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1. PERSHKRIMI I OPERATORIT DHE PROJEKTI
Ky relacion joteknik , hartohet me kerkese te zhvilluesit, subjekti “COBIAL” shpk, me NIPT
K02715414M me admisitrator Z. Qemal PAZAJ.
Aktiviteti prodhues I Cobial shpk zhvillohet :
Tepelene, Fshati Majkosh, Rruga Nacionale Tepelene-Fier, Km.2, Zona Kadastrale 2582,
nr.Pasuris e 184/17.
Objekti I kesaj kerkese eshte hartimi dhe pajisje me Leje Mjedisore te integruar ku Cobial shpk,
te bashkoje ne nje leje mjedisore te vetme :
PN-1530-12-2015 - Perzierja e cimentos ose perdorimi i cimentos ne mase te madhe, por jo ne
sheshin e ndertimit, perfshire ambalazhtmtn dhe perzierjen e cimentos, grumbullimi I betonit dhe
prodhimi i blloqeve te betonit dhe produkteve te tjera te cimentos. Veprimtarite qe nuk
perfshihen ne pikat 7.3a ose 7.3b ose ne pika te tjera te kesaj shtojce qe perfshijne ngrohjen, por
jo distilimin e katranit ose bitumit ne lidhje me ndonj e veprimtari prodhimi” dhe
PN-1877-01-2016 – Prodhim I produkteve abrasive dge produkteve te tjera minerale jometalike.
Ne keto kushte COBIAL shpk, po pergatit dokumentacionin e nevojshem per te kryer procedurat
per :
NDRYSHIME NË FUNKSIONIMIN E INSTALIMIT TË TIPIT B PER LEJE PN-1877-01-2016.
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Prodhimi i produkteve abrazive

3.1.e

Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në
masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit,
përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e çimentos,
grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të
betonit dhe produkteve të tjera tё çimentos, si dhe
prodhimi i llaçit, kollës, gëlqeres (parafabrikateve,
paletave, etj.)
Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose
7.3.b, ose në pika të tjera të kësaj Shtojce, që
përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose
bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi
Furnizim me karburant i makinave në një stacion të
furnizimit me karburant në zonat urbane.

7.3.c

KAPACITETI
KUFI
LEJE MJEDISI
TIPI B
LEJE MJEDISI
TIPI B

LEJE MJEDISI
TIPI B

LEJE MJEDISI
TIPI B

COBIAL SHPK

RELACION JOTEKNIK

QERSHOR 2022

2. OBJEKTIVAT E AKTIVITETIT:
Objektivi i pare i ketij aktiviteti do te jete te identifikojë ndikimet e mundshme negative
mjedisore ketij instalime te cilat jane:
➢ Emetimet ne ajer dhe zhurmat;
➢ Ndikimi ne flore/faune;
➢ Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti i punetoreve;
➢ Ndikime social-ekonomike;
➢ Ndikim ne cilesine e jetes ne qendrat e banuara;
➢ Ndikim ne rritjen e trafikut rrugor;
➢ Ndikim ne peizazhin e zones;
Objektivi i dyte i ketij aktiviteti eshte gjetja e alternativave qe jane me miqesore me mjedisin per
kete arsye Cobial shpk nepermjet Studios mjedisore “Green Hours” shpk po punon per :
-Njohja me projektin dhe teknologjine e tij.
-Njohja me natyren e operacioneve te nevojshme ne mjedis.
-Njohja me vleren natyrore dhe mjedisore te zones dhe siperfaqes ku do te zhvillohet aktiviteti
-Njohja me infrastrukturen egzistuese dhe nevojen per infrastrukture te re per projektin.
-Njohja me lendet e para qe do te perdoren per zhvillimin e aktivitetit.

Duke njohur teknologjine nyjes se franksionimit u indetifikuan ndikimet e mundeshme
negative ne çdo receptore - perberes te mjedisit ne linjen e prodhimit.
Indetifikimi i ndikimeve – Permes te cilit percaktohen nderveprimi mjedis-projekt dhe
indetifikohen ndikimet e mundeshme.
Vleresimi i ndikimeve – Ekspertet mjedisore te fushave te ndryshme ben perpjekje per
matjen e gravitetit te ndikimeve. Vleresimi i Sinjifikances ka te beje me vete rendesine e
ndikimeve dhe eshte faza me e rendesishme per zbatuesit e projektit sepse argumenton çdo
ndikim negativ dhe perafron ate me objektivisht me teresine e bashkeveprimeve midis
projektit dhe mjedisit. Kriteret e perdorur per vleresimin e rendesise se ndikimeve variojne
dhe drejtohen kryesisht nga vlerat e mjedisit te ndikuar.
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Shtrirja fizike- Vlereson siperfaqen apo dimesionin hapsinor te nje ndikimi te dhene ne
raport me burimin qe gjeneron ate ndikim.
Kohezgjatja e ndikimit – Vlereson se sa do te zgjase nje ndikim i caktuar ne dimesionin
kohe (ndikim i perhershem apo i perkoshem).
Kthyeshmeria –Vlereson mundesin e kthimit te mjedisit te ndikuar ne gjendjen e tij te me
pareshme (aftesia per tu rehabilituar dhe regjeneruar ).
Rendesia – Realizon nje vleresim total te tre permasave te mesiperme dhe njekohesisht
thekson vemendjen qe duhet patur per administrimin e ndikimit.
3. VENDODHJA E USHTRIMIT TE AKTIVITETIT
Cobial shpk zhvillon aktivitetin ne Tepelene, Majkosh, Rruga Nacionale Tepelene-Fier,
Km.2, Zona Kadastrale 2582, nr.Pasuris e 184/17.

Territori ku Cobial shpk zhvillon aktivitetin eshte ne pronesi te shoqerise dhe nuk cenon
territoret e zonave te mbrojtura mjedisore, kurores se gjelber, hapesires ujore rekreative, parkut
urban, zonave te caktura per agroturizem, kala, objekt fetar, rrenoja/arkeologji, ura te vjetra,
kulle sahati, shpelle, zone kampingu, ujera termale, ujera siperfaqesore etj.
Ajo gjithashtu eshte larg zonave te banuara, shkollave dhe kopsheteve.
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4. PROCESI TEKNOLOGJIK
Impianiti I fraksionimit te inerteve me kapacitet 160 m³/ore e cila perbehet nga
-Pedane e Furnizimit
- Bunker, Ushqyes
- Transportier kryesor 20.4 ml, Nr.1
- Site Vibruese me 2 Kate
- Transportier Kryesor 20.4 ml, Nr.2
- Site Vibruese me tre kate 400x150
- Laresi Nr.1, 2x1.2 ml
- Frontoje, Gurethyes me nofulla
- Transportier i Cakelltt 12.4 ml
- Transportier i produktit te frontojes 10.4 ml
- Laresi Nr.2
- Mulliri Sekondar
- Transportier Granili Nr. 1, 12.4 ml
- Transportier Granili Nr. 2, 12.4 ml
- Transportier i produktit te mullirit 12.4 ml
- Pulti I Komandimit
Impianti I prodhimit te Betonit :
Te dhenat teknike te impiantit :
Marka:

Euro mix

Viti i prodhimit:

2010

Vendi i origjines:

Greqi

Kapaciteti:

50 m³/ore
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Inertet e pregatitura dhe te lare hidhen te ndare sipas fraksioneve ne dozatore te vecante, te cilet
kryejne procesin e dozimit dhe nepermjet nje transportieri dergohen ne perzjeres pasi jane
peshuar me pare sipas fraksioneve perkatese. Me pas ne perzjeres shtohet cimento nepermjet nje
sistemi te mbyllur dhe me ane te nje pompe cohet uji ne perzjeres.
Inertet e pregatitura dhe te lare hidhen tendare sipas fraksioneve ne 5 dozatore te cilet kryejne
dozimin paraprak dhe nepermjet nje transportieri dergohen ne baraban per tu thare. Barabani
eshte i pajisur me nje llampe me gaz per te kryer procesin e tharjes dhe ngrohjes se inerteve. Pas
perfundimit te procesit te tharjes, inertet me ane te nje elevatori dergohen ne nje sistem sitash
vibruese per tu ndare sipas fraksioneve perkatese. Pas ndarjes inertet kalojne ne sistemin e
peshoreve, ku peshohen sipas fraksioneve dhe me pas me renie te lire dergohen ne mikser.
Pas perfundimit te perzierjes betoni i perftuar dergohet ne nje depozite me ane te nje elevator dhe
me pas ngarkohet ne mjet per tu derguar ne vendin e caktuar. Inpianti eshte i pajisur me nje
aspirator te fuqishem per thithjen e pluhurave, ku nepermjet filtrave behet pastrami i tij. Materiali
i mbledhur nga filtri riciklohet ne procesin e prodhimit te asfaltobetonit si nje komponenet shume
i rendesishem i tij. Ajri i emetuar ne atmosfer eshte gjithmon brenda parametrave te kerkuara.
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Skema e furnizimit me uje ne impiantin prodhimit te betonit
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Impianti prodhimit te asfalto betonit

Te dhenat Teknike te impiantit :
Marka:
Viti i prodhimit:
Vendi i origjines:
Kapaciteti:

WIBAU
2005
Gjermani
100 ton/ore

Te dhenat e procesit te prodhimit te betonit:.
-Materialet qe perdoren:
1. Zhavorr i franksionuar dhe i lare i dimensioneve 0÷4 mm, 4÷14 mm dhe 14÷24 mm, I cili
sigurohet nga aktiviteti prodhues ambjentet e Cobial shpk
2. Bitum I markes 50 – 70 I prodhuar ne rafinerine e naftes Fier. Bitumi depozitohet ne cistern te
mbyllura te pajisura me system ngrohje me gaz.

Procesi teknologjik
Inertet e pregatitura dhe te lare hidhen tendare sipas fraksioneve ne 5 dozatore te ciletkryejne
dozimin paraprak dhe nepermjet nje transportieri dergohen ne baraban per tuthare.
Barabani eshte i pajisur me nje llampe me gaz per te kryer procesin e tharjes dhe ngrohjes se
inerteve. Pas perfundimit te procesit te tharjes, inertet me ane tenje elevator dergohen ne nje
system sitash vibruese per tu ndare sipas fraksioneve perkatese. Pas ndarjes inertet kalojne ne
sistemin e peshoreve, ku peshohen sipas fraksioneve dhe me pas me renie te lire dergohen ne
mikser. Me ane ten je pompe, bitumi dergohet ne nje peshore te vecante dhe me pas procesit
te peshimit ne perzjeres, ku kryhet procesi i perzierjes me inerte per 20 sek. Pas perfundimit
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te perzierjes asfaltobetoni i perftuar dergohet ne nje depozite me ane te nje elevator dhe me
pas ngarkohet ne mjet per tu derguar ne objekt. Inpianti eshte i pajisur me nje aspirator te
fuqishem per thithjen e pluhurave, ku nepermjet filtrave behet pastrami i tij. Materiali i
mbledhur nga filtri riciklohet ne procesin e prodhimit te asfaltobetonit si nje komponenet
shume i rendesishem i tij.
5. MENAXHIMI I INSTALIMIT
KUSHTET E PUNËS
Numri total i
punonjësve
Shpërndarja e
punonjësve
Turnet dhe aktivitetet
Orët e punës

20 Punonjës
ZYRA

PRODHIMI

MIRËMBAJTJA

MAGAZINIMI

TË TJERA

2
10
Zyrat / administrata

2
Instalimet

4

2

800-1600

0800-1600

Zyrat / administrata

Instalimet

2 pax - 8 orë/ditë =
4.992orë/Vit

18 pax - 8 orë/ditë = 44.928 orë/Vit

Numri i ditëve të
punës në vit

312 Ditë/Vit

Numri i orëve në vit

4.992 orë/vit + 44.928 ore/vit =
49.920 ore/vit

Periudhat gjatë të
cilave kompania
mbyllet

Pushimet

Ndërprerje të rregullta të
funksionimit

Dita e diel është pushim. Gjithashtu sipas
kodit të punës, punëmarrësve u takojnë 24
ditë pune pushimit në vit.
Aktiviteti nuk ka ndërprerje të rregullta të
funksionimit, perjashtim ben vetem remonti.
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Struktura organizative
FRAKSIONIMI INERTEVE

Administratori
LINJA PRODHIM BETON

Zyra

Prodhimi

LINJA PRODHIM
ASFALTO BETON

Ekonomist
Magazinimi

DISTRIBUTORI NAFTES

ND/Ekonomist
Mirëmbajtja

6. NDIKIMET NEGATIVE NE MJEDIS
RREZATIM JO-JONIZUES
Aktiviteti nuk shoqerohet me rrezatim jo-jonizues
NDIKIME NE AJER
Do te kete shkarkime pluhrash ne repartin e prodhimit dhe fraksionimit si dhe
gjate
shkarkimit te lendeve te para. Punonjesit do te pajisen me maska per mbrojtjen e
aparatit respirativ.
NDIKIME NE KLIME
Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimaterike, si ne
drejtim te permiresimit ashtu edhe ne ate te perkeqesimit te saj. Nuk do kete
ndryshime ne temperature, ne drejtim te eres, ne sasine e reshjeve. Pra kryerja e
ketij aktiviteti nuk
ndikon fare ne kushtet klimaterike te kesaj zone.
NDIKIME NGA ZHURMAT
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Zhurma do te krijohen kryesisht gjate momentit gjate procesit te fraksionimit dhe
prodhimit te cimentos. Gjithashtu edhe prania e punonjesve do te ndikoje ne rritje te
nivelit te zhurmave nga bisedat e tyre, por ky do te jete nje ndikim i paperfillshem.
Nuk do te shkaktohet ndotje akustike ne mjediset e banuara pasi ato ndodhen larg
zones se zhvillimit te ketij aktiviteti.
NDIKIME NE TOKE
I gjithe procesi kryhet ne ambjent te mbyllur, I cili eshte I shtruar dhe me beton. Pra
aktiviteti nuk shkakton ndikime ne toke.
I vetmi ndikim mund te ndeshet gjate levizjes se makinave qe bejne te mundur
transportin e lendeve te para dhe produktit perfundimtar, si rezultat i pershtatjes se
siperfaqeve te caktuara per vend parkimi mjetesh mund te kemi ngjeshje te tokes ne
sektore te vecante te saj, mund te kemi rrjedhje aksidentale te lubrifikanteve nga nje
avari me pasoje ndotje te tokes.
NDIKIME NE UJE
Te vetmet shkarkime ne uje do te jene ato nga nyja sanitare. Te cilat do te shkarkohen
ne rrjetin e kanalizimeve te zones.
Duke qene se ato nuk permbajne komponente ndotes, atehere rrjedhimisht nuk
ndikojne negativisht ne mjedisin ujor prites.
NDIKIME NE POPULLESI
Realizimi i projektit nuk do te kete ndikime ne levizjen apo zhvendosjen e popullsise
se rajonit ku do zbatohet projekti. Gjate fuksionimit te impiantit nuk ka emetime ne
ajer, toke apo uje te cilat ndotin ambjentin dhe te rrezikojne shendetin e punonjesve
apo te popullesise se rajonit.
NDIKIME NE FLOREN DHE FAUNEN
Zona në te cilen ushtrohet aktiviteti është një zonë pa elemente te spikatur te flores
dhe faunes. Keshtu qe zhvillimi i ketij aktiviteti nuk ndikon ne te. Subjekti do te shtoje
siperfaqet
e gjelberta per nje pamje vizuale me te kenaqshme per syrin dhe per te mirat
ne pikepamjen mjedisore.
NDIKIMET E AKTIVITETIT TE ZHVILLIMIT MBI NDERTIMET, TRASHEGIMINE
ARKITEKTONIKE HISTORIKE DHE ZONAT E MBROJTURA
Aktiviteti që ushtron shoqeria zbatohet në një zonë në sipërfaqen e së ciles dhe në
nëntokën e saj nuk ka ndertime lidhur me trashegimine arkitektonike dhe historike,
tiparet arkeologjike, si dhe mbi vepra te tjera njerezore. Gjithashtu zhvillohet ne nje
largesi te konsiderueshme nga zonat e mbrojtura. Kjo tregon që zona është zonë e lirë
jo vetëm për
të realizuar kete aktivitet.
NDIKIMET E AKTIVITETIT TE ZHVILLIMIT NE RRUGET LOKALE DHE TRANSPORTIN
Infrastruktura ne te gjithe perimetrin e aktivitetit eshte e shtruar gjithashtu edhe
rruga kryesore qe kalon prane aktivitetit. Nuk pritet qe te kete ndikime negative apo
ndryshime
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te infrastruktures nga zhvillimi i aktivitetit, pervecse mirembajtje te saj.

MBETJE
Mbetje te ngurta urbane - Keto mbetje gjenerohen nga punonjesit e punesuar ne kete
aktivitet. Per menaxhimin e ketyre mbetjeve operatori do te vendose kosha me
ngjyra ne menyre qe te kryhet edhe diferencimi i tyre ne vendndodhje. Koshat
rekomandohen qe te jene me kapake te mbyllur ne menyre qe te evitohen aromat e
pakendshme ne ditet kur
kushtet atmosferike jane te papershtatshme. Keto mbetje pas cdo dite pune do te
dergohen ne vendin e percaktuar nga Pushteti vendor. Pushteti vendor eshte
pergjegjes per trajtimin e metejshem te tyre jashte instalimit.
Mbetje nga procesi teknologjik – Rifuten ne process.

7. MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.

Qellimi i monitorimit mjedisor:
Te siguroje te dhena nepermjet te cilave te vleresohet nese zhvillimi i veprimtarise
eshte ne perputhje me ligjet dhe standartet mjedisore qe lidhen me te, per te vleresuar
shkallen e ndikimit (nese ka), si dhe per te vleresuar performancen mjedisore te
menaxhimit te saj ne kuader te permiresimit te vazhdueshem.
Objektivat e monitorimit:









Te krahasoje cilesine dhe gjendjen e mjedisit para fillimit te aktivitetit me ate
gjate funksionimit te instalimeve.
Te monitoroje emetimet (nese ka) ne te gjitha fazat e zhvillimit te projektit, ne
perputhje me normat dhe standartet ligjore te Shqiperise ne BE.
Te percaktoje nese ndryshimet e mundshme mjedisore jane si rezultat i
zhvillimeve te
aktiviteteve qe kryhen ne rajonin ku ndodhet objekti ku kryhet funksionimi dhe
nese ka lidhje me impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.
Per te percaktuar efektivitetin e masave permiresuese te zbatuara nga aktoret
zhvillues te aktivitetit ne rajon.
Per te percaktuar impaktet afatgjata (nese ka).
Per te percaktuar zgjatjen e kthimit ne normalitet te cilesise se mjedisit ne rajon, ne
rastet kur vleresohet se ka ndikime dhe impakte ne te.
Te krijoje nje arkive (regjister) te cilesise se mjedisit, nje baze te dhenash qe do
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te mund te perdoret ne te ardhmen.
Per te garantuar pershtatshmerine e nje objekti mjedisore per te perdorur per
qellim te caktuar.

Plani i monitorimit do te konsistoje ne:

Monitorim i planifikuar

Periudha

Monitorim i parametrave mjedisore (ajer dhe
zhurme)

Cdo 6 Muaj

Sasia e mbetjeve te gjeneruara dhe transferuara

Ne varesi te punes

Monitorim i gjendjes mekanike te pajisjeve operuese

Cdo dite nga punonjesit e impiantit
Cdo 1-2 muaj nga mekanike te posacem

Monitorim i trajnimeve te stafit ne raste emergjente

Cdo 6 muaj – 1 vit

Monitorim i perdorimit eficent te energjise dhe ujit

Cdo vit nga kompania
Cdo 2 vjet nga Audituesi i Energjise

Monitorimi i sjelljes se bimesise ne zonen perreth
objektit dhe marrja e masave per parandalimin e
demtimit te tyre.

PER COBIAL SHPK
ADMINISTRATOR
QEMAL PAZAJ

Cdo dite nga punonjesi i mirembajtjes.

