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HYRJE
Pershkrim i aktivitetit qe do te zhvillohet
Shoqeria “ALKO-IMPEX General Construcion” Shpk, me administrator Z. Arbër Abazi,
i regjistruar ne QKB si me numer NIPT K91326028I, me seli ne Tirane, Rruga Reshit
Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, prane stacionit te trenit, me objekt aktiviteti ne fushen
2670-Thyerja e guritdhenja e formes dhe finicioni; 4521-Ndertimi i larte dhe ndertimi i
ulet;4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve te kulmeve; 4523-Ndertimi i autostradave,
rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive; 4525-Punime te tjera te specializuara te
ndertimit, vendosja e instalimeve te kanalizimit fekal dhe atmosferik; 4531-Vendosja e
instalimeve elektrike; 4532-Vendosja e izolatoreve, etj. Grumbullim, pastrim, perpunim dhe
riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi te ndryshme. Pastrimin e
ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Menaxhimi, riciklimi dhe
trajtimi i mbetjeve te ndryshme. Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve
motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjeseve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve
të ndryshme. Mirembajtje rutine dimerore rrugesh. Tregtim i pajisjeve, mallrave te ndryshme
higjeno sanitare. “Trajtimi i qeneve endacake”, si dhe cdo lloj veprimtarie tjetër të lejuar nga
legjislacioni shqiptar.
Qellimi i projektit te propozuar eshte Shfrytezimi dhe Perpunimi i Gurit Gelqeror deri ne
produktin e gatshem per shitje si inerte, etj.
Vendodhja e objektit te shfrytezimit: Zona Minerare Nr. 121/9, Objekti “Zall-Herr”,
Njësia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tiranë, Qarku Tiranë.
Shrytëzimi do të bëhet me karriere nga Shoqeria “ALKO-IMPEX General Construcion”
Shpk. Zona e kerkuar per shfrytezim ka nje siperfaqe prej 0.22 km2.
Nëpërmjet projektit ne zhvillim synohet të shfrytëzohet dhe perpunohet minerali Gur
Gëlqeror, qe klasifikohet ne grupin e mineraleve dhe materialeve te ndërtimit. Shfrytëzimi do
te kryhet me punime siperfaqesore. Materiali qe do te prodhohet nga ky aktivitet, do te
përdoret kryesisht si lende e pare per prodhim inertesh, rere, çakull, granil, etj. Sterilet dhe
lende te tjera te padobishme do te perdoren ne fusha te tjera te ndryshme si stabilizant ne
shtrim rrugesh, etj.
Bazuar ne marreveshjen nr. 7355/6 prot dt.09.11.2021 midis ARRSH dhe Shoqerise
“ALKO-IMPEX General Construcion” Shpk, neni 22 ”Karrierat per qellime publike”
dhe neni 23” Leja e shfrytezimit per karrierave per qellime publike vendore dhe
kombetare”, te Ligjit nr 10304, date 15.07.2010 ” Per sektorin minerar ne Republiken e
Shqiperise ” i ndryshuar , shoqeria "ALKO-IMPEX General Construcion" Shpk i eshte
drejtuar Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise per tu pajisur me leje minerare
shfrytezimi, minerali gelqeror.
Sa me siper ne zbatim te ligjit nr 10304, date 15.07.2010 “Per sektorin minerar ne
Republiken e Shqiperise” i ndryshuar dhe VKM nr 942, 17.11.2010 “Per miratimin e
procedurave dhe te dokumentacionit per marrjen e lejeve minerare ne zonat e hapura”
MIE me shkresen Nr 1075/1 Prot, date 02.03.2022, ka miratuar te drejten per te aplikuar
prane QKB per leje minerare shfrytezimi ne zonen nr 121/9 ne objektin e “Zall-Herr”, Qarku
Tiranë. Sipas Nenit 23 te Ligjit Minerar 10304 dt.15.07.2010 Leja e shfrytëzimit të
karrierave për qëllime publike vendore ose kombetare jepet për një zonë të lejuar, që
është një e tërë e jo më e madhe se 1 km2. Leja e shfrytëzimit të karrierave për qëllime
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publike vendore ose kombetare ka afat vlefshmërie jo më shumë se 3 vjet, me të drejtë
rinovimi për një vit, sipas kërkesës së zotëruesit, e cila duhet të paraqitet, së paku, 30 ditë
kalendarike përpara datës së mbarimit të lejes së mëparshme.
Projekti i hartuar ka per qellim studimin e mundesise se shfrytezimit te gelqeroreve te objektit
“Zall-Herr”, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane, Qarku Tiranë nga subjekti
privat “ALKO-IMPEX General Construcion” Shpk qe ka paraqitur kerkesen per marrjen e
lejes minerare te shfrytezimit. Per hartimin e studimit tekniko-ekonomik dhe projektit te
shfrytezimit te ketij objekti jane marre ne konsiderate:
1.
Pozicioni gjeografik dhe marredheniet e objektit me qendrat e banuara.
2.
Topografia dhe klima e zones ne te cilen ndodhet objekti i marre ne konsiderate.
3.
Hidrologjia dhe hidrografia e zones ne te cilen kufizohet objekti i shfrytezimit.
4.
Hidrogjeologjia zones ne te cilen kufizohet objekti i shfrytezimit, mundesia e daljes se
burimeve te ndryshme brenda zones se shfrytezimit dhe parandlimi i pasojave te tyre ne
procesin e shfrytezimit.
5.
Klima reshjet dhe intensiteti i tyre si nje faktor i rendesishem gjate ushtrimit te
aktivitetit minerar.
6.
Gjendja e infrastruktures se rajonit ne pergjithesi dhe te zones se objektit, mundesite e
permiresimit te saj, ndertime dhe instalime te tjera te domosdoshme per shfrytezimin e
objektit nga pikepamja minerare.
7.
Materiali gjeologjik baze lidhur me ndertimin gjeologjik te rajonit dhe objektit, sasine
dhe cilesine e rezervave gjeologjike dhe te shfrytezueshme brenda kufijve te percaktuar
te shfrytezimit.
8.
Matjet dhe dokumentimet e ndyshme te kryera ne terren lidhur me vetite gjeomekanike,
karakteristikat fiziko-mekanike dhe parametrat gjeoteknike te formacione, qe ndertojne
vendburimin, te cilat mund te kufizojne ne menyre te natyrshme permasat e blloqeve
shkembore ne siperfaqe dhe thellesi te objektit dhe te detyrojne perdorimin e menyrave
te pershateshme te rrezimit te gurit gelqeror.
9.
Kerkesa te ndryshme per makineri, pajisje dhe investime te tjera per pergatitjen dhe
shfrytezimin e objektit.
10. Respektimi i Rregullores se Teknikes se Sigurimit ne Karierra dhe mbrojtja e zonave te
banuar perreth si dhe mjedisit.
11. Llojet e produkteve te prodhuara dhe tregu i shitjes se tyre.
Ne kerkesen e bere ne MIE dhe kontraten e lidhur midis shoqerise dhe ARRSH per zonen e
kerkuar, subjekti ka kerkuar qe ne projektin e shfrytezimit, ne projektin e veprimtarise
minerare duhet te realizoje prodhimin minimumi 50 000 m3/vit. Prodhimi i gelqeroreve nga
shfrytezimi i ketij vendburimi ne zonen e kerkuar do te kete si destinacion perdorimin e tij ne
lotin e rruges sipas kontrates se lidhur midis shoqerise dhe ARRSH ne forme te gureve te
prodhuar direkt nga karriera dhe te materialit te perpunuar si rere, granil apo çakell.
Subjekti disponon impiant thyerje fraksionimi (mobil) ne nje objekt tjeter dhe do ta transferoj
ne objekt.
Sipas Ligjit Nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, aktiviteti i
shfrytezimit te mineralit gur gelqeror perfshihet ne listen e aktiviteteve qe duhet ti
nenshtrohen procedures se Thelluar te VNM-se, sipas Shtojces I, pika 19. Gurore dhe miniera
sipërfaqësore, ku sipërfaqja e vendit është mbi 0,5 hektarë. Pas pajisjes me Deklarate
Mjedisore, subjekti do te aplikoje per pajisje me Leje Mjedisi Tipi B, sipas shtojces 1, te
Ligjit Nr. 52/2020 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për Lejet e
Mjedisit”, të ndryshuar, Industria minerare, ID 3.7 Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës
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nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret. Të gjitha instalimet Leje
Mjedisi Tipi B.
Te dhenat:
Siperfaqja ne shfrytezim
Kapaciteti i prodhimit te mineralit
Kapaciteti perpunues i gurit gelqeror

0.22 km2,
50 000 m3/vit.
50 000 m3/vit.

Ortofoto e vendodhjes se objektit ne shfrytezim

Koordinatat ne sistemin Gaus Kruger te objektit
Pika
Koordinata Y
Koordinata X
1
4403593
4585817
2
4403435
4586250
3
4403768
4586445
4
4403925
4586218
5
4404029
4585962
Siperfaqja e objektit ne shfrytezim S=0.22 km2
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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;
Per nga origjina, perberja dhe veçorite gjeobotanike bimesia e Shqiperise ben pjese ne
nenzonen floristike mesdhetare e cila perfshihet ne nje njesi me te madhe, ne zonen
holarktike. Ndikim te madh ne zhvillimin e flores mesdhetare ushtroi ftohja e pergjithshme e
klimes ne periudhen e pleistocenit dhe akullzimi i fuqishem qe pasoi ate. Tiparet
karakteristike te bimesise mesdhetare si per sa i perket veçorive gjeobotanike ashtu edhe
perberjes morfologjike dhe shtrirjes vertikale te saj, jane karakteristike edhe per bimesine e
vendit tone. Por kushtet konkrete te zhvillimit, sidomos te klimes dhe te relievit kane
percaktuar edhe veçorite origjinale te flores se Shqiperise.
E gjithe kjo pasuri floristike i detyrohet veçorive te evolucionit paleogjeografik te Shqiperise
dhe sidomos larmise se madhe te klimes, copetimit te theksuar te relievit dhe formave te
shumellojshme te tij, formacioneve te shumta shkembore (karbonatike, magmatike,
terrigjene), etj.
Problemet e biodiversitetit perbejne aktualisht nder problemet më me rendesi ne rruzullin
tokesor. Termi biodiversitet eshte shume kompleks dhe si i tille, zhvillimi dhe percaktimi i
strategjive te pershtatshme per mbrojtjen e tij, shoqerohet me nje proces te veshtire
zgjedhjesh dhe vendimmarrjesh. Biodiversiteti perben teresine e llojeve dhe ekosistemeve ne
nje rajon, apo ne gjithe rruzullin tokesor. Ekosistemet jane te nje rendesie te vecante sepse
ato perbejne bazat per ekzistenen e llojeve. Cenimi i tyre, si rezultat i aktiviteteve te
ndryshme ekonomike shoqerore perben nje shqetesim per njerezit dhe studiuesit. Vlera e nje
biodiversiteti te larte per njerezimin jepet para se gjithash nepermjet funksionit te tij si
stabilizator i biosferes dhe si burim direkt i prodhimit.
Persa i perkete siperfaqes ku kerkohet leja e shfrytezimit te mineralit gur gelqeror eshte
pothuajse i zhveshur nga bimesia. Rriten vetem pak shkurre te vogla ne forme drizash,
murrizi, pisha, etj. Ne ekstremin Veri Perendimor bimesia eshte prezente me disa shkure te
shkurtera ku lartesia e tyre nuk i kalon te 1 ml. Ne zonen e dherave (mbuleses qe nuk
perfaqeson rezerva gjeologjike) rriten lule dhe bar. Duhet te theksojme qe zona, qe kerkohet
per marrjen e lejes minerare te shfrytezimit, eshte e zhveshur nga bimesia dhe gelqeroret
dalin direkt ne siperfaqe.
Zona ne te cilen ndodhet objekti nuk ben pjese ne listen e zonave te mbrojtura me ligj, por ky
aktivitet do te preke hapesirat e gjelberta te zones (kryesisht bimesi barishtore). Bimesia qe
mund te preket nga zhvillimi i aktivitetit mund te rivendoset edhe me teper nga gjendja
fillestare, kjo mund te arrihet vetem me punime permiresuese duke mbjelle peme te cilat
duhet te kryhen ne kuader te rehabilitimit te zones.
Ne verilindje te zones minerare ndodhet Zona e Mbrojtur Parku Kombetar “Mali i
Dajtit”.
Nga MIE eshte marre ne kosniderate kjo zone ne momentin e ndertimit te zones minerare.
Ajo e ka larguar nga kufiri i zones se mbrojtur me nje distance mesatare 100m.
Shoqeria ka hartuar projektin e shfrytezimit ne perendim te zones minerare (shih planimetrine
minerare) me nje distance rreth 300m nga kufiri i zones te lejuar per shfrytezim dhe 400m
nga kufiri i zones se mbrojtur.
Ne projektin e hartuar per kete zone eshte vene si kusht kryesor qe shfrytezimi te behet nga
lart-poshte. Kjo menyre do te realizoje rehabilitimin pozitiv. Ne fazen e studimit te VNM-se
dhe te lejes mjedisore do te merren te gjitha masat qe lindin nga Udhezimi i dy ministrave
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Nr. 67, datë 11.3.2018 “Për miratimin e planit të veprimit për veprimtaritë minerare me
karrierë (guroret)”.

Zona e Mbrojtur
Parku Kombetar
“Mali i Dajtit”

Sic u citua me siper ne Zonen minerare 121/9 nuk do te kryhen punime ne zonen e mbrojtur
dhe ne afersi te saj, nuk do te preket dhe nuk do te demtohet flora dhe fauna e zones dhe
resurset e tjera te Parkut Kombetar te Dajtit.
a)
Bazuar ne Planimetrine e punimeve te projektuara per shfrytezimin e mineralit gur
gelqeror, vihet re se distanca e karierres do te jete rreth 400m nga kufiri i Zones se Mbrojtur
Parku Kombetar “Mali i Dajtit”.
b)
Hapesira me largesi 400m qe ndan siperfaqen e Karierres me zonen e Parkut
Kombetar Mali i Dajtit, nuk do te preket. Ne kete siperfaqe nuk do te kryhen punime dhe
aktivitet minerar, nuk do te hapen rruge, nuk do te behet shfrytezim minerali. Ne kete
siperfaqe nuk do te preket ne menyre kategorike flora dhe fauna e zones. Kjo siperfaqe do te
mbahet ne vrojtim dhe ne rast se gjate periudhes se shfrytezimit verehen demtime te flores
dhe faunes, subjekti do te marre masa per nderhyrjen e menjehershme per ripyllezimin e
siperfaqeve te demtuara dhe mbrojtjen nga erozioni.
c)
Zoteruesi i lejes minerare nder vite gjate zhvillimit te aktivitetit do te beje nen kontroll
dhe monitorim mbi gjendjen mjedisore te zones se shfrytezimit dhe ne rast se po te konstatoje
demtim te flores ose shfaqje te erozionit, do te marre masa per eleminimin e demtimeve duke
permiresuar pyllezimin dhe punimeve inxhinierike per mbrojtjen nga erozioni.
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d)
Perimetri i jashtem i karierres do te rrethohet me tel ne lartesine 1.5m dhe do te
perforcohet me mbjellje dhe gjelberim. Gjithashtu do te ndertohet nje perde mbrojtese
natyrale me peme ne veri-lindje te karierres, duke mos lejuar impaktin vizual nga ana e
Parkut Kombetar apo nga akset e rrugeve te zones. Subjekti do te ruaje peisazhin e zones nga
ana e Parkut Kombetar duke mos e prekur ate gjate procesit te shfrytezimit te karierres.
e)
Ne studimin tekniko-ekonomik te hartuar per kete projekt eshte menduar qe
shfrytezimi i objektit te jete nga lart-poshte. Karierra do te hapet cdo 10m dhe do te
shfrytezohet me metoden e horizonteve. Me perfundimin e horizontit te pare i cili eshte edhe
horizonti me i siperm do te behet edhe rehabilitimi i ketij te fundit. Kjo metode do te ndiqet
per te gjitha horizontet e projektuara. Shfrytëzimi i karrierës nga lart-poshtë mundeson
njëkohësisht rehabilitimin progresiv te saj. Ndërkohë që shfrytëzimi do te vazhdoje ne nivelet
e mëposhtme, rehabilitimi i niveleve të sipërme do te përparoje nga viti në vit. Shoqeria do te
zbatoje me rigorozitet ligjin minerar, urdherin e ministrave, urdherin Nr. 67, datë 11.3.2018
“Për miratimin e planit të veprimit për veprimtaritë minerare me karrierë (guroret)”, ku do te
raportoje cdo vit ne daten efektive te lejes minerare prane Agjencise Kombetare te Burimeve
Natyrore per punen e kryer dhe cdo vit kalendarik prane Agjencise Kombetare te Mjedisit
mbi rehabilitimin progresiv te saj. Perpara fillimit te punimeve shoqeria do te paguaje
garancine e rehabilitimit per zonen e prekur.
Zone e Mbrojtur Parku Kombëtar, Mali i Dajtit
Parku Kombëtar i Dajtit është vendosur 26 km në lindje të Tiranës. Ai zë një sipërfaqe prej
3,300 ha të rrafshnaltës së Dajtit. Ky park tërheq shumë vizitorë dhe është një vend i
përshtatshëm për piknik familjar, sporte, lojëra si dhe aktivitete të tjera interesante.
Parku i Dajtit ka një florë dhe faunë mjaft të pasur. Bimësia e dendur e bën atë një nga zonat
më të gjelbëruara në vend. Parku është i njohur për pyjet e tij ku gjenden tre kate bimore:
shkurret mesdhetare me dy nën katet: makjen (bimët gjithnjë të gjelbra si shqopa, mareja, etj)
dhe shkozën, dushqet si dhe kati i ahut. Pylli i Dajtit konsiderohet i paprekur nga njeriu dhe
si i tillë ka vlera të mëdha shkencore dhe ekologjike.
Mjaft e pasur është edhe fauna e Parkut të Dajtit, që përbëhet nga tetë lloje gjitarësh: ariu,
ujku, lepuri, iriqi, lundërza, disa lloj lakuriqësh nate, ketri, etj, nga 11 lloje shpendësh: 3 lloje
shqiponjash, petriti, huta, katër lloje qukapikësh, thëllëza e maleve, nga shtatë lloje
zvarranikësh, katër lloje amfibësh, etj.
Kjo zonë e mbrojtur është dhe një nga parqet kombëtare më të populluar në Shqipëri. Parku
ka vlera të mëdha sportive me mundësitë për ushtrimin e alpinizmit në thepisjet e mëdha
shkëmbore, për marshuta në park, për ushtrimin e sportit të rrëshqitjes me ski në lartësinë e
qafës së Qershisë, etj. Vlerat e veçanta turistike të tij lidhen me klimën e shëndetshme, ajrin e
pastër, pyllin e dendur, format e relievit, peizazhet e mrekullueshme që shpalosen nga
lartësitë e tij si Tirana, fusha e Erzenit të Poshtëm, Durrësi dhe deti Adriatik.
Në malin e Dajtit mund të shkosh duke ndjekur rrugën automobilistike ose me teleferik.
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Foto te bimesise perreth zones ne shfrytezim
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Distanca e objektit ne shfrytezim me Zonen e Mbrojtur Mali i Dajtit
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B) INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E
KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;
Duke gjykuar nga topografia e terenit, ndertimi gjeologjik i rajonit, topografia e zones se
objektit dhe te dhenat hidrogjeologjike te marra nga punime te tjera te kryera ne teren per
qellime te ndryshmen gjate kryerjes se punimeve gjeologjike, mund te themi se kushtet
hidrogjeologjike jane te thjeshta. Dallohen kryesisht ujra te çarjeve, debiti i te cilave varet
nga reshjet atmosferike dhe nuk perben ndonje problem te rendesishem per shfrytezimin e
objektit. Nga pikepamja hidrogafike, objekti nuk kufizohet me perrenj apo perroska te vogla
dhe drejtimi pergjithshem i rrjedhes se ujerave ne pjesen e siperme te antiklinalit eshte nga
Veri perendimi drejt juglindjes, ndersa jashte zones ujerat zbresin sipas renies se kraheve te
antiklinalit ne drejtim lindor dhe perendimor. Prania e ujerave te reshjeve nuk veshtireson
kushtet teknike te shfrytezimit te objektit pasi ato mund te rrjedhin ne drejtimin e permendur
me siper.
Prane objektit ne shfrytezim nuk ndodhen burime ujore nentokesore dhe siperfaqesore te cilat
mund te preken nga shfrytezimi i objektit.
Burimet ujore te cilat ndodhen ne nje distance te konsiderueshme nga objekti ne shfrytezim
jane: Lumi Terkuzes i cili eshte edhe burimi ujor me i rendesishem ne kete zone, ndodhet
rreth 1 km ne perendim te objektit ne shfrytezim, Lumi Tiranes ndodhet rreth 2 km ne
juglindje te objektit, Perroi Qershise ndodhet rreth 400 m ne juglindje te objektit dhe Perroi
Cerokes ndodhet rreth 1 km ne jugperendim te objektit ne shfrytezim.
Ortofoto te burimeve ujore perreth zones ne shfrytezim

Lumi Terkuzes

Perroi Qershise
Perroi Cerokes

Lumi Tiranes
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C) NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS
TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË,
AJËR;
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.
Zona e kerkuar per shfrytezim nuk përfaqëson zone me rëndësi të veçantë dhe për këtë arësye
nuk është parashikuar sipas Strategjisë për “Ruajtjen e Biodiversitetit dhe Planit të Veprimit
si Zonë e Mundëshme” për tu shpallur “Peizazh i mbrojtur”.
Sa me siper, per kete projekt kemi kryer vleresimet e ndikimeve te mundshme negative ne
mjedis te cilat krijohen gjate punimeve per hapjen e objektit te shfrytezimit dhe ndikimet e
mundshme negative ne mjedis gjate funksionimit te tij.
a) Ndikime ne ujera
Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk do te kete shkarkime ne ujera. Shkarkimet e vetme do te
jene kryesisht ujerat e shiut te sterilit te depozituar ne siperfaqe. Teknologjia qe do te perdoret
per shfrytezimin dhe perpunimin e mineralit gur gelqeror nuk do te perdor uje. Teknologjia e
shfrytezimit me siperfaqe dhe impianti i fraksionimit nuk kerkon uje teknologjik, uji i vetem
qe do te perdoret do te jete gjate stines se veres per sperkatjen e territorit per eleminimin e
pluhurave. Punonjesit e kesaj shoqerie do te sigurohen nga fshatrat perreth dhe per kete arsye
nuk do te jete e nevoshjme nevoja per ambiente sherbimi. Duke qene se subjekti nuk do te
perdor uje ne proceset e punes, nuk ka hartuar nje projekt per lidhjen me rrjetin e ujit te
pijshem dhe me sistemin e kanalizimeve per shkarkime te tij. Per sperkatjen e territorit
subjekti do te perdor autobot, i cili do te beje sprucimin e fronteve te punes dhe rruges. Sasia
e ujit qe do te perdoret do te jete pothuajse e paperfillshme. Te vetmet ujera qe mund te
krijohen jane ato te kullimit te ujerave te shiut ne sheshin e instalimit te impiantit te cilat do te
shkarkohen ne perroin me te afert me zonen ne vleresim.
b) Ndikime ne ajer
Gjate proceseve te punes ne karierre dhe ne impiantin e fraksionimit, do te kete ndikime ne
ajer, ato do te vijne kryesisht nga pluhuri gjate procesit te shkarkimit te lendes se pare dhe
depozitimit te perkohshem te tyre. Për të lehtësuar ekspozimin ndaj grimcave të ajrit,
rekomandohet përdorimi i procesit të lagies se rruges dhe perreth siperfaqeve ne ambientin e
punes për eleminimin e pluhurave. Lagia e rruges të aksesit dhe ambienteve të punës duhet te
behet me një bot uji, i cili duhet të jetë gjithmonë prezent në kantier. Pervec pluhurit gjate
proceseve te punes, mund te vleresohen edhe gazet qe do te shkarkohen nga mjetet e
transportit, nga makinerite e ngarkim-shkarkimit, etj. Keto gaze jane ne intervale kohore te
shkurtra, brenda normave te lejuara pa ndonje ndikim negativ ne mjedisin perreth. Këto lloj
mjetesh emetojnë sasira gazesh të cilat janë rezultat i punës së motorrave me djegie të
brendshme, brënda normave të lejuara. Këto mjete para se të vihen në punë janë objekt i
kontrolleve teknike vecanërisht për emetimet e gazta.
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c) Zhurmat
Zhurmat qe do te prodhohen gjate funksionimit te aktivitetit do te jene zhurmat qe do te vijne
nga mjetet e punes per nxjerrjen e mineralit, thyeresi dhe mulliri bluares, nga elekromotorret
e transportiereve, nga mjetet e transportit, mjetet e ngarkim-shkarkimit te materialit, etj. Persa
i perkete zhurmave qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete kantier nuk do te jene
shqetesuese, ato do te jene ne nivele shume te ulta. Rekomandojme qe punonjesit te perdorin
masa mbrojtese si kufje apo tapa per veshet, ne rastet ku niveli i zhurmave mund ti kaloje
limitet e lejuara.
Megjithate per eliminimin e zhurmave duhet te merret parasysh qe :
Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e tyre te jete vetem ajo teknologjike
dhe jo e avarive. Ato duhet te perdoren me efiçence dhe te minimizohet koha gjate se ciles
mbahen ndezur motoret. Skapamentot duhet te kene ne gjendje funksionale filtrat e tyre
teknologjike te kapjes se grimcave (skapamentot e makinerive kane nje jastek te posatshem
per kete gje). Do te perdoret nafte me permbajtje te ulet squfuri. Te menjanohet renia e borive
te automjeteve nga shoferet per te mos krijuar zhurme dhe stres tek banoret. Qarkullimi i
mjeteve ne qendrat e banuara te behet me shpejtesi te ulet gje qe shmang jo vetem aksidentet
por edhe krijimin e pluhurave.
d) Ndikime ne toke
Ndikimi ne toke gjate zhvillimit te aktivitetit do te konsistoje ne ndryshimin e relievit,
perberjes se shtreses siperfaqesore te tokes ne siperfaqen e re te germimit, te siperfaqes se
depozitimit te sterileve, si dhe nxitje te erozionit siperfaqesor. Rekomandojme te kryhen
punime mbrojtese ne te gjithe perimetrin e siperfaqeve te tokes te prekura nga punimet.
e) Ndikimi ne biodiversitet
Zona ne te cilen ndodhet objekti nuk ben pjese ne listen e zonave te mbrojtura me ligj, por ky
aktivitet do te preke hapesirat e gjelberta te zones (kryesisht bimesi barishtore). Bimesia qe
mund te preket nga zhvillimi i aktivitetit mund te rivendoset edhe me teper nga gjendja
fillestare, kjo mund te arrihet vetem me punime permiresuese duke mbjelle peme te cilat
duhet te kryhen ne kuader te rehabilitimit te zones.
Ne verilindje te zones minerare ndodhet Zona e Mbrojtur Parku Kombetar “Mali i
Dajtit”.
Nga MIE eshte marre ne kosniderate kjo zone ne momentin e ndertimit te zones minerare.
Ajo e ka larguar nga kufiri i zones se mbrojtur me nje distance mesatare 100m.
Shoqeria ka hartuar projektin e shfrytezimit ne perendim te zones minerare (shih planimetrine
minerare) me nje distance rreth 300m nga kufiri i zones te lejuar per shfrytezim dhe 400m
nga kufiri i zones se mbrojtur.
Ne projektin e hartuar per kete zone eshte vene si kusht kryesor qe shfrytezimi te behet nga
lart-poshte. Kjo menyre do te realizoje rehabilitimin pozitiv. Ne fazen e studimit te VNM-se
dhe te lejes mjedisore do te merren te gjitha masat qe lindin nga Udhezimi i dy ministrave
Nr. 67, datë 11.3.2018 “Për miratimin e planit të veprimit për veprimtaritë minerare me
karrierë (guroret)”.
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Zona e Mbrojtur
Parku Kombetar
“Mali i Dajtit”

Sic u citua me siper ne Zonen minerare 121/9 nuk do te kryhen punime ne zonen e mbrojtur
dhe ne afersi te saj, nuk do te preket dhe nuk do te demtohet flora dhe fauna e zones dhe
resurset e tjera te Parkut Kombetar te Dajtit.
a)
Bazuar ne Planimetrine e punimeve te projektuara per shfrytezimin e mineralit gur
gelqeror, vihet re se distanca e karierres do te jete rreth 400m nga kufiri i Zones se Mbrojtur
Parku Kombetar “Mali i Dajtit”.
b)
Hapesira me largesi 400m qe ndan siperfaqen e Karierres me zonen e Parkut
Kombetar Mali i Dajtit, nuk do te preket. Ne kete siperfaqe nuk do te kryhen punime dhe
aktivitet minerar, nuk do te hapen rruge, nuk do te behet shfrytezim minerali. Ne kete
siperfaqe nuk do te preket ne menyre kategorike flora dhe fauna e zones. Kjo siperfaqe do te
mbahet ne vrojtim dhe ne rast se gjate periudhes se shfrytezimit verehen demtime te flores
dhe faunes, subjekti do te marre masa per nderhyrjen e menjehershme per ripyllezimin e
siperfaqeve te demtuara dhe mbrojtjen nga erozioni.
c)
Zoteruesi i lejes minerare nder vite gjate zhvillimit te aktivitetit do te beje nen kontroll
dhe monitorim mbi gjendjen mjedisore te zones se shfrytezimit dhe ne rast se po te konstatoje
demtim te flores ose shfaqje te erozionit, do te marre masa per eleminimin e demtimeve duke
permiresuar pyllezimin dhe punimeve inxhinierike per mbrojtjen nga erozioni.
d)
Perimetri i jashtem i karierres do te rrethohet me tel ne lartesine 1.5m dhe do te
perforcohet me mbjellje dhe gjelberim. Gjithashtu do te ndertohet nje perde mbrojtese
natyrale me peme ne veri-lindje te karierres, duke mos lejuar impaktin vizual nga ana e
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Parkut Kombetar apo nga akset e rrugeve te zones. Subjekti do te ruaje peisazhin e zones nga
ana e Parkut Kombetar duke mos e prekur ate gjate procesit te shfrytezimit te karierres.
e)
Ne studimin tekniko-ekonomik te hartuar per kete projekt eshte menduar qe
shfrytezimi i objektit te jete nga lart-poshte. Karierra do te hapet cdo 10m dhe do te
shfrytezohet me metoden e horizonteve. Me perfundimin e horizontit te pare i cili eshte edhe
horizonti me i siperm do te behet edhe rehabilitimi i ketij te fundit. Kjo metode do te ndiqet
per te gjitha horizontet e projektuara. Shfrytëzimi i karrierës nga lart-poshtë mundeson
njëkohësisht rehabilitimin progresiv te saj. Ndërkohë që shfrytëzimi do te vazhdoje ne nivelet
e mëposhtme, rehabilitimi i niveleve të sipërme do te përparoje nga viti në vit. Shoqeria do te
zbatoje me rigorozitet ligjin minerar, urdherin e ministrave, urdherin Nr. 67, datë 11.3.2018
“Për miratimin e planit të veprimit për veprimtaritë minerare me karrierë (guroret)”, ku do te
raportoje cdo vit ne daten efektive te lejes minerare prane Agjencise Kombetare te Burimeve
Natyrore per punen e kryer dhe cdo vit kalendarik prane Agjencise Kombetare te Mjedisit
mbi rehabilitimin progresiv te saj. Perpara fillimit te punimeve shoqeria do te paguaje
garancine e rehabilitimit per zonen e prekur.
f) Ndikimi ne mjedisin e zones
Persa i perkete ndikimit ne mjedisin social do te jete pozitiv, pasi kjo zone ka nivel shume te
ulet ekonomik. Rritja e punesimit dhe hapja e fronteve te reja te punes ndikon pozitivisht ne
jetesen e banoreve te zones. Duke qene se tokat bujqesore ne kete zone jane shume te pakta,
edhe zhvillimi i bujqesise pothuajse mungon. Ndersa persa i perkete kullotave ne kete zone
mund te themi se ka hapesira te tilla por jo ne nivele te tilla sa per te zhvilluar intensivisht
kete aktivitet.
g) Mbetjet
Mbetjet strile qe do te gjenerohen nga shfrytezimi, jane pjesa vegjetale e kores se tokes ne nje
trashesi mesatare 0.3m-0.5m dhe jane te pademshme ne ambientin perreth. Mbetjet e vetme
qe do te gjenerohen nga zhvillimi i ketij aktiviteti do te jene sterilet e mbuleses te cilat do te
depozitohen ne sheshin e percaktuar ne studimin tekniko ekonomik dhe projektin e
shfrytezimit. Ato gjate zhvillimi te ketij aktiviteti mund te perdoren per shtrim rrugesh, etj.
Mbulesa deluviale ne siperfaqe do te jete e vogel, gati e paperfillshme, por duke marre ne
konsiderat masen e pastrimeve te nevojshme qe do te kryen per zbulimin e shtresava te
shfrytezushme, ne llogaritjen e rezervave kemi pranuar nje sasi te barabarta me 23 858.15m3.
Mbetjet sterile qe do te gjenerohen nga zhvillimi i ketij aktiviteti do te depozitohen ne sheshet
e percaktuar ne studimin tekniko ekonomik dhe projektin e shfrytezimit. Sasia e dheut mund
te sistemohet pergjate rruges dhe ne sheshin e depozitimit dhe te perdoret per qellime
rehabilitimi ne faza te ndryshme te shfrytezimit ose per rehabilitimin e rrugeve dhe
siperfaqeve te demtuara ne perfundim te shfrytezimit te karierres.
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.
Çdo aktivitet qe zhvillohet ne mjedis shoqerohet me pasoja dhe ndikime ne mjedis qe jane
pjese e atij kompromisi qe shoqeria jone ka zgjedhur per t’u zhvilluar. Megjithate e
rendesishme eshte qe te kuptohet natyra e ketyre proceseve, forma e shfaqjes se tyre dhe me
analitikisht ndikimet e çdo operacioni te kryer, sidomos mbi burimet natyrore te
parinovueshme.
Industria minerare eshte shume e rendesishme ne ekonomine e nje vendi, por ajo shoqerohet
edhe me ndikime mjedisore negative te cilat ne disa raste mund te jene te pashmangshme.
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Shume prej ndikimeve negative mjedisore mund te minimizohen permes nje planifikimi te
kujdesshem mjedisor dhe aplikimit te teknikave dhe teknologjise se parandalimit te ndotjeve.
Ndikime ne ujera
Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk do te kete shkarkime ne ujera. Shkarkimet e vetme do te
jene kryesisht ujerat e shiut te sterilit te depozituar ne siperfaqe. Teknologjia qe do te perdoret
per shfrytezimin dhe perpunimin e mineralit gur gelqeror nuk do te perdor uje. Teknologjia e
shfrytezimit me siperfaqe dhe impianti i fraksionimit nuk kerkon uje teknologjik, uji i vetem
qe do te perdoret do te jete gjate stines se veres per sperkatjen e territorit per eleminimin e
pluhurave. Punonjesit e kesaj shoqerie do te sigurohen nga fshatrat perreth dhe per kete arsye
nuk do te jete e nevoshjme nevoja per ambiente sherbimi. Duke qene se subjekti nuk do te
perdor uje ne proceset e punes, nuk ka hartuar nje projekt per lidhjen me rrjetin e ujit te
pijshem dhe me sistemin e kanalizimeve per shkarkime te tij. Per sperkatjen e territorit
subjekti do te perdor autobot, i cili do te beje sprucimin e fronteve te punes dhe rruges. Sasia
e ujit qe do te perdoret do te jete pothuajse e paperfillshme. Te vetmet ujera qe mund te
krijohen jane ato te kullimit te ujerave te shiut ne sheshin e instalimit te impiantit te cilat do te
shkarkohen ne perroin me te afert me zonen ne vleresim.
Ndikime ne ajer
Gjate proceseve te punes ne karierre dhe ne impiantin e fraksionimit, do te kete ndikime ne
ajer, ato do te vijne kryesisht nga pluhuri gjate procesit te shkarkimit te lendes se pare dhe
depozitimit te perkohshem te tyre. Për të lehtësuar ekspozimin ndaj grimcave të ajrit,
rekomandohet përdorimi i procesit të lagies se rruges dhe perreth siperfaqeve ne ambientin e
punes për eleminimin e pluhurave. Lagia e rruges të aksesit dhe ambienteve të punës duhet te
behet me një bot uji, i cili duhet të jetë gjithmonë prezent në kantier. Pervec pluhurit gjate
proceseve te punes, mund te vleresohen edhe gazet qe do te shkarkohen nga mjetet e
transportit, nga makinerite e ngarkim-shkarkimit, etj. Keto gaze jane ne intervale kohore te
shkurtra, brenda normave te lejuara pa ndonje ndikim negativ ne mjedisin perreth. Këto lloj
mjetesh emetojnë sasira gazesh të cilat janë rezultat i punës së motorrave me djegie të
brendshme, brënda normave të lejuara. Këto mjete para se të vihen në punë janë objekt i
kontrolleve teknike vecanërisht për emetimet e gazta.
Zhurmat
Zhurmat qe do te prodhohen gjate funksionimit te aktivitetit do te jene zhurmat qe do te vijne
nga mjetet e punes per nxjerrjen e mineralit, thyeresi dhe mulliri bluares, nga elekromotorret
e transportiereve, nga mjetet e transportit, mjetet e ngarkim-shkarkimit te materialit, etj. Persa
i perkete zhurmave qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete kantier nuk do te jene
shqetesuese, ato do te jene ne nivele shume te ulta. Rekomandojme qe punonjesit te perdorin
masa mbrojtese si kufje apo tapa per veshet, ne rastet ku niveli i zhurmave mund ti kaloje
limitet e lejuara.
Megjithate per eliminimin e zhurmave duhet te merret parasysh qe :
Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e tyre te jete vetem ajo teknologjike
dhe jo e avarive. Ato duhet te perdoren me efiçence dhe te minimizohet koha gjate se ciles
mbahen ndezur motoret. Skapamentot duhet te kene ne gjendje funksionale filtrat e tyre
teknologjike te kapjes se grimcave (skapamentot e makinerive kane nje jastek te posatshem
per kete gje). Do te perdoret nafte me permbajtje te ulet squfuri. Te menjanohet renia e borive
te automjeteve nga shoferet per te mos krijuar zhurme dhe stres tek banoret. Qarkullimi i
mjeteve ne qendrat e banuara te behet me shpejtesi te ulet gje qe shmang jo vetem aksidentet
por edhe krijimin e pluhurave
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Mbetjet
Mbetjet strile qe do te gjenerohen nga shfrytezimi, jane pjesa vegjetale e kores se tokes ne nje
trashesi mesatare 0.3m-0.5m dhe jane te pademshme ne ambientin perreth. Mbetjet e vetme
qe do te gjenerohen nga zhvillimi i ketij aktiviteti do te jene sterilet e mbuleses te cilat do te
depozitohen ne sheshin e percaktuar ne studimin tekniko ekonomik dhe projektin e
shfrytezimit. Ato gjate zhvillimi te ketij aktiviteti mund te perdoren per shtrim rrugesh, etj.
Mbulesa deluviale ne siperfaqe do te jete e vogel, gati e paperfillshme, por duke marre ne
konsiderat masen e pastrimeve te nevojshme qe do te kryen per zbulimin e shtresava te
shfrytezushme, ne llogaritjen e rezervave kemi pranuar nje sasi te barabarta me 23 858.15m3.
Mbetjet sterile qe do te gjenerohen nga zhvillimi i ketij aktiviteti do te depozitohen ne sheshet
e percaktuar ne studimin tekniko ekonomik dhe projektin e shfrytezimit. Sasia e dheut mund
te sistemohet pergjate rruges dhe ne sheshin e depozitimit dhe te perdoret per qellime
rehabilitimi ne faza te ndryshme te shfrytezimit ose per rehabilitimin e rrugeve dhe
siperfaqeve te demtuara ne perfundim te shfrytezimit te karierres.
D) INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE
NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA.
Ndikimet negative të identifikuara me lart do te jene gjate gjithe kohes se zhvillimit te ketij
aktiviteti. Ato mund te jene me te dukshme gjate stines se veres pasi edhe mundesia e
shkarkimeve ne kete periudhe eshte me e madhe. Ky aktivitet pasi te kryeje punimet per
nxjerrjen dhe perpunimin e mineralit te gurit gelqeror per nje siperfaqe te caktuar, do te filloje
mbylljen dhe rehabilitimin e karierres (ne varesi te ecurise se punimeve). Rehabilitimi i
siperfaqeve te demtuara do te kryhet nga vete subjekti. Ne rast se subjekti nuk e kryen kete
detyrim, institucionet shteterore pergjegjese, te cilat nepermjet garancise financiare te
rehabilitimit, kryejne rehabilitimin e zones. Ndikime ne mjedis per kete aktivitet do te jene
vetem ne siperfaqet ku do te punohet, jo ne te gjithe siperfaqen e marre ne shfrytezim.
Rikuperimi i siperfaqeve te demtuara kerkon nje kohe te gjate qe te rikthehet ne gjendjen e
meparshme rreth 10-15 vjet.
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;
Siperfaqja ku do te kryhen punimet per shfrytezimin dhe perpunimin e mineralit gur gelqeror
eshte e varfer ne bimesi dhe rrjedhimisht proceset ekologjike jane minimale dhe te kufizuara.
Disa procese qe lidhen me shume me shqetesimet dhe cilesine e mjedisit, do te ushtrojne
ndikimet e tyre ne boten e gjalle sidomos do te mbajne larg zones disa lloje shtazore. Objekti
eshte i distancuar nga qendrat e banuara, keshtu qe rritja e nivelit te zhurmave nuk krijon
probleme per banoret, vetem per faunen. Gjithesesi operacionet e punes jane te limituara ne
kohe. Sasia e gazeve NO2 dhe SO2 qe shkarkohet eshte standard i teknologjise se automjeteve
qe perdoren gjate punimeve te parashikuara jane te limituar ne kohe dhe nuk ka ndikime ne
banoret e fshatit Pinar, qe eshte edhe qendra me e afert e banuar ne nje largesi prej rreth 1.5
km nga objekti. Rrjedhimisht mund te themi se ndikimet ne mjedis do te zgjasin per nje
periudhe kohore aq sa do te kete aktivitet ne terren. Pas perfundimit te ketij aktiviteti, subjekti
duhet te zbatoje me rigorozitet planin e rehabilitimit te siperfaqeve te demtuara, duke i
shnderruar ato ne mjedise dhe peizazhe ne perputhje me natyren. Zbatimi i punimeve
rehabilituese si pyllezimi i siperfaqeve te demtuara ndikon pozitivisht ne reduktimin e
impaktit vizual dhe impaktin social, frenimin e erozionit, largimit te faunes, etj.
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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;
Rehabilitimit të sipërfaqes pas gjate dhe pas mbarimit të funksionimit të projektit
Shoqeria ka hartuar nje plan rehabilitimi progresiv të karrierës që në vitin e parë. Per
rehabilitimin e tokes, do te shfrytezohen mbetjet e imeta nga materiali i nxjerre dhe do te
plotesohet me 30 cm dhe’ (toke) te pasur me pleh. Gjate zbulimit do te perfitohen dhe Shtresa
vegjetale e tokës të cilat do te veçohen nga masa tjetër e materialit të gërmuar dhe do të
hidhet sa më pranë vendit ku do të fillojë rehabilitimi për të shmangur transportet e dyfishta
brenda kantierit. Nese do te nevojitet stabilizimi i ketij dheu nje pjese te faqes se pjerret do te
behet me trungje te ngulura ne toke me thellesi mbi 30cm, dhe mulcirimi do te jete i thate dhe
me kashte, gjrthe te bimeve te zones dhe dege. Muilcirimi do te sherbeje, si per uljen e
humbjeve te farnave nga largimi prej aktivitetit eolik, ashtu dhe per uljen e aktivitetit
erodikpersakohe vegjetacioni eshte i pazhvilluar mire.
Mbjelljet do te kene renditjen me largesi fidanesh çdo 8 metra, gje qe do ti jape nje kurore
dendesi mjaft te mire teritorit pas shfrytezimit, dhe lejon dritesimin per veterritjen dhe
zhvillimin e bimeve natyrore.
Kombinimi i punimeve te shfrytezimit te gurores me ato te zbutjes se impakteve mjedisore si
dhe punimet rehabilituese, do te kete si pasoje edhe rritjen e numrit te te punesuarve. Relievi i
zones per te lejuar per shfrytezim eshte kodrinoro-malor dhe projekti për shfrytëzimin e saj
fillon nga niveli më i lartë, me gjerësi dhe pjerrësi skarpate, sipas kushteve teknike te
percaktuar Kjo garanton rehabilitimin e shkallës së sipërme të shfrytëzimit sapo të
mbarojë.shfrytëzimi i kësaj shkalle Duke zbritur nga lart-poshtë do te bëhet edhe rehabilitimi
me shkallë.
Siç eshte theksuar dhe ne grafikun e prodhimit, per 3 vite karierra do te kete mberritur ne
shkallen +310 m. Shfrytezimi per periudhen 3 vjeçare te mbetur te jetes se karierres zona
minerare nr.121/9 ne kete objekt do te kryhet ne nje pjese te tij dhe nuk do te perfshihet e
gjithe siperfaqja e miratuar ne zonen minerare Nr. 121/9. Kjo gje behet pasi prodhimi i
planifikuar eshte i vogel dhe eshte i parashikuar ne funksion te kerkesave te tregut vendas dhe
te huaj per kete lloj produkti. Siperfaqja totale e zones minerare Nr. 121/9 e miratuar eshte
0.22 km2, ose 22 ha. Siperfaqja e karrieres e projektuar per shfrytezim per keto 3 vjet do te
jete 0.201 km2. Kjo siperfaqe e cila do te demtohet nga kryerja e veprimtarise minerare te
shfrytezimit eshte planifikuar te reahabilitohet. Ne kete siperfaqe jane te perfshire edhe sheshi
i depozitimit te sterileve dhe rruge te brendshme te karrieres jashte konturit te karrieres se
planifikuar per shfrytezim. Ne paragrafet e mëposhtëm janë dhënë llogaritje përkatese për
realizimin e të gjitha proçeseve perkatese te parashikuar per rehabilitimin e zones te
shfrytezuar. Shpenzimet per mbylljen dhe rehabiltimin e 1 ha karierre per pjesen e
shfrytezuar me siperfaqe rezulton 322 750 lekë/ha.
Ne objekt nuk do te ndertohet impiant per perpunimin e gelqerorit por do te perdoret mobil.
Llogaritjet për siperfaqen qe do te rehabilitohet:
Siperfaqja totale e miratuar ne lejen minerare eshte S = 20 100 m2 ose 2,01 ha e cila nuk do
te rehabilitohet totalisht.
Duke pasur parasysh sipërfaqet e llogaritur per karrieren, rrugen, sheshin e depozitimit te
sterileve per kete objekt do te rehabilitohen:
Siperfaqja totale qe do te rehabilitohet do te jete:
Siperfaqet e karierave
1,9 ha
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Siperfaqe rruge
Siperfaqe shesh depozitime sterile

0,061 ha
0,51 ha

Siperfaqja totale qe do ti nenshtrohet proçesit te rehabilitimit duke perfshire rehabilitimin e
karrieres, rehabilitimin e sheshit te depozitimit te sterileve dhe rehabilitimin e rrugeve jashte
karriere do te jete:
S = S1+ S2+S3 = 1,9+0,061+0,51ha = 2,01 ha
Gjithësej sipërfaqja për tu rehabilituar rezulton;
S = 20,100 m2 ose 2,01 ha.
Ne kete objekt do te rehabilitohen sipërfaqja që do të preket nga shfrytëzimi i karrieres
se ketij objekti, rehabilitimin e sheshit te depozitimit te sterileve dhe rehabilitimin e
rrugeve qe rehabilitohet do te jenë:
Stot,reh.= S=20,100 m2 ose 2,01 ha.
Shpenzime totale qe te paguhen per garancine e rehabilitimit do te jene:
322,750 lekë/ha x 2,01 ha = 645600 lekë
Garancia Vjetore e Rehabilitimit do te jete;
Garancia vjet.reh.= 645600 lekë : 3 vjet = 215200 leke = 215200 lekë /vit
Garancia vjetore rehabilitimit per nje vit do te jete: = 215200 lekë/vit.
Shuma e mesiperme eshte parashikuar ne shpenzimet e subjektit dhe eshte marre ne
konsiderate ne llogaritje e te ardhurave dhe shpenzimeve me CF. Ne baze te kostos se
llogaritur dhe siperfaqeve te krijuara gjate shfrytezimit ne llogaritjet me Cash Flow te
aktivitetit minerar jane perfshire dhe shpenzimet per rehabilitimin e mjedisit pas shfrytezimit.
Preventivi i rehabilitim per 1 ha per zonen e shfrytezuar
Nr. Operacioni

Siperfaqja

I

a

Krehje
sistemim
faqeve
anesore

Sip.
Normativa Volumi
Normativa
Çmimi
Operac.
m3/ha
i punes
Vlera
ha/ha
leke/njesi
ha
oper.
(m3)
Plani i mbylljes se karierres

i
1

1,5

1,5

200

300

50

Shuma I
SHUMA I

15000
Plani i menaxhimit te mbetjeve

II

a
b

15000
15000

Sistemim i
mbetjeve te
zbulimit
1
Sistemim i
mbetjeve

0,6

0,6

2000

1200

20

24000

0,25

0,25

2000

2000

20

40000
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teknologjike

1

SHUMA II

64000
Plani i rehabilitimit perfundimtar te mjedisit

III

a
b
c
d

Mbushje me
dhe
produktiv i
sheshit
fundor
Mbjellje
pemesh
Hapje
gropash
Blerje
pemesh

Siperfaqja

Normativa
ha/ha

Sip.
Operac. ha

Normativa
nr/ha

nr

Çmimi
lek/njesi

Vlera

1

0,5

0,5

2500

1250

35

43750

0,5

0,5

300

150

100

15000

0,5

0,5

300

150

1000

150000

0,5

0,5

300

150

50

7500

0,5

0,5

300

150

50

7500

1
1
1
1

e

Sherbime

f

Kanali
i
ujrave
te
larta,
1
drenazhim

g

Sinjalistike

i

Çmontim
impianti

1

2

3

Çmontim i
makinerive
e paisjeve
Çmontim
impiantit te
perpunimit
Prishja
e
objekteve
siperfaqsore
+
bazamente

Normativa
ml/ha

Gjatesia ml

300

300

Vlera

75

200

5000
Nr.
mesatar

Pesha
(ton)

Nr.
Punetor

Ore
pune

Paga

Vlera

15

3

48

341

16368

1

100

5

120

341

40920

3

20

4

160

284

45440

SHUMA III

j

k

Ngarkim
materialesh
Transport
materialesh,
ngarkim,
shkarkim

15000

102728
Sasia (ton)

Normativa
ore/ton

Ore pune

Paga

Vlera

135

1

135

341

46035

Sasia (ton)

Dist. Km

Çmimi
l/ton/km

Vlera

135

30

16

64800

SHUMA (III)

457300
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SHUMA
(I+II+III)

536300

Shpenzime
suplementare

26811

TOTALI

563111

Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NË MJEDIS.
Masat per mbrojtjen e tokes
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara

Largimi i shtreses aktive te Sasia e dheut te germuar mund te sistemohet brenda
siperfaqes se karierres dhe te perdoret per qellime
tokes
rehabilitimi ne faza te ndryshme te shfrytezimit ose per
rehabilitimin e rrugeve dhe siperfaqeve te demtuara ne
perfundim te shfrytezimit te karierres.
Ngjeshje e pjesshme e tokes Per parkimin e makinerive dhe automjeteve dhe kryerjen e
nga levizja e automjeteve te sherbimeve te mirembajtjes do te shfrytezohen vendet e
caktuara.
transportit si kamione etj.
Erozion siperfaqesor ne mot Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne
siperfaqe. Pergjate segmenteve rrugore ne varesi te terrenit
me reshje
dhe kushteve te tokes do te hapen kanale anesore qe do te
ndalin forcen gerryese te ujerave te reshjeve, ndersa pergjate
perimetrit te sheshit te depozitimit te mineralit do te hapen
kanale perimetrike kufizuese qe do te frenojne gerryerjen
dhe transportin e tokes sipas gradientit te pjerresise nga
ujerat siperfaqesore. Ne pjese te veçanta do te shihet
mundesia e mbjelljeve te fidaneve pyjore te pershtatshem per
zonen.
Ndotje e tokes si pasoje e Makinerite e shfrytezimit dhe transportit do te kontrollohen
per gjendjen e tyre teknike dhe nese konstatohen pjese te
avarive te mekanikes
amortizuara qe mund te rrjedhin lubrifikante do te
zevendesohen me te reja. Ne rast te ndonje aksidenti dhe
rrjedhjeve aksidentale te lendeve ndotese ne mjedis do te
merren masa per pastrimin e menjehershem te tokes se
ndotur.
Masat per mbrojtjen e ajrit
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara
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Emetime te pluhurit,
zhurmes, gazeve, aromave
dhe vibracione

Për të lehtësuar ekspozimin ndaj grimcave të ajrit gjate
punimeve, rekomandohet përdorimi i procesit të lagies se
rruges dhe perreth siperfaqeve ne ambientin e punes për
eleminimin e pluhurave. Lagia e rruges të aksesit dhe
ambienteve të punës duhet te behet me një bot uji, i cili
duhet të jetë gjithmonë prezent në kantier.
Gjithashtu makinerite e ngarkim-shkarkimit, transportit
duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e tyre te jete
vetem ajo teknologjike dhe jo e avarive. Ato duhet te
perdoren me efiçence dhe te minimizohet koha gjate se ciles
mbahen ndezur motoret. Skapamentot duhet te kene ne
gjendje funksionale filtrat e tyre teknologjike te kapjes se
grimcave (skapamentot e makinerive kane nje jastek te
posatshem per kete gje). Do te perdoret nafte me permbajtje
te ulet squfuri. Transporti i materialeve te behet me mjete te
pastra nga balta dhe te mbuluara nese rruget kalojne prane
ose neper qendrat e banuara. Te menjanohet renia e borive te
automjeteve nga shoferet per te mos krijuar zhurme dhe stres
tek banoret. Qarkullimi i kamioneve ne qendrat e banuara te
behet me shpejtesi te ulet gje qe shmang jo vetem aksidentet
por edhe krijimin e pluhurave.

Masat per mbrojtjen e peisazhit
Masat e propozuara

Lloji i ndikimit
Ndikime ne peisazh
topografine e relievit

dhe Gjate shfrytezimit nuk duhet te demtohen siperfaqe te
panevojshme si pasoje e mosplanifikimit te sakte apo e
neglizhences se punetoreve qe mund te presin peme apo te
shkaktojne zjarre dhe demtojne peisazhin dhe bimesine e
zones.

Masat per mbrojtjen e biodiversitetit
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara

Ndikime ne flore dhe faune

Ne zonen e shfrytezimit nuk ka ndonje lloj ose specie flore
apo faune qe mbrohet me sataus te veçante. Flora dhe fauna
lokale nuk do te preket nga shfrytezimi, pasi siperfaqja e
objektit eshte pothuajse e zhveshur nga bimesia. Megjithate
shoferet do te udhezohen te bejne kujdes gjate transportit ne
zona pyjore per te mos shtypur kafshe qe mund te jene ne
mes te rruges. Shoferet duhet te spostojne kafshet pastaj te
vijojne udhetimin.

Masat per administrimin e mbetjeve
Lloji i ndikimit

Masat e propozuara
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Gjenerim i mbetjeve nga
aktiviteti njerezor dhe sterilet

Mbetje sterile qe dalin nga procesi i shfrytezimit te mineralit
do te shfrytezohen per rehabilitimin e tokes.
Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti jetesor i punetoreve apo
ambalazhet do te grumbullohen neper thase te posatshem dhe
do te transportohen drejt qendrave me te aferta te banuara
per menaxhim nga sektoret perkates te pushtetit lokal.

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 karierres.
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