteti ne fushen e Import dhe eksport lende plasese per perdorim civil, ne
funksion te objektit te veprimtarise se shoqerise apo ne aktivitetin e shperndarjes dhe te perdorimit te
sherbimeve te ndryshme, ne favor te te treteve, pergjithesisht cdo aktivitet plotesues, import-eksport
te fishek zjarreve. Import-eksport, makineri e pajisje, mjete transporti , mallra dhe pajisje elektrike,
elektro-shtepiake te te gjitha llojeve, tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale,
etj.
Qellimi i zhvillimit te ketij aktiviteti nga shoqeria eshte Projekti i ndërtimit të linjës së prodhimit të
ANFO-s dhe objekteve ndihmëse në funksion të aktivitetit.
Ky aktivitet do te zhvillohet ne pronen me Numer Pasurie 510/7, Zona Kadastrale Nr. 2881,
Pashalli, Bashkia Ura Vajgurore, Qarku Berat.
Siperfaqja e pergjithshme e prones ne dispozicion te kompleksit eshte 20 000 m2.
Projekti i propozuar do te realizoje prodhimin e lendes plasese per perdorim civil, ANFO. Procesi
teknologjik i prodhimit te ANFO-s eshte i thjeshte, ajo realizon perzierjen e Nitratit te Amonit me
Nafte ne raporte te percaktuara (94.5% nitrat amoni dhe 5.5% nafte).
Projekti i propozuar eshte i nevojshem per vendin tone, pasi jemi nje vend me industri nxjerrese te
zhvilluar ndjeshem sidomos vitet e fundit. Perdorimi i ANFO-s eshte e domosdoshme ne aktivitetin
minerar i mineraleve me ngjyre si Kromi, Hekur-Nikeli dhe minierat nentokesore e karierrat
siperfaqesore te shfrytezimit te gurit gelqeror dhe materialeve te tjera te perdorura ne fushen e
ndertimit dhe ne prodhimin e materialeve te ndertimit, kane domosdoshmeri perdorimin e lendes
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plasese. Gjithashtu ne vendin tone jane ne procese ndertimi edhe nje sere HEC-esh te vegjel dhe te
mesem ku nje pjese e mire kane projekte me hapje tuneli dhe kanale e trase derivacioni. Nje sektor
tjeter i perdorimit te lendeve plasese eshte ai i ndertimit te rrugeve te reja pjeserisht me tunel por
edhe pa tunel, hapja e trasese ne nje material shkembor, ka nevoje per keto materiale.
Bazuar ne Ligjin Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, ky projekt
perfshihet ne listen e projekteve qe i nenshtrohen procedures se Thelluar te VNM-se, konkretisht
Shtojca I, Pika 6. dh) Për prodhimin e eksplozivëve dhe
Shtojca II, Pika 10. a) Projekte për zhvillimin e pasurive të patundshme industriale;
Pas procedures se Thelluar te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe pajisjes me Deklarate Mjedisore,
subjekti do te aplikoje per pajisje me Leje Mjedisi Tipi A.
Te dhenat teknike:
Siperfaqja e pergjithshme e prones
Kapaciteti i prodhimit te ANFO-s

20 000 m2,
3 Ton/ore.

Ortofoto e vendodhjes se aktivitetit
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Koordinatat ne sistemin Gaus Kruger te objektit
Pika
Koordinata Y
Koordinata X
1
4402703
4513499
2
4402649
4513693
3
4402620
4513683
4
4402535
4513646
5
4402538
4513605
6
4402570
4513563
7
4402590
4513531
8
4402619
4513498
9
4402703
4513499
Siperfaqja e pergjithshme e prones 20 000 m2
Koordinatat ne sistemin KRGJSH te objektit
Pika
Koordinata Y
Koordinata X
1
487027.5
4512739
2
486971.5
4512933
3
486942.7
4512922
4
486858.2
4512884
5
486861.6
4512843
6
486894.1
4512801
7
486914.2
4512770
8
486943.7
4512737
9
487027.5
4512739
Siperfaqja e pergjithshme e prones 20 000 m2
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Identifikimi i ndikimeve te mundshme negative në mjedis
Vleresimi i ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te projektit kryhet ne baze te ligjit Nr.
10440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” dhe kerkesave te VKM Nr. 686, date
29.07.2015 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, i cili ka si synim identifikimin, vleresimin dhe
parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e mjedisit.
Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën
përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha
organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë
e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Sa me siper, per kete projekt kemi kryer vleresimet e ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te
cilat krijohen gjate punimeve per ndertimin e objekteve ndihmese dhe ndikimet e mundshme
negative ne mjedis gjate funksionimit te aktivitetit.
Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e ndertimit te objekteve jane:
a) Ndikimet ne ujera
Gjate punimeve te ndertimit te objekteve ndihmese nuk do te kemi ndotje te ujerave siperfaqesore
dhe nentokesore. Ujerat qe do te dalin gjate punimeve te ndertimit do te jene ujerat te cilat do te
krijohen gjate lagies se kantierit dhe ujerat e reshjeve. Nuk do te shkarkohen lende te demshme ne
mjedisin perreth. Ne kantier nuk do te magazinohen materiale te rrezikshme. Mundesite e ndotjes
mund te vijne vetem nga derdhja e hidrokarbureve ose e lubrifikanteve gjate furnizimit te mjeteve te
transportit. Gjithashtu ne rast se do te kete larje apo pastrim te kazaneve te betoniereve gjate
shkarkimit te betonit ne kantier, keto ujera duhet te menaxhohen ne menyre te integruar nga subjekti.
b) Ndikimet ne ajer
Nga punimet ndertuese do te kete perhapje te pluhurave nga qarkullimi i mjeteve, nga perdorimi i
reres, zhavorit, proceset e betonimit dhe shtrimit te siperfaqeve, etj. Mjetet e transportit te cilat do te
transportojne materiale do te plotesojne kushtet teknike te qarkullimit rrugor, nuk do te ngarkohen
me shume se kapaciteti i lejuar, si dhe do te lahen rregullisht kur te dalin nga kantieri i ndertimit.
c) Zhurmat
Zhurmat qe do te prodhohen do te vijne kryesisht nga mjetet rrugore, nga proçeset e hedhjes se
betonit si dhe zhurma e prodhuar nga personat qe do te punojne ne kete kantier.
Zhurmat qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete objekt nuk do te jene shqetesuese, ato do te jene
ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa mbrojtese, ne
rastet ku niveli i zhurmave mund ti kaloje limitet e lejuara. Per te reduktuar kete ndikim tek banesat
prane, subjekti zhvillues nuk duhet te punoje gjate oreve te vona.
d) Ndikimet ne toke
Keto proçese ne pergjithesi ndikojne negativisht ne toke, kryesisht vetem gjate proçeseve ndertimore.
Objektet do te ndertohen mbi siperfaqe te lire toke e cila aktualisht eshte e pashfrytezuar.
e) Ndikimet ne biodiversitet
Siperfaqja e prones ne te cilen do te zhvillohet ky aktivitet nuk ben pjesë në zonat e mbrojtura me
ligj. Persa i perkete bimesise, ne siperfaqen ku do te ndertohet magazina e lendes se pare nitrat amoni
dhe magazina e linjes se prodhimit te ANFO-s, nje pjese e siperfaqes eshte e zhveshur nga bimesia,
ndersa pjesa tjeter eshte e veshur me bimesi te llojit shkurrore dhe barishtore, si dhe disa pisha.
Bimesia e cila do te preket nga ndertimi i objekteve eshte bimesi shkurrore e barishtore si dhe disa
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pisha (rreth 4 rrenje) te cilat perpara fillimit te punimeve te ndertimit, ato do te shkulen me gjithe
sistemin rrenjor te tyre dhe do te rimbillen ne siperfaqe te ndryshme perreth kompleksit.
f) Mbetjet
Gjate punimeve te ndertimit te objekteve do te prodhohen dhera dhe gure, si dhe mbetje te ngurta te
tilla si plastika, qelqi, materiale letre, etj. Dheu i gërmuar, materiale të ndërtimit do të trajtohen në
mënyrë të veçantë nga nje subjekt nenkontraktor i licensuar per kete aktivitet dhe duke i depozituar
keto mbetje në pikat e miratuara nga Njësia e Qeverisjes Vendore, ne perputhje me Vendimin e
Keshillit te Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015. Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar qe
ne vendburim. Dheu i germuar duhet te trajtohen ne menyre te veçante. Referuar VKM Nr. 99, datë
18.02.2005 “Për miratimin e katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve”, mbetjet që prodhohen
klasifikohen me kodet: 20 02 02 Dhera dhe gurë. Sasia e dherave te germuar do te jete rreth 1000m3.
Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e funksionimit te aktivitetit
jane:
a) Ndikimet ne ajer
Ndikimi i ketij aktiviteti ne ajer do te jete ne sistemin e aspirimit te ambjentit te punes. Ajri i nxjerre
ne atmosfere nga aspiratori, nuk do te kete perberje te demshme. Ne objekt mund te kete zhurma
gjate proceseve te punes. Ndotje e ajrit nga gazet e demshme ne rastet e renies se zjarrit dhe djegies
se lendeve djegese. Gjithashtu objekti do te ruaje kushte te larta sigurie.
Rekomandojme instalimin e nje filtri per parandalimin e emetimit te gazeve te demshme, si dhe te
mirembahet sistemi i filtrimit. Per nivelin e zhurmave, subjekti duhet te pajise punonjesit me kufje
per mbrojtjen e shqisave te degjimit nga proceset e punes. Persa i perkete peisazhit, rekomandojme
mbjelljen e pemeve te larta perreth objekteve ne menyre qe reduktoje pamjen e objekteve. Kushte te
larta sigurie dhe kushte teknike korrekte gjate punes. Te ndertohet dhe mirembahet sistemi i
mbrojtjes nga zjarri, si dhe te punohet vetem nen mbikqyrjen e drejtuesit teknik ne objekt.
b) Ndikimet ne ujera
Aktiviteti ne vleresim nuk perfshin procese me pranine e ujit. Uji do te perdoret vetem per larje dhe
pastrim te ambjentit te punes, nuk do te kete derdhje te materialeve te paperdorshme. Ujerat e
perdorura do te jene vetem ato te larjes dhe pastrimit te ambientit dhe ujerat kulluese te ujerave te
shiut. Nuk do te kete ndikim ne ujerat nentokesore. Shkarkimi i mundshem i lendeve te lengshme ne
mjedisin ujor te zones, si nafta, etj. Subjekti duhet te marre masa per trajtimin e ujerave te perdorura,
si dhe kushte te larta sigurie te ruajtjes dhe perpunimit te lendeve djegese.
c) Zhurmat
Zhurmat qe do te prodhohen gjate funksionimit te aktivitetit do te jene zhurmat qe do te vijne nga
proceset e punes, nga mjetet e transportit, mjetet e ngarkim-shkarkimit te materialit, etj. Persa i
perkete zhurmave qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete objekt nuk do te jene shqetesuese, ato
do te jene ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa
mbrojtese si kufje apo tapa per veshet, ne rastet ku niveli i zhurmave mund ti kaloje limitet e lejuara.
d) Ndikimet ne toke
Ndikimi ne toke nga ky aktivitet nuk do te jete prezent per kete aktivitet. Mbetjet e ngurta te
prodhuara duhet te menaxhohen nga subjekti nenkontraktor i Njesise se Qeverisjes Vendore ose te
kontraktuar nga vete subjekti per menaxhimin e mbetjeve te ngurta urbane. Nuk do te kete mbetje te
rrezikshme. Potenciali i ndotjes nga lenda e pare e demshme per mjedisin, si Anfo ose Nafta.
Masat parandaluese do te ishin per rehabilitimin e ambjenteve perreth objekteve, mbjellja me bimesi
dhe krijimi i nje ambjenti shlodhes per punonjesit gjate kohes se pushimit te punes. Mbetjet te
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menaxhohen nga subjekte te licensuara, ndersa siperfaqja e objekteve dhe e shesheve e depove te jete
e shtruar me beton dhe e pajisur me sistem kanalizimesh. Rekomandojme ruajtjen e lendes pare dhe
produktit ne mjedise te sigurta nga demtimet fizike dhe perhapja e tyre ne mjedis.
e) Ndikimet ne biodiversitet
Nuk do te kete ndikime ne biodiversitet nga funksionimi i ketij aktiviteti. Nuk do te kete shkarkime
ne nivele te tilla, si rrjedhoje nuk do te kete as ndikime direkte ne biodiversitet. Ne rast te shkarkimit
te lendeve djegese ne mjedisin ujor prites, atehere do te vleresohej me ndikime serioze ne mjedisin
ujor. Per mjedisin biologjik tokesor, nuk vleresohen efekte te rendesishme.
Subjekti duhet te marre masa per krijimin e kushteve te larta sigurie dhe te parandalimit te derdhjes
se lendes djegese ne mjedisin e zones. Rekomandojme qe subjekti te ndertoje nje vaske per rastet e
perballimit te emergjencave.
f) Ndikimet ne mjedisin social-ekonomik
Aktiviteti nuk do te perdore burime natyrore, per sigurimin e energjise elektrike subjekti ka instaluar
disa panele diellore, ndersa lendet e para te procesit teknologjik do te jene nafta dhe nitrat amoni.
Ndikimi ne mjedisin social-ekonomik eshte pozitiv, pasi rrit numrin e te punesuarve dhe cilesine e
jeteses se tyre. Zbut efektet sociale nga varferia dhe ul papunesine. Rrit te ardhurat e buxhetit te
shtetit e si rrjedhoje kontributin ne taksa, investime, etj. Rekomandohet rritja e investimit, zgjerimi i
biznesit rritja e te punesuarve, rritja e kontributeve ne te ardhurat e shtetit, por me e rendesishmja
kushte sigurie te larta ne vendin e punes, kjo per te garantuar jeten dhe shendetin e punonjesve dhe
cilesine e mjedisit.
g) Ndikimet qe shkaktojne ndryshimet klimatike
Nga funksionimi i ketij aktiviteti perdorim te substancave ozon-holluese do te jete vetem Nitrati
Amonit, por ky preparat nuk do te perdoret ne sasi te medha dhe nuk do te shperdorohet, si rrjedhoje
nuk do te jete me ndikim ne atmosfere.
h) Menaxhimi i mbetjeve te ngurta
Mbetjet e ngurta do te hidhen ne kontenierin e mbetjeve te ngurta te percaktuar nga Nj.Q.V dhe do te
menaxhohen nga subjekti nenkontraktor duke i derguar ne pikat e riciklimit ose te vendgrumbullimit
te mbetjeve urbane te zones.
Ç) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS,
TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, SI DHE
PRODHIMIN E MBETJEVE;
Vleresimi i ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te projektit kryhet ne baze te ligjit Nr.
10440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” dhe kerkesave te VKM Nr. 686, date
29.07.2015 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, i cili ka si synim identifikimin, vleresimin dhe
parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e mjedisit.
Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën
përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha
organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë
e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Sa me siper, per kete projekt kemi kryer vleresimet e ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te
cilat krijohen gjate punimeve per ndertimin e objekteve ndihmese dhe ndikimet e mundshme
negative ne mjedis gjate funksionimit te aktivitetit.
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Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e ndertimit te objekteve jane:
Ndikimet ne ujera
Gjate punimeve te ndertimit te objekteve ndihmese nuk do te kemi ndotje te ujerave siperfaqesore
dhe nentokesore. Ujerat qe do te dalin gjate punimeve te ndertimit do te jene ujerat te cilat do te
krijohen gjate lagies se kantierit dhe ujerat e reshjeve. Nuk do te shkarkohen lende te demshme ne
mjedisin perreth. Ne kantier nuk do te magazinohen materiale te rrezikshme. Mundesite e ndotjes
mund te vijne vetem nga derdhja e hidrokarbureve ose e lubrifikanteve gjate furnizimit te mjeteve te
transportit. Gjithashtu ne rast se do te kete larje apo pastrim te kazaneve te betoniereve gjate
shkarkimit te betonit ne kantier, keto ujera duhet te menaxhohen ne menyre te integruar nga subjekti.
Ndikimet ne ajer
Nga punimet ndertuese do te kete perhapje te pluhurave nga qarkullimi i mjeteve, nga perdorimi i
reres, zhavorit, proceset e betonimit dhe shtrimit te siperfaqeve, etj. Mjetet e transportit te cilat do te
transportojne materiale do te plotesojne kushtet teknike te qarkullimit rrugor, nuk do te ngarkohen
me shume se kapaciteti i lejuar, si dhe do te lahen rregullisht kur te dalin nga kantieri i ndertimit.
Zhurmat
Zhurmat qe do te prodhohen do te vijne kryesisht nga mjetet rrugore, nga proçeset e hedhjes se
betonit si dhe zhurma e prodhuar nga personat qe do te punojne ne kete kantier.
Zhurmat qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete objekt nuk do te jene shqetesuese, ato do te jene
ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa mbrojtese, ne
rastet ku niveli i zhurmave mund ti kaloje limitet e lejuara. Per te reduktuar kete ndikim tek banesat
prane, subjekti zhvillues nuk duhet te punoje gjate oreve te vona.
Mbetjet
Gjate punimeve te ndertimit te objekteve do te prodhohen dhera dhe gure, si dhe mbetje te ngurta te
tilla si plastika, qelqi, materiale letre, etj. Dheu i gërmuar, materiale të ndërtimit do të trajtohen në
mënyrë të veçantë nga nje subjekt nenkontraktor i licensuar per kete aktivitet dhe duke i depozituar
keto mbetje në pikat e miratuara nga Njësia e Qeverisjes Vendore, ne perputhje me Vendimin e
Keshillit te Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015. Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar qe
ne vendburim. Dheu i germuar duhet te trajtohen ne menyre te veçante. Referuar VKM Nr. 99, datë
18.02.2005 “Për miratimin e katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve”, mbetjet që prodhohen
klasifikohen me kodet: 20 02 02 Dhera dhe gurë. Sasia e dherave te germuar do te jete rreth 1000m3.
Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e funksionimit te aktivitetit
jane:
Ndikimet ne ajer
Ndikimi i ketij aktiviteti ne ajer do te jete ne sistemin e aspirimit te ambjentit te punes. Ajri i nxjerre
ne atmosfere nga aspiratori, nuk do te kete perberje te demshme. Ne objekt mund te kete zhurma
gjate proceseve te punes. Ndotje e ajrit nga gazet e demshme ne rastet e renies se zjarrit dhe djegies
se lendeve djegese. Gjithashtu objekti do te ruaje kushte te larta sigurie.
Rekomandojme instalimin e nje filtri per parandalimin e emetimit te gazeve te demshme, si dhe te
mirembahet sistemi i filtrimit. Per nivelin e zhurmave, subjekti duhet te pajise punonjesit me kufje
per mbrojtjen e shqisave te degjimit nga proceset e punes. Persa i perkete peisazhit, rekomandojme
mbjelljen e pemeve te larta perreth objekteve ne menyre qe reduktoje pamjen e objekteve. Kushte te
larta sigurie dhe kushte teknike korrekte gjate punes. Te ndertohet dhe mirembahet sistemi i
mbrojtjes nga zjarri, si dhe te punohet vetem nen mbikqyrjen e drejtuesit teknik ne objekt.
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Ndikimet ne ujera
Aktiviteti ne vleresim nuk perfshin procese me pranine e ujit. Uji do te perdoret vetem per larje dhe
pastrim te ambjentit te punes, nuk do te kete derdhje te materialeve te paperdorshme. Ujerat e
perdorura do te jene vetem ato te larjes dhe pastrimit te ambientit dhe ujerat kulluese te ujerave te
shiut. Nuk do te kete ndikim ne ujerat nentokesore. Shkarkimi i mundshem i lendeve te lengshme ne
mjedisin ujor te zones, si nafta, etj. Subjekti duhet te marre masa per trajtimin e ujerave te perdorura,
si dhe kushte te larta sigurie te ruajtjes dhe perpunimit te lendeve djegese.
Zhurmat
Zhurmat qe do te prodhohen gjate funksionimit te aktivitetit do te jene zhurmat qe do te vijne nga
proceset e punes, nga mjetet e transportit, mjetet e ngarkim-shkarkimit te materialit, etj. Persa i
perkete zhurmave qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete objekt nuk do te jene shqetesuese, ato
do te jene ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa
mbrojtese si kufje apo tapa per veshet, ne rastet ku niveli i zhurmave mund ti kaloje limitet e lejuara.
Menaxhimi i mbetjeve te ngurta
Mbetjet e ngurta do te hidhen ne kontenierin e mbetjeve te ngurta te percaktuar nga Nj.Q.V dhe do te
menaxhohen nga subjekti nenkontraktor duke i derguar ne pikat e riciklimit ose te vendgrumbullimit
te mbetjeve urbane te zones.
D) INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE
TË IDENTIFIKUARA;
Ne rastin tone ndikimi ne kohezgjatje i linjes se prodhimit eshte kryesisht vetem ne fazen e ndertimit.
Punimet per ndertimin e objekteve do te zgjasin per nje periudhe prej 6 muaj. Persa i perkete
ndikimeve negative gjate fazes se funksionimit te objektit do te jene gjate gjithe kohes se zhvillimit
te ketij aktiviteti, per aq kohe sa do te zgjase aktiviteti i prodhimit. Zhvillimi i ketij aktiviteti nuk do
te kete shkarkime ne mjedis pasi Linja e prodhimit te ANFO-s eshte nje proces perzierjesh te lendeve
te para (Nitrat Amoni me Nafte) duke i kthyer ato ne produkte perfundimtar. Produkti perfundimtar
ANFO largohet nga linja e prodhimit dhe magazinohet sipas legjislacionit ne fuqi ne depot prane qe
zoteron Shoqeria "NITROBLAST" Shpk. Persa i perkete depozites se naftes ajo do te ruhet ne kushte
te larta sigurie. Per rastet e perballimit te emergjencave do te ndertohet nje vaske per parandalimin e
derdhjes se lendes djegese ne mjedisin e zones. Te gjitha ndikimet e mesiperme jane te perkohshme
dhe afatshkurter, si rrjedhoje nuk do te jete nje problem per mjedisin e zones.
DH) TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT
NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA VENDNDODHJA E
PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË TË;
Ndikimet e parashikuara nuk kane shtrirje te madhe fizike, Linja e prodhimit ndodhet ne distance te
konsiderueshme nga zona me e afert e banuar dhe nuk preket nga zhvillimi i ketij aktiviteti. Zhurmat
qe krijohen gjate fazes se ndertimit nuk perbejne ndotje akustike. Analiza e frekuences te zhurmes te
emetuar nga keto makineri dhe pajisje tregon se ato ndodhen nen mesataren e frekuences 100 – 150
Hz, e cila eshte e pranueshme nga veshi i njeriut. Koha ne te cilen do te jene te pranishme keto
zhurma eshte vetem gjate dites, meqenese ne objekt do punohet vetem me nje turn. Niveli i
zhurmave te ketyre mjeteve ne largesi nuk do te jete i madh dhe do te jete konform normave ne fuqi.
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E) MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË E
KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR NË GJENDJEN E
MËPARSHME, PËRFSHIRË EDHE TOKËN BUJQËSORE, SI DHE KOSTOT
FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN;
Monitorimi i mjedisit gjate funksionimit te aktivitetit
Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokes dhe mjedisit biologjik, kryhet sipas disa kritereve
shkencore persa i perket vrojtimeve, mbledhjes dhe analizave te mostrave. Ai synon ne mbledhjen e
te dhenave per te vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror ne ndryshimet e mjedisit,
ku ai eshte aktiv.
Objektivat kryesore te monitorimit jane:
1. Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore tendencat
(prirjet) e zhvillimit te burimeve.
2. Per te siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) te burimeve dhe
shkaqeve te tyre.
3. Per te evidentuar cilesine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor, me synim per
te marre masat e nevojshme per permiresimin e tyre.
4. Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve
natyrore.
Monitorimi eshte detyre e shoqerise investitore ne nivel individual per pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8
te Vendimit Nr.1189. date 18.11.2009 Per monitorimet ne Republiken e Shqiperise.
Investitori do te monitoroje keto treguese te trysnise ne mjedis vetem per pikat ku ai ndikon dhe
konkretisht elementet e meposhtem:
 Per ajrin duhet te monitoroje Lenden e Ngurte Pezull (LNP) avujt e hidrokarbureve dhe
zhurmat ne ambjentin e punes (dB).
 Per ujin, duhet te monitoroje NKO, Temperatura, pH, LNP.
 Per token, nuk aplikohen detyrime.
Programi i monitorimit konsiston ne:
a. Rrethimi i objektit nga te gjitha anet me rrjet.
b. Monitorimi i vazhdueshem/kontrolleve teknike te pajisjeve dhe depozites se naftes.
c. Monitorimin e procesit teknologjik, parandalimin e derdhjeve ne dyshemene e magazines, te
naftes, nitrat amonit, etj. Ne cdo rast te shkarkimeve te tyre ne toke, ndalohet puna
eleminohet difekti dhe rifillohet nga puna.
d. Monitorimin e masave per mbrojtjen nga aksidentet. Per mbrojtjen nga aksidentet punonjesit
do te instruktohen sistematikisht nga drejtuesi teknik dhe gjate kohes se punes do te jene te
detyruar te perdorin mjetet e mbrojtjes ne pune si rripat e sigurimit, syze, kapele minatori,
veshje pune, etj.
e. Monitorimin e mbrojtjes nga zjarri. Per kete qellim ne bashkepunim me organet e MKZ, do
te behen mesime treguese per specializimin e punonjesve. Kontrollin e sistemit te pompave,
tubacioneve, hidranteve dhe fikseve.
f. Monitorimin e mbrojtjes nga shkarkesat atmosferike, kontrollin e rrjetit te tokezimit,
antenave xingato, matjes se tokezimit cdo tre muaj.
g. Monitorimi i ndikimit te permbytjeve te territorit nga reshjet. Per te menjanuar grumbullimin
e ujerave ne pellgje, sistematikisht do te kontrollohen bllokimet e sistemit te drenazhimit te
ujerave, kur konstatohen demtime merren masa per eleminimin e tyre.
h. Monitorimi i parametrave hidrodinamik te rrjedhes se ujrave te reshjeve ne sheshin e
prodhimit.
i. Monitorimi i siperfaqeve qe do te mbillen pas ndertimit te objekteve ndihmese, ecuria
normale e mbjelljes dhe zhvillimit te tyre. Ne raste kur do te verehen se ka demtime do te
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merren masa zevendesuese me fidane te rinj. Monitorimi i cdo siperfaqe te mbjelle do te
vazhdoje per nje periudhe 4 vjecare, kohe gjate se ciles bimet kane marre nje zhvillim te
konsiderushem dhe nuk kane nevoje per sherbim.
j. Monitorimin e prodhimit te ANFO-s. Per te rritur shkallen e sigurise ne pune, sasia e
prodhuar e ANFO-s ne menyre sistematike do te largohet nga reparti i prodhimit dhe do te
sistemohet ne depot prane qe zoteron Shoqeria "NITROBLAST" Shpk.
k. Monitorimin e masave per mbrojtjen e bimesise natyrore te shumimit te saj dhe te gjallesave.
Subjekti merr persiper sigurimin e ecurise normale te punes dhe ruajtjen e vazhdueshme te mjedisit
deri ne mbylljen e aktivitetit. Subjekti gjithashtu do te kete lidhje te vazhueshme me Agjensine
Rajonale te Mjedisit prane te cileve do te informoje periodikisht per mbarevajtjen e punes dhe per
monitorimin e parametrave te mesiperm.
Masat rehabilituese ne raste ndotje dhe demtimi te mjedisit.
Masat per rigjenerimin hap pas hapi krahas shfrytezimit te objektit konsistojne ne:
- C’montimin e makinerive dhe pajisjeve teknologjike dhe transportin e tyre ne nje destinacion
tjeter.
- C’instalimi i depozites se naftes.
- Pastrimi dhe larja e objektit ne te cilin eshte zhvilluar aktiviteti.
- Ngarkimin, transportin dhe depozitimin e mbetjeve deri ne sheshin e caktuar nga njesia
administrative Ura Vajgurore.
- Krijimin e siperfaqeve te lira per mbjellje.
- Sistemimin e materialit te mbuleses.
- Mbjelljen e siperfaqeve te shfrytezuara me bime te zones.
- Mirembajtjen e siperfaqeve te mbjella.
Masa te tjera rehabilituese ne projekt nuk parashikohen sepse nuk shkaktohen ndotje te tokes,
ajrit dhe ujit.
Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NË MJEDIS;
DISA NGA MASAT E PERGJITHSHME PER SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NE MJEDIS:
1) Per nivelin e zhurmave, subjekti duhet te pajise punonjesit me kufje per mbrojtjen e shqisave
te degjimit nga proceset e punes.
2) Te zbatohen kushte te larta sigurie dhe kushte teknike korrekte gjate punes.
3) Te ndertohet dhe mirembahet sistemi i mbrojtjes nga zjarri per kapacitetin e projektuar, si dhe
te punohet vetem nen mbikqyrjen e drejtuesit teknik.
4) Rekomandojme masa per trajtimin e ujerave te perdorura ne rast te shkarkimit te lendeve
kimike ne ujera, si dhe kushte te larta sigurie te ruajtjes dhe perpunimit te lendeve djegese.
monitorimi dhe raportimi rregullisht i cilesise se tyre. Ky trajtim te kryhet nepermjet
impianteve bashkekohore dhe te mirembahet vazhdimisht nga projektuesit dhe specialistet.
5) Rekomandojme mbjelljen e pemeve te larta perreth objekteve ne menyre qe reduktoje pamjen
e instalimeve dhe ndertesave.
6) Rekomandojme kushte te larta sigurie dhe te parandalimit te derdhjes se lendes djegese ne
mjedisin e zones. Ndertimi i nje vaske per rastet e perballimit te emergjencave.
7) Magazinimi dhe ruajtja e lendeve djegese, shperthyese dhe kimikateve te realizohet ne kushte
te larta higjenike dhe sigurie.

25

8) Te mos hidhet asnje mbetje e ngurte ose e lenget ne mjedisin ujor dhe ate tokesor te zones.
9) Te kryhet monitorimi i treguesve mjedisor per te shmagur tejkalim te normave te shkarkimit
per kete veprimtari. Te kryhet raporti periodik i vetemonitorimit dhe analizat e elementeve te
mjedisit dhe te dorezohen te dhenat ne AKM sipas kerkesave te kuadrit ligjor dhe kushteve te
lejes mjedisore.
RREGULLA TE PERGJITHSHME LEHTESUSESE
ANFO eshte lende plasese per perdorim civil, e pandjeshme ndaj ferkimit, zjarrit ose ndikimeve te
tjera mekanike, te gjithe duhet te kujtojne se ato jane materiale eksplozivi me karakteristika
eksplozivi te vlerave te larta.
Per kete arsye i gjithe personeli qe prodhon, transporton, dorezon dhe qe perdore produkte Anfonit
(ANFO) duhet te zbatoje rigorozisht rregullat e dhena me poshte:
1) Hapesira, hyrja, zjarrfikesja, mjete kontrolli duhen te mbahen te pastra nga bllokimi gjate
gjithe kohes.
2) Derdhjet e Naftes dhe vajit duhet te pastrohen nga dukurite per te eleminuar rrezikun e
rreshqitesve.
3) Derdhjet e AN-se dhe oksiduesit duhet te pastrohen per te eleminuar dukurite. Keto solucione
krijojne rrezikshmeri zjarri.
4) Punetoret duhet ti raportojne supervizorit te tyre ndonje kondite te pasigurte te cilin ata
ndeshin.
5) Kujdes duhet te tregohet nga mjetet e huaja si lapsa, stilolapsa, kopsa, unaza, syze, krehera
dhe te tjera si keto te mos bien ne mjetin qe kryen procesin ose ne nje nga perberesit e tij.
6) Leckat te cilat do te perdoren per pastrimin e mjetit duhet te vendosen ne nje kontenier qe
perdoret vetem per kete qellim.
URDHERA PER PERSONELIN NE INDUSTRINE E EKSPLOZIVEVE
1)
2)
3)
4)

Rregullat sunduese persa i perkete prodhimit te eksploziveve duhet te jene te kujdesshme.
Shiko nese rregullat e sigurimit teknik dhe pastrimi i ambientit zbatohen.
Shiko nese sasia me e vogel e eksplozivit eshte prezent ne vendin tend te punes.
Nuk lejohen objekte te huaja ne ambientin e punes. Mjetet e nevojshme, zbatimi dhe
instrumentet duhet te mbahen ne vendet e caktuara.
5) Raporto menjehere dhe shmangu nga rrjedha e prodhimit.
6) Raporto pa vonese te menaxheret e punes ndonje aksident te afert qe pritet te ndodhe.
7) Mos sillni shkrepse, ndezes ose duhan ne vendin e punes.
8) Punoni qete dhe me metodike.
9) Mos ndryshoni pozicionin e punes dhe rutinen, me te cilen ju jeni udhezuar.
10) Shikoni nese rrobat tuaja jane te pershtatshme per pune dhe vereni higjenen personale.
11) Mos vizitoni vendin e punes se personave te tjere, nese drejtuesit e punes nuk ju kane
urdheruar te veproni keshtu.
12) Personat me eksperience ne kete fushe duhet te ndihmojne koleget me te rinj ne cdo gje, e
cila lidhet me sigurine dhe kujdesin ne pune.
VESHJET MBROJTESE
1) Syze mbrojtese
Syzet mbrojtese duhet te vendosen gjate gjithe kohes.
2) Kepucet mbrojtese
Kepucet mbrojtese duhet te vishen gjate gjithe kohes. Kompania vendos rreth tipit dhe stilit.
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3) Rroba/veshje mbrojtese
Rrobat qe mbulojne krahet dhe kembet duhet te vishen gjate gjithe kohes, vecanerisht gjate
proceseve teknologjike. Kapelet duhet te vendosen ne ato zona te caktuara nga kompania.
NDIHMA E PARE-MASAT E REKOMANDUARA
1)
2)
3)
4)
5)

Kutite e Ndihmes se shpejte duhet te jene te gatshme.
Dushe te sigurta dhe vend per larjen e syve duhet te jene te gatshme.
Eshte detyra e pergjegjesit te jap sherbimin e ndihmes se pare.
Eshte pergjegjesia e supervizorit qe te mbaje mjetet e ndihmes se shpejte ne kushte te mira.
Supervizori duhet te jete i afte te zevendesoje pergjegjesin ne rastet e nevojshme te
pergjegjesise se ndihmes se pare.
6) Pervec kesaj, supervizori duhet te pergatise nje raport personal per demet kur kjo eshte e
nevojshme.
NE RAST ZJARRI
Ne kete rast nje zjarr i madh nuk do te luftohet. Pergjegjesi ose supervizori duhet te urdheroje nje
evakuim. Nje zjarr i vogel mund te shtohet.
Zjarr i Vogel
tym por jo flake
flake ne nje nga segmentet e linjes se procesit ose ne nje pompe, valvul, meter ose pjese te
njejta te pajisjes; ose ne dysheme; ose kudo ne pajisje ku shfaqet te jete nen kontrollin e fikeses me
dore.
Zjarr i Madh
Pompa e naftes, rezervuari i djegesit te naftes ose vajit mineral e gllaberuar nga flaket.
Zjarr ne mikserin, ose ne bunkerin mbajtes.
Zjarr ku eksplozivi shfaqet qe po merr flake.
Ne rast te nje zjarri te madh te gjithe punonjesit duhet te evakuojne lehtesiren emulsive dhe te
kalojne ne nje vend me te sigurte. Pergjegjesi duhet te numeroje gjithe personelin. Pergjegjesi duhet
te informoje mbikqyresin te Dera Kryesore, ku alarmi do te therritet dhe emergjenca e kontrollit ndaj
zjarrit vendoset nen efekt.
F) NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA
NATYRË TË TILLË);
Zhvillimi i ketij aktiviteti nuk sjell ndikimet te mundshme në mjedisin ndërkufitar. Subjekti do te
kujdeset per administrimin e çdo informacioni qe lidhet me ushtrimin e veprimtarise. Administrimi i
te dhenave konsiderohet shume i rendesishem per menyren e operimit te subjektit dhe do te perdoret
per te permiresuar efiçencen e çdo mase te parashikuar per zbutjen e ndikimeve ne mjedis dhe ne
teresi. Per mbajtjen e te dhenave do te perpilohet nje regjister i veçante, fushat e te cilit te mbulojne
te gjithe llojin e informacionit te mbledhur qe lidhet me aktivitetin e prodhimit te ANFO-s.

27

