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Për hartimin e raportit të VNM-s  mbi ndikimin në mjedis për përshkrimin  e 

Projektit për furnizim me ujë të fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë,  nevojitet të bëhet analizë e ndikimeve të mundshme 

në mjedis ku përmes këtij raporti të VNM-së do të përkufizohen të gjitha ndikimet 

relevante që mund të paraqiten në hapësirat ku do të zhvillohet “Projekti për 

furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi 

Komunal në Pejë” dhe mjedisit jetësor  duke marr parasysh mjedisin e gjerë.  

Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor (VNM-së) është instrument efikas për menaxhimin e 

ndikimeve mjedisore si dhe mbrojtjen e tij nga ndikimet negative të cilat mund të 

krijohen nga zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme e edhe i këtij projekti. 

Sipas Ligjit për mbrojtjen e mjedisit  Nr. 03/L-025 dhe Ligjit mbi VNM  Nr. 03/L-

214, në Republikën e Kosovës është parapa qe zhvilluesit e aktiviteteve të 

caktuara të kryejnë Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis për projekte te ndryshme, për 

te cilat është përcaktuar paraprakisht se janë subjekt i VNM-së. 

Popullsia e banorëve rezident në vendbanimet Bogë, Shkrel dhe Stankaj 

pothuajse ka tendencë të shtimit të ngadaltë, por rritje të konsiderueshme ne vitet 

e fundit ka pasur numri i turistëve të shumtë dhe tendencat janë që të 

shumëfishohen. Si rezultat i kësaj është ofruar një zgjidhje që të plotësojë nevojat 

e theksuara për ujë. 

Komuna e Pejës respektivisht Drejtorati për Urbanizëm dhe Planifikim në Pejë ka 

bere një zgjidhje dhe këtë ju ka propozuar banorëve te zonës Stankaj, Bogë dhe 

Shkrel dhe Dukaive dhe janë akorduar që te sjellë ujin nga vendburimi në Stankaj 

dhe të ndërtojë basene për depozitimin e ujërave nga një për secilin vendbanim. 

Si pjesë e projektit duhet te kryhet një Vlerësim i Ndikimit ne Mjedis me qëllim qe 

te sigurohet qe çdo ndërhyrje dhe operacion i vazhdueshëm i projektit nuk do te 

shkaktoje ndonjë pasoje negative afatgjatë për mjedisin dhe komunitetin brenda 

te cilit propozohet projekti. 

Metodologjia e përdorur për te përfunduar vlerësimin e ndikimit në mjedis përfshin 

vizitat në terren dhe mbledhjen e të dhënave nga burime te ndryshme (p.sh. 

autoritetet lokale, aktivitetet në zyrë, punë në terren dhe shembuj të ndryshëm të 

kësaj natyre etj. E përcjellë me analiza të ndryshme të informacionëve të 

mbledhura etj.. Bazuar në analizën e te dhënave, në fund të raportit janë 

paraqitur masa zbutëse dhe rekomandime për zvogëlimin e ndikimitnë mjedis të 

projektit. 
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Së pari do të elaborojmë dhe prezantojm projektin dhe lokacionin ku shtrihet 

projekti. Vendbanimet e lartpërmendura janë të lokalizuara në pjesën 

perëndimore të Republikës së Kosovës, ne parkun nacional Bjeshkët e Nemuna. 

Këto vendbanime janë me terren të përthyer, të pasura me vegjetacion dhe 

pjesërisht me shkëmbinj. Tokat dhe hapësirat e këtij lokacioni përdoren kryesisht 

vetëm si kullota për bagëti.  

Projekti për furnizim me ujë të fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë do të implementohet sipas këtyre aktiviteteve: 

 Në fillim do të realizohet ndërtimi i kaptazhës së burimit, 

 Pastaj do të vazhdohet me hapjen e trasës, prerja e drunjtëve me 

motosharra, 

 Do të vazhdohet me hapjen e kanalit të ujësjellësit 

 Do të vazhdohet me shtrirjen e gypit të ujit deri tek secili rezervuar, në 

distancë të përgjithshme prej 5245m 

 Ndërtimi i tre baseneve secili me nga 300m3 (një tanimë është përfunduar), 

instalimi i pajisjeve respektivisht impiantit për trajtim të ujit duke përfshirë të 

gjitha pajisjet dhe aksesorët. 

Vetëm gjatë fazës së ndërtimit dhe zbatimit të projektit do të kemi ndikime 

negative. Sidoqoftë, këto ndikime negative janë të përkohshme dhe do të 

tejkalohen shumë nga ndikimet pozitive gjatë operimit. Për ndërtimin, ndikimet 

negative rezultojnë nga prerja e pyjeve për hapjen e trasës, automjetet dhe 

funksionimi i makinerive pajisjet e përkohshme në vend si dhe nga të punësuarit. 

Masat zbutëse janë paraqitur për të shmangur ose për të minimizuar të gjitha 

ndikimet e mundshme negative. 

Sa i përket ndikimeve pozitive gjatë operimit, ato kryesisht konsistojnë në një rritje 

të furnizimit me ujë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Megjithatë. 

duhet pasur kujdes i veçantë gjatë nxjerrjes së ujit në mënyrë që projekti të jetë i 

qëndrueshëm dhe kërkon monitorim të përpiktë. 

Plani i menaxhimit të mjedisit do të ndihmojë në përmbledhjen se si ky projekt 

mundë të përfshijë gjetjet dhe ti monitorojë ato gjatë zhvillimit të projektit. 

Hartimi i Raportit të Vlerësimit të ndikimit Mjedisor ka për qëllim që në fazat e 

hershme të zhvillimit të projektit (mundësisht në fazën e dizajnimit të projektit) çdo 

pengesë të mundshme të konsiderueshme mjedisore që mund të pengojë 

zbatimin e projektit, të identifikohet dhe të adresohet drejte. 



 10 

Në këto fshatra gjendja e furnizimit me ujë është jo e mirë dhe e pamjaftueshme, 

dhe me këtë paraqet vështirësi për banorët e zonës dhe vizitorët ditor dhe 

pushuesit në këto vendbanime tejet tërheqëse. 

Ky projekt ka për qëllim, të zhvillojë dhe implementojë projektin për furnizim me 

ujë për qytetarët e fshatrave Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, të citët në 

bashkëpunim me Komunën e Pejës kanë përcaktuar dhe përzgjedhur si projekt 

prioritar "Sistemin e Ujësjellësit" për banorët e fshatrave të lartpërmendur. 

Përmirësimi i infrastrukturës është me rëndësi vitale për përkrahjen e ekonomisë 

së vendit përmes krijimit dhe zhvillimit të turizmit. 

Pas vitit 2000 ka filluar të rritet numri i banorëve në këtë zonë kur nisin fillet e para 

të zhvillimit të hotelerisë, fillimisht përmes ndërtimit të bujtinave dhe më pastaj 

edhe përmes ndërtimit të objekteve hoteliere. Në fshatin Bogë gjendet edhe 

qendra e skijimit në të cilën edhe zhvillohen garat edhe në nivel vendi. Numri i 

vizitorëve është i shumtë, posaçërisht gjatë fundjavave. 

Pra bëhet fjalë për rregullimin e sistemit të ujit për banorët e zonës dhe pushuesit 

e shumtë. Projekti në fjalë do të bëjë zgjidhjen e sigurimit të rezervave të ujit në 

basenet në tre lokacione (tanimë rezervuari në Stankaj është përfunduar) tre 

rezervuar, secili nga 300m3 kurse rrjeti i shpërndarjes nuk është pjesë përbërëse 

e këtij projekti dhe do të trajtohet në një projekt të veçantë. Por pjesë integrale e 

këtij projekti është gypi i ujit i cili duhet të futet nën tokë dhe të sillet deri tek secili 

rezervuar, në një distancë të përgjithshme prej 5245m. Administrimi i punimeve 

do të kryhet në bashkëpunim të ngushtë në mes të institucioneve komunale dhe 

atyre qendrore, të cilat edhe do të monitorojnë punën e kontraktuesve gjatë 

ekzekutimit të punimeve. 

Ky Vlerësim i Ndikimit në Mjedis (VNM) është punuar duke u bazuar në projektin 

ideor të këtij projekti, karakteristikat e lokacionit, gjendjen ekzistuese të mjedisit 

rreth hapësirës ku do të zhvillohet ky projekt.  

Detyra e përgatitjes së këtij raporti ka për qëllim identifikimin e burimeve të 

ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe  propozimin e veprimeve për 

parandalimin apo së paku zvogëlimin e vlerave të ndotjes në kufijtë e lejuar gjatë: 

 Fazës  së aktiviteteve punuese dhe 

 Fazës së përfundimit të aktiviteteve punuese. 
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Të gjitha konstatimet dhe rekomandimet për mbrojtjen e mjedisit që dalin nga ky 

raport, duhet të respektohen gjatë fazës së procesit të punues të projektit në  

fjalë. 

2. BAZA  LIGJORE  PER HARTIMIN E RAPORTIT 

Gjatë hartimit të Raportit të VNM-së janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe 

aplikimi i  masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës se realizimit të 

aktiviteteve punuese të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, 

Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë.  

Analiza përfshin projeksionin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e ndonjë     

aksidenti mjedisor gjatë funksionalizimit të projektit dhe atë: 

 Identifikimin e burimeve që mundë të rrezikojnë mjedisin; 

 Vlerësimin e ndikimeve në mjedis; 

 Propozimin e masave për minimizimin apo zvogëlimin e ndikimeve       

negative   gjer në kufijtë e lejuar. 

2.1.  Rregullativa ligjore 

a)   Dokumentacioni normativ 

Ligji i pare për mbrojtjen e mjedisit ne Kosovë  daton ne vitin 2003 ndër të tjera 

është theksuar se te gjitha veprimtaritë  e personave fizike dhe ligjor, vendas apo 

te huaj, qe ushtrojnë veprimtari të reja dhe  kanë ndikime të theksuara negative 

ne mjedis, janë temë e vlerësimit të ndikimit ne mjedis.  

Tani është  hartuar dhe aprovuar  Ligji  i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025. 

Në lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis, VNM-së është aprovuar dhe 

zbatohet Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton te 

gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM-së.  

Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qellim për te siguruar 

mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore 

të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qellim që të parandalojnë 

dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohen e duhur.  

 Si bazë themelore për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit  në Mjedis 

(VNM-së) për   projektin me infrastrukturë përcjellëse janë shfrytëzuar: 

a) Dokumentacioni normativ 
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1. Ligji i mbrojtjes se mjedisit  Nr. 03/L-025; 

2.  Ligji i VNM  Nr. 03/L-214; 

3. Ligji për mbeturina Nr. 04/L-060; 

4. Ligji për planifikim hapësinor  Nr. 04/L-174; 

5. Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110; 

6. Ligji për token bujqësore Nr. 02/L-26; 

7. Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233; 

8. Ligji i ujerave Nr. 04/L-147; 

9. Ligji për kimikate Nr. 04/L-197; 

10. Ligji për mbrojtjen  e ajrit Nr. 03/L-160; 

11. Ligji për mbrojtjen nga zhurma Nr. 02/L-102; 

12. Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-041; 

13.  U.A Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te 

shkarkimit te ujerave te ndotura ne rrjetin e kanalizimit publik dhe ne trupin 

ujor. 

14. Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2021 mbi rregullat dhe normat e 

shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes; 

15. Udhëzim Administrativ MMPH- nr. 04 /2018 për pengimin e aksidenteve të 

mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme 

b)  Dokumentacioni teknik 

 Projekti kryesor me objektet përcjellëse; 

 Plani i situacionit; 

 Kopja e planit të parcelave; 

 Certifikata mbi të drejtat e pronës; 

 Certifikata e regjistrit të biznesit; 

 Kushtet e përkohshme urbanistiko-teknike. 

Duke marrë parasysh faktin se një pjesë të madhe e specifikave mjedisore nuk 

janë    përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërshënuar për nevojat e hartimit 

të këtij elaborati është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si 

dhe direktivat përkatëse për mjedis. 
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2.2. Metodologjia  e punës 

a) Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis i Projektit 

për furnizim me ujë të fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi 

Komunal në Pejë, me objektet  përcjellëse,  është kryer në disa faza edhe atë: 

 Burimet themelore  të ndikimeve  në mjedis ; 

 Popullata  ekzistuese me karakteristikat  demografike; 

 Karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin e projektit; 

 Klima  e  lokacionit me të dhënat  meteorologjike; 

 Cilësia  i ajrit dhe ujit  në lokacionin më të gjerë; 

 Bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar. 

b)   Vlerësimi i  ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve 

 Madhësia dhe lloji i ndotjes; 

 Karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës; 

 Gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar; 

 Vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse. 

c) Analiza e rrezikimit të 

 Njeriut; 

 Vlerave materiale; 

 Vlerave natyrore. 

d) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e 

ndikimit në mjedis në lokacionin e ku zhvillohet projekti. 

Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kuantifikimit dhe 

vlerësimit të gjendjes ekzistuese. Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të 

bëjmë me vendin që nuk ka të bëjë me ndonjë  potencial të shprehur ekologjik. 

Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në 

lokacionin ku do të zhvillohet projekti. 

3. PËRSHKRIMI I  LOKACIONIT  DHE  MJEDISIT 

Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit  janë bazë  

themelore për hartimin  e Raportit  të VNM-së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes  

ekzistuese   është    bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë   

teren si dhe nga vizitat e realizuara. Për të  definuar  gjendjen ekzistuese në 

mënyrë  të kënaqshme dhe  për  të krijuar  një bazë   reale për    hulumtim   të 
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ndikimeve të mundshme, në  kuadër  të gjendjes  ekzistuese    morfologjike,   

gjeologjike hidrologjike, hidrografike dhe  meteorologjike. 

Marrja e ujit, kaptazha e burimit do të ndërtohet në afërsi të vendit ku tanimë janë 

futur dy gypa të cilët furnizojnë me ujë banorët e fshatit Stankaj. 

Segmenti i parë, kaptazha e burimit do të jetë në koordinatat: 7420529 dhe 

4735372, si dhe me lartësi mbidetare H=1617 m 

Prej kaptazhës së burimit deri në lokacionin e paraparë për ndërtimin e 

rezervuarit R1 në Stankaj, në një distancë prej 1898 metra në pjesën më të 

madhe kalon nëpër pyje të cilat kryesisht janë  të përbëra nga breu i kuq. 

Andaj aspektet mjedisore janë me rëndësi qenësore në procesin e analizave dhe 

marrjen e masave zbutëse në të gjitha fazat e projektit, me theks të veçantë në 

fazën e kryerjes së punimeve. Prandaj të dhënat primare janë grumbulluar 

përmes bisedave të drejtpërdrejte, vizitave në terren dhe analiza empirike dhe 

socio ekonomike. 

Segmenti i dytë përfshin Rezervuarin R1 në Stankaj deri në lokacionin e 

rezervuarit R2 në Bogë, e cila është në një distancë prej 2900m. 

Koordinatat në të cilën planifikohet të ndërtohet rezervuari R1 në Stankaj në 

koordinatat dhe lartësi mbidetare H= 1544m. Distanca nga rezervuari R1 deri te 

rezervuari R2, L=2900m. Koordinatat janë: 74222520 dhe 4734712. 

 

Foto 1. Pamje ku planifikohet të ndërtohet rezervuari R1 
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Foto 2. Pamje nga traseja e hapur, prej R1 në Stankaj deri në rezervuarin R2 në 

Bogë 

 

Pamja në foton e mësipërme tregon se pjesa dërmuese e trasesë tanimë është e 

hapur nga lokacioni R1 deri në lokacionin e R2. 

Ky segment në pjesën dërrmuese kalon nëpër pyje, kryesisht dru breu, dhe 

përshkon një terren të pjerrët me mundësi të madhe të erozionit dhe rrëshqitje të 

dheut.  

Segmenti i tretë, Rezervuari R2, në Bogë deri në rezervuarin R3 në Shkrrelë  

Kjo pjesë e segmentit të tretë planifikohet të filloj në pikën në të cilën do të 

ndërtohet rezervuari R2 në Bogë, në koordinatat vijuese: Distanca nga rezervuari 

R2 deri te rezervuari R3, L=1335m, koordinatet: 7423576 dhe 4734259 me lartësi 

mbidetare H= 1583 metra. Kjo pjesë kryesisht kalon nëpër terren të pjerrët dhe 

nuk do të ketë dëme mjedisore dhe vazhdon deri në koordinatat në të cilën tani 

më është ndërtuar rezervuari R3 në Shkrrel. 
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Foto 3. Pamje e Rezervuarit R3, në Shkrrel 

 

Foto 4. Teleferiku  
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Pra, kemi të bëjmë me një projekt që në aspektin gjeologjik dhe në aspektin e 

reliefit të terrenit paraqet disa pengesa sepse kemi të bëjmë me terrene relativisht 

të pjerrët dhe rrjedhje të ujërave të cilat grumbullojnë sasi të mëdha të ujërave 

nga sipërfaqet e terrenit. 

Bazuar nga të dhënat e siguruara nga institucione relevante për mjedis (Instituti 

për mbrojtjen e natyrës dhe Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit), rezulton 

se lokacionet në të cilin parashihet të zbatohet projekti në fjalë nuk shtrihet në 

ndonjë zonë strikte të mbrojtur. 

Megjithatë të gjitha institucionet relevante, do të konsultohen në vazhdimësi dhe 

çdo gjetje në terren do të raportohet. 

3.1. Potencialet  ekzistuese 

Njëri nga elementet kyçë të hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është 

hulumtimi i potencialit  ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të 

tërësisë hapësinore  në zonën më të gjer të lokacionit të projektit, me qëllim që në 

bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjik  dhe në 

bazë të tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre. 

Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të 

ndërsjella të ndikimit natyror si janë  toka, uji, ajri reliefi, flora dhe fauna. Çdo njëra 

nga potencialet ekologjike në këtë mënyrë  posedon funksione të  caktuara, që në 

esencë  kanë rëndësi  të dorës  së parë analizën e problematikës së tërësishme 

të mbrojtjes së mjedisit. 

Ndikimi  i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre në formimin e 

potencialit  ekologjik  dhe  i funksioneve të tyre themelore me interes  për analizën 

në fjalë, së bashku me kompleksin e   marrëdhënieve  të mundshme është 

kështu: 

Faktorët natyrorë: 

- Toka, 

- Uji, 

- Flora dhe 

- Fauna 
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Potencialet janë: 

- Të tokës, 

- Të ujit, 

- Klimatike, 

- Të biotopës, 

- Për banim pushim dhe rekreacion 

Në bazë të raporteve  të paraqitura më lart është e qartë që faktorët  natyror 

formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të cilat duhen marr 

parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: 

Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, në hapësirën 

konkrete. 

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit  

Lokacioni i Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe 

Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, gjendet ne territorin e  komunës së Pejës. 

Tani do të paraqesim edhe disa pamje të lokacionit  ku do të shtrihet Projektit për 

furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi 

Komunal në Pejë. 

 

Foto 5. Pamje nga terreni ku do të zhvillohet projekti 
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Foto 5. Pamje e terrenit ku do të zhvillohet projekti 

 

Foto 6. Pamje e terrenit ku do të zhvillohet projekti 
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Për Projektin për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë investitori posedon kushtet urbanistike teknike të 

lëshuara nga drejtoria për urbanizëm dhe planifikim hapësinor  të    Kuvendit 

Komunal në Pejë. 

Këto  vlerësime  shërbejnë  si  bazë  për  kuantifikimin  e  ndikimeve të 

mundshme  dhe  për  përcaktimin  e  masave  të  nevojshme  mbrojtëse  duke  

marrë    parasysh se  kemi  të  bëjmë  me Projektin për furnizim me ujë i 

fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë. 

3.3. Popullsia dhe vendbanimet 

Peja njihet si një ndër qytetet më të vjetra në Kosovës dhe përbën një ndër 

qytetet më të bukura dhe më të pasura me potenciale kulturo-historike dhe bukuri 

të rralla natyrore. Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603 km2 ndërsa 

vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km2 .  Qyteti i Pejës shtrihet në 

perëndim të Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 

20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike. Lartësia mbidetare në qytet është 

520 m, ndërsa maja më e lartë është 2552 m.  

Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme dhe 

për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë parasysh se kemi 

të bëjmë me Projektin për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe 

Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë.  
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Fig 1. Harta e Komunës së Pejës1 

  
 

3.4. Infrastruktura   ekzistuese 

Lokacioni ku do të zhvillohet Projekti për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë është në fshatrat Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë në Komunën e Pejës dhe është në pjesën 

përëndimore të Kosovës, afër kufirit me Malin e Zi.  

3.5. Kushtet    klimatike 

Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike,  lartësisë mbidetare dhe  

sipas  hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare 

mujore dhe vjetore, është klimë kontinentale. Territori ku do te  ndërtohet projekti 

kryesisht ka klimë kontinentale që karakterizohet me vera të nxehta dhe dimra të 

ftohta. 

                                                
1 Plani Zhvillimor Komunal i Pejës 2020-2028 
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Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen  

përafërsisht me klimë të njëjtë. Të reshurat janë  të formës  riguese ose me  

karakter lokal. Temperatura mesatare sillet  prej 10.1°C gjer 10.7°C e si mesatare 

e këtyre merret temperatura prej 10.4°C. Temperaturat më të larta janë në muajin 

qershor  35,6°C, ndërsa në korrik  32,4°C    dhe në gusht  31,1°C. Temperaturat 

më të ulëta janë në muajin dhjetor janar dhe shkurt. Temperaturat maksimale 

mesatare vjetore janë 22,5°C, ndërsa temperaturat mesatare minimale sillen prej 

(–1.7) –(-3.4)°C. 

Regjimi i reshjeve në komunën e Pejës  ka karakterin e klimës aride. Shuma e    

përgjithshme e reshjeve sillet nga 499 mm deri 675 mm. Vlera  mesatare vjetore e    

lagështisë relative është 76.8 %.  Muaji më i thatë është gushti 66.2%, kurse më 

me       lagështi janë nëntori dhe dhjetori   84.2%. 

Në komunën  e Pejës  erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226%0 dhe më 

të rrallat janë ato jugperëndimore me 27 %0 kurse shpejtësia mesatare më  e 

madhe e erës     është  2.2 m/sek. 

3.6. Gjendja   Hidrologjike 

Peja shtrihet përgjatë dy anëve të lumit Lumbardhë i cili buron në Bjeshkët e 

Rugovës dhe ka një gjatësi prej 63 km deri në lidhje me lumin e Drinit të Bardhë. 

Lumi i Drinit të Bardhë burimin e ka në fshatin Radavc ku krijon ujëvarën 

mahnitëse dhe shumë tërheqëse për vizitor e cila ka gjatësi prej 30m.  

Vetitë klimatike të Pejës karakterizohen me klimë të mesme kontinentale të 

modifikuar me komponentë të klimës mesdhetare 

3.7. Flora   dhe   Fauna 

Ndikimi i projektit të ujësjellësit në domenin e florës dhe  faunës paraqet dukuri që 

kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të   pasojave të 

ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të 

pranueshëm. Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet 

intensive si pasojë e veprimtarisë së njeriut. 

Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve bimore nuk është në  masë të 

mjaftueshme për të sjell përfundime meritore. Në ngastrat ku do të zbatohet 

projekti nuk kanë  ekzistuar bimësi e mbjellë si kultura  bujqësore sezonale por 
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kryesisht barishte dhe drunjë, pisha etj karakteristike e këtyre lartësive mbidetare.  

Pyjet e këtij regjioni kryesisht  janë pyje të llojit gjethor dhe përbëjnë një numër të 

madh   të llojeve, si që  janë shelgu, vidhi, bungu, qarri etj. me  rritje  të    ulëta 

dhe    mesatare, në pjesën ku zhvillohet projekti, ekskluzive janë drunjë 

gjethembajtës i llojit të breut të kuq. Në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethinë të 

zonës  kur  realizohet projekti, kemi hasur në bimësi që  karakterizohet  kryesisht 

nga bimët e ulëta barishtore  posaçërisht  bar   të   egër, si dhe të gjitha  pemët  

frutore. Në bazë  të  dhënave  zyrtare të  Institutit  për mbrojtjen e natyrës, nuk 

ekzistojnë të dhëna se në këtë  teren  kemi të  bëjmë  me  ndonjë hapësirë të 

mbrojtur  me ligj në drejtim  të  biodiverzitetit  dhe natyrës në përgjithësi. Bazuar 

në florën ekzistuese  dhe kushtet klimatike të  rajonit, e duke marr për bazë edhe  

të dhënat nga banorët  si dhe densitetin e banorëve, në këtë zonë jetojnë gjitarët, 

zvarranikët, brejtësit, insektet   e  ndryshme, lepuri  i  egër, dhelpra,  ujku, derri i 

egër iriqi etj. Prej brejtësve jetojnë mijtë, prej zvarranikëve gjarpri i zakonshëm,  

breshkat e tokës  zhapini  i gjelbër, insektet krahëfortë, krahëlusporë, mizat etj., 

ndërsa prej shpezëve janë karakteristike   zogjtë, bilbilat , thëllëza  e    fushës,  

sorrat, shqiponja, etj. 

Duke marrë  parasysh  karakteristikat  e  gjendjes  ekzistuese mund   të   

konstatohet  se  në lokacionin  e  këtij  regjioni  nuk  ka  potenciale të shprehura të 

vegjetacionit të cilat mund   të rrezikohen  me funksionalizimin e projektit të 

ujësjellësit. 

3.8.  Karakteristikat   sizmike 

Sizmikja  mikro-regjionale  e  këtij lokacioni  dallohet  me mundësi  të  dridhjeve  

të tokës të  intensitetit prej 7-8 shkallë  të Merkalit. Sipas  hartave  sizmike  të  

regjionit, hapësira e gjerë e hulumtuar  nuk i  përket një intensiteti   të  njëjtë të  

dridhjeve  sepse varet   nga    karakteristikat  gjeologjike të tokës, thellësisë  së  

ujërave  nëntokësore  etj. 

Sizmiteti i terrenit paraqet parametër me interes në vete për analizën e ndikimeve 

të mundshme në fushën studimore të mjedisit.  

Sipas hartave sizmike, hapësira e gjerë e hulumtuar i takon intensiteteve të 

ndryshme reversibile që do të paraqiten në tabelën në vijim. 

Tabela - Intensiteti sizmologjik i regjionit  të hulumtuar të shkallës MSK-64 
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Periudha kthyese e seizmitetit (vjet) Shkalla 

50 V dhe VII 

100 VII, VIII dhe IX 

200 VIII dhe IX 

500 VIII dhe IX 

1000 VIII dhe IX 

 

3.9.   Efektet   vizuale (  peizazhi ) 

Karakteristikat e   peizazhit  të  tërësisë  së analizuar   hapësinore   paraqesin   

njërin    nga elementet   për   të  perceptuar marrëdhëniet  e  tërësishme  në  

relacionin kompleksi i ndërtimit të projektit dhe mjedisit. Me  këtë rast gjithsesi 

duhet marr parasysh se behet   fjalë për një kategori psikologjike efektive e cila 

manifestohet përmes veprimit të  tërësishëm sinergjik  të rrethinës  në shikuesin, 

ku medoemos  janë të pranishme  implikimet    kulturologjike, sociologjike   dhe   

subjektive. 

Lokacioni ku do të ndërtohet ujësjellësi, në hyrje në parcelë-ngastër e deri në 

fund të ngastrës kemi një disnivel-pjerrtesi të theksuar natyrore. Efektet   vizuale 

(peizazhet)  janë  kriteriume me rëndësi në ruajtjen  e  mjedisit dhe nëse nuk 

zgjidhen  drejt  konsiderohen   si degradim  i  mjedisit. 

Projekti për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë, ka për qëllim furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve 

të këtij lokaliteti  nuk ka ndonjë  ndikim negative në prishjen  e peizazhit në 

lokacionin  e  analizuar,  prandaj nuk ndikon në shikuesin.  

3.10. Ajri 

Në territorin e komunës së Pejës  deri   tani  nuk  janë   bërë   matje  mbi shkallën   

e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës  dhe zhurmës   në  mënyrë  që  të bëhet  një 

vlerësim sa më preciz i gjendjes  mjedisore për lokacionin ku do të zbatohet 

projekti i ujësjellësit për banorët e kësaj ane. 

Nga vet konfiguracioni i terrenit dhe prezenca e florës, mund të konkludojmë se 

pastërtia e ajrit  në  këtë regjion  është në nivel të lakmueshëm.  
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Lagështia relative  ajrit oscilon gjatë vitit dhe është në raport të kundërt me 

temperaturat e ajrit. Të dhënat tregojnë vlerë mesatare vjetore rreth 77%.  

Lagështia më e ulët është në muajin prill, kurse ajo më e larta është në muajin 

dhjetorë. 

3.11. Uji    

Ndotja e ujërave në Komunën e Pejës shkaktohet kryesisht nga ujërat e zeza si të 

pa trajtuara të qytetit  që pjesërisht shkaktohet nga komuniteti i qytetit Pejës dhe 

fshatrave përreth lumit, trafiku i  cili zhvillohet  në afërsi të rrugës  lokale dhe nga 

shpëlarja e trasës së  rrugës me  të  reshurat   atmosferike.  

 

 

 

4. PËRSHKRIMI TEKNIK I  PROJEKTIT PËR FURNIZIM ME UJË I 

FSHATRAVE: STANKAJ, BOGË, SHKRELË DHE DUKAIVË 

4.1. Përshkrimi teknik, koncepti i zgjidhjes 

Sipas kërkesave të zbatueshme ligjor në Republikën e Kosovës e edhe 

direktivave mbi mjedisin të BE-së për vajrat mbeturinë, u kërkon Shteteve Anëtare 

t’i japin përparësi përpunimit të vajrave të përdorura nga rigjenerimi, aty ku lejojnë 

kufizimet teknike ekonomike dhe organizative.  

Rregullat e BE, synojnë të sigurojnë që vajrat e mbeturinave të menaxhohen në 

mënyrë korrekte, të shmangin ndotjen e mjedisit dhe të përfitojnë nga potenciali i 

tij i lartë i riciklimit. 

Direktiva e mbeturinave kërkon që vendet e BE-së të marrin masa për të trajtuar 

mbetjet e vajrave në përputhje me hierarkinë e mbetjeve për të mbrojtur 

shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të sigurohen që vajrat e mbetur të mblidhen 

veçmas, të sigurohen që vajrat e mbeturinave me karakteristika të ndryshme të 

mos përzihen, dhe që vajrat e mbeturinave të mos përzihen me lloje të tjera të 

mbetjeve ose substancave që do të pengonin trajtimin e tyre. 

Zgjidhja teknike e problemit për furnizim me ujë është bërë duke marr parasysh 

pozitën gjeografike të burimit dhe reliefin e zonës në raport me fshatrat qe do te 

furnizohen me ujë. Zona ne te citen shtrihet fshatrat është zone tejet tërheqëse 
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me potencial turistik dhe me rritje te shpejte të popullsisë dhe turisteve qe e 

frekuentojnë atë zone. 

Burimi i ujit shtrihet në territorin e fshatit Stankaj  dhe për shkak te pozitës dhe 

kapaciteteve qe posedon  mundëson qe te furnizoje tere zonën dhe atë me rënie 

te lire. 

Ky sistem i furnizimit me ujë përbehet nga: 

 Kaptazha e burimit: 

 Gypat kryesor prej kaptazhes deri te rezervuarët grumbullues dhe, 

 Ndërtimi i tre rezervuarëve 3x300m3: 

Ndërtimit të kaptazhës duhet   kushtohet rëndësi shume e madhe për shkak të 

ndjeshmërisë që e kane objektet e tilla dhe sipas banoreve te zonës tanimë janë 

te kyçur dy gypa me diameter  Ø 90mm te cilët furnizojnë me ujë një pjese te 

fshatit. 

Kapatazha e re duhet te ndërtohet pak metra me poshtë ne mënyrë qe te kapet 

sasi me e madhe e ujit. 

Lloji i gypave qe do te përdoren do te jene nga potietileni HDPE (Heavy Density 

Polietilen) me diametër Ø 140mm Ø 110mm dhe Ø 90mm: (shih edhe planin e 

situacionit) dhe e tere traseja ku do të vendoset gypi përfshinë gjatësinë prej 

5245m.  

Pasi qe sasitë e ujit janë te panjohura do te ndërtohen rezervuarët me qëllim te 

menaxhimit sa me te mire te sasive te ujit dhe qe shumica e tyre te furnizohen me 

rënie te lire dhe te evitohet sistemi i pompimit dhe harxhimeve tjera qe mund te 

gjenerohen nga harxhimet e energjisë elektrike. 

Ne baze te detyrës projektuese dhe informatave shtese, ne përputhshmëri me 

kërkesat e klientit është vendosur korniza e projektit në përputhje me rregullat 

teknike te aplikueshme dhe duke u bazuar në standardet evropiane, pra 

konformitetin evropian (CE= European Conformity). Produkti final i projektit është 

ndërtimi i tre rezervuarëve për ujë të pijshëm dhe secili nga këta tre rezervarë do 

të jetë me vëllim 300m3. 

- Vendburimi 

 Projekti për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë, fillon te burimi i ujit, pra në vend marrjen e ujit me 

koordinatat 7420529 dhe 4735372 me lartësi mbidetare H=1617m. 
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Kriteri kryesor për të përcaktuar trasen ka qenë, që mundësisht të  shmangen 

ngastrat kadastrale private, sepse me këtë do te vështirësohej edhe marrja e 

aprovimeve nga ana e banoreve te zonës. Andaj, traseja do te kaloje neper pyll te 

dendur, kryesisht neper Iloje te breut te kuq ne një gjatësi prej 1898m deri tek 

rezervuari i R1 ne vendbanimin Stankaj, i cili do te ndërtohet në këto koordinata. 

Rezervuari R1 - Stankaj 

Koordinatat:  7421354 dhe 4734007, ku lartësia mbidetare është: H=1573 m. Kjo 

do të jetë pjesa me e ndjeshme e projektit sepse kalon përmes pyllit, e qe 

kryesisht kemi te bëjmë me breun e kuq. 

Pra rezervuari  R1 që do të ndërtohet në Stankaj është rezervuari i parë dhe    

Rezervuari R2 që do të ndërtohet ne Boge, kanë një distancë nga Rezervari R-1 

deri te R-2, L=2009 metrave. Koordinatat e rezervuarit të dytë janë: 7422520 dhe  

4734712, në lartësinë mbidetare H=1544 metra. 

Ndërtimi i rezervuarit R3  do të bëhet në Shkrel dhe distanca nga rezervuari R2 

deri te rezervuari R3 është 1335 metra, ndërsa koordinatat e rezervuarit R3 janë: 

7423576 dhe 4734259, ndërsa lartësia mbidetare e kësaj pike është H=1583 

metra. 

Ndërtimi i trasës së ujësjellësit 

Traseja e përcaktuar për kalimin e gypave të ujësjellësit është parashikuar të 

ndërtohet ashtu që të shmangen kalimet neper ngastra private si dhe faktori me 

esencial është ai i përcaktimit to kuotës, ne mënyrë qe furnizimet të kryhen me 

rënie të lirë, pra të mos përdoren pompa për pompimin e ujit, kostoja e lartë dhe 

efektet tjera anësore mjedisore. 

 

4.2. Kushtet teknike për kryerjen e punimeve 

Qëllimi i prezantimit to kushteve to përgjithshme është qe to sigurohet kryerja 

kualitative e punimeve dhe ne pajtim me rregullat dhe standardet teknike në fuqi. 

Prandaj edhe punëkryesi është i obliguar qe t'i përmbahet me përpikëri aplikimit 

të planit si dhe brenda planit rregullave dhe standardeve teknike gjate realizimit to 

punimeve qe janë pjesë e këtij projekti. Kryesi i punimeve duhet qe ne tërësi 

(plotni)   të zbatoj projektin. Ai është i obliguar që para fillimit të punëve të bëjë 

kontrollimin e projektit dhe të shoh a i përshtatet gjendjes faktike në terren dhe të 
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ketë bashkëpunim të vazhdueshëm me organin mbikëqyrës, nëse mundë të ketë 

apo jo ndonjë ndryshim. 

Përgatitja e aktiviteteve 

Në momentin e hartimit të raportit, disa aktivitete janë kryer dhe atë, rezervuari R3 

në Shkrrel është përfunduar dhe traseja nga rezervuari R1 deri në Stankaj dhe 

Bogë është hapur. 

Përgatitja e të gjithave aktiviteteve qe ndihmojnë punekryesin përfshin të gjitha 

aktivitetet e nevojshme qe te organizohet ndërmarrja për fillimin e punëve me 

sukses. Duke filluar kontrollimin e makinave qe kane për te punuar, makineritë si 

eskavatorët, kamionët, sharrat për prerjen e drunjtëve në përputhje me projektin 

teknik. 

Për ekzekutimin e punimeve ne punishte behet se pari përcjellja e shënimeve prej 

projektit ne punishte e te dhënave si shënimi i stacioneve, pozitave dhe të gjitha 

pozitave në lartësi dhe koordinatat gjegjëse me elementet përcjellëse të 

nevojshme. 

Pastrimi i terrenit 

Se pari behet pastrimi i drunjeve përgjatë trases dhe më pastaj te kryhen punime 

dheu, hapja e kanalit. 

Dheu i gërmuar duhet te largohet skaj kanalit se paku 0.60m (sa here te jete e 

mundshme) ne mënyrë qe në fund të projektit te përdoret për mbulimin e trasesë, 

kanalit: 

Përgatitja e betonit dhe punimet nga armatura: 

Betoni do te përgatitet ne vendpunishte apo sipas rastit do të transportohet me 

autocisterna dhe te i përgjigjet cilësisë sipas kërkesave të rregulloreve dhe 

standardeve në fuqi. 

Punimet e armirimit do te kryhen ne vendpunishte dhe ne harmoni me kërkesat e 

rregulloreve dhe standardeve në fuqi për llogarinë statike të rezervarëve 

Cilësia e kryerjes së punimeve 

Cilësia e punimeve të rezervuarëve, trasës, gypit të ujit dhe elementeve 

përcjellëse, duhet të jenë në përputhje me kërkesat e parashtruara në projektin 

ideor dhe sipas standardeve të kërkuara për cilësinë e secilit material apo pjesë 

të projektit. 
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4.3. Aspekte mbi të punësuarit dhe kushtet e punës së tyre 

Kushtet e punës dhe aspektet rregullative si dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi 

në lidhje me punëtorët që do të angazhohen në kryerjen e këtij projekti janë 

shumë të rëndësishme dhe janë obligative për zbatuesin e projektit sipas ligjit mbi 

sigurinë në punë (Ligji Nr. 04/l-161 për sigurinë dhe shëndetin në punë). Për te 

përmirësuar sistemin e furnizimit me ujë nevojiten te angazhohen forca te shumta 

pune te cilat do te kryejnë aktivitete punuese  gjatë implementimit të projektit duke 

përfshirë pastrimin e terrenit aktual, hapjen e kanaleve ne distance mbi 5245 

metrave si dhe ndërtimin e 3 rezervuarëve me vëllim secili nga 300m3. 

Gjate kohës se konstruktimit duhet te jete prioritet qe te punësohen punëtor nga 

komuniteti lokal, dhe kjo te behet ne forme transparente dhe me mundësitë 

barabarta për punësim dhe kjo to jete e arsyetuar me një plan detal dhe te 

konkretizuar nga kontraktori duke mos dëmtuar aspektin e kompetencës së 

nevojshme për të përballuar aktivitetet e projektit. Te punësuarit dhe kushtet e 

tyre te punës duhet to jene ne harmoni me ligjin e punës, sigurinë sociale, 

shëndetin e te punësuarve dhe respektimin e ligjit par sigurinë ne pune si dhe 

respektim të normave dhe standardeve ndërkombëtare për kushtet e punës. 

Kontraktori për punët ndërtimore duhet te respektoj parimet, standardet dhe 

kushtet e punës. Për këtë duhet te caktohet një auditor me kompetencë për 

aktivitetin që po realizohet në këtë projekt ne mënyrë qe to verifikoj se a janë 

duke u zbatuar kushtet e përcaktuara paraprakisht. 

4.4. Komponenta dalëse e projektit 

Pas zbatimit të këtij projekti, komponenta dalëse e këtij projekti është ujësjellësi 

për lokalitetin, respektivisht, kanali mbi 5.2km i gjatë si dhe ndërtimi i tre 

rezervuarëve, secili me kapacitet prej 300m3 e me këtë ujësjellësi i cili do të 

furnizoj qytetarët e këtij lokaliteti me ujin e pijshëm. 

5 . VLERËSIMI  I  NDIKIMIT  NË  MJEDIS 

Analiza e vlerësimit të gjendjes  ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësim i ndikimeve  

të mundshme  të  cilat janë   si  pasoj e  proceseve  (veprimeve) që zhvillohen në   

Projektin për furnizim me ujë të fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 
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Kuvendi Komunal në Pejë, tregojnë   se  deri   të  kuantifikimi  i  të dhënave mund 

të vihet sipas  një   analize   gjithëpërfshirëse. Të gjitha ndikimet e mundshme nuk  

janë të  vlerave  të  njëjta që të bëhet edhe kuantifikimi i tyre.   

Gjatë  fazës së zhvillimit të  Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë mund të vije   deri   te   

rritja   e   emisionit   të  materieve    ndotëse   nga  aktivitetet që duhet të 

realizohen gjatë zhvillimit të projektit, makineria, pajisjet dhe automjete tjera që 

manipulojnë nëpër lokacionin ku zhvillohen punët rreth ndërtimit të trasës, 

respektivisht kanalit të ujësjellësit, rezervuarëve të ujit (tre rezervuarët me nga 

300m3 ujë) dhe autocisternat qe bartin betonin, gypat dhe materialet tjera për 

zhvillimin e projektit të ujësjellësit, avullimi i karburanteve   të   lëngëta, zhurma    

nga  motorët e automjeteve,  në   mënyrë   indirekte   mund    të   vije   deri  te  

ndotja e   ujërave   sipërfaqësore   dhe   sipërfaqeve    të   dheut gjatë hapjes së 

kanalit të ujësjellësit dhe ndërtimit të rezervuarve dhe aktiviteteve tjera sekondare. 

Bazuar ne studimet preliminare të projektit ne fjale, shohim se çështja e 

alternativave të reja të marrjes se ujit nuk është si opsion i projektit ne fjale, pasi 

qe ky është i vetmi opsion për të u realizuar. Prandaj projekti ne fjale duhet të 

shqyrtohet sipas vendburimit të përcaktuar me projektin ekzistuese dhe 

alternativat tjera nuk do te merren ne shqyrtim sepse vështirë mund të gjendej 

terren tjetër dhe burime tjera për të u realizuar Projekti për furnizim me ujë i 

fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë.  

Ky projekt, dhe traseja e propozuar për realizmin e tij mund to ofrojnë ndikime to 

theksuara ne mjedis sepse hapja e trases kërkon qe të behet pastrimi i terrenit. 

dhe paraqitet nevoja për angazhime makinerike dhe prerje to drunjeve ne një 

gjatësi to konsiderueshme të trases. 

   

Gjate fazës se  punës  zbatimit të këtij projekti mund te vije   deri   te   rritja   e   

emisionit   të  materieve    ndotëse   nga  puna   e   eskavatorëve që do të hapin 

kanalin, automjete transportuese te lendeve te betonit, gypave, dërrasave dhe 

lëndëve tjera ndihmëse dhe me këtë rast mundë të vije deri te avullimi i 

karburanteve   të   lëngëta,  krijohet   zhurmë    nga  motorët e automjeteve,  në   

mënyrë   indirekte   mund    të   vije   deri  te  ndotja e   ajrit, ujërave   

sipërfaqësore   dhe pastaj nëntokësor e edhe   sipërfaqeve    të   dheut   në 

gjatësi të trases së ujësjellësit. 
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Entitetet   e    cenueshme   që    potencialisht   rrezikohen   janë   edhe të     

punësuarit  në   zbatimin e Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë. 

5.1.  Ndotja   e  ajrit 

Gjatë   fazës së zbatimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, ndotja e ajrit ndodh për 

shkak të: 

 Aktiviteteteve që zhvillohen për përgatitjen e terrenit ku do të hapet kanali i 

ujësjellësit dhe rezervuarëve të ujit, prerja e drunjtëve me motosharra etj. 

 Largim i dheut përreth lokacionit të rezervuarëve dhe trasesë së 

ujësjellësit. 

 Puna e eskavatorëve gjatë hapjes së kanalit të ujësjellësit.  

 Lëvizja e automjeteve për transportin e betonit, gypave dhe materialeve 

tjera ndihmëse për projektin. 

 Puna  e gjeneratorit ne terrene ku nuk ka rrjet elektrik. 

 Qarkullimet    e   automjeteve ndikon në rritjen   e   ndotjes     së    ajrit  nga  

emisioni i gazrave  dhe avullimi   i   karburanteve. Gazrat   nga   djegiet   

motorike   përmbajnë   një   numër    të  madh të komponentëve  ndotëse 

me përqendrime të ndryshme   por  më   të    shprehur  dhe më  me   

ndikim   në   ndotje   të   ajrit  janë CO, NOx, Hx, SO2 dhe   Pb . 

 Ndikimi i   tyre në  shkallën e  ndotjes varet para  së gjithash nga   kushtet  

klimatike – meteorogjike dhe shpeshtësisë së  qarkullimit  të  automjeteve 

në lokacionin e zbatimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë. 

5.2. Ndotja  e   ujit 

Rreziku   më   potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe   nëntokësore    

si  dhe ndotja e   dheut   është   nëse vije deri të shpërthimet  e rezervarëve   me   

karburant të automjeteve, ekskavatorëve dhe pajisjeve tjera të cilat do të 

përdoren për zbatimin e zbatimin e Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: 

Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, gjë e cila ka 

gjasa shumë, shumë të vogla. Pastaj  edhe  gjatë  fazës se ndërtimit dhe  fazës 
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se funksionimit  kontinuel   të  kompleksit të ujësjellësit  pas ndonjë defekti apo 

mirëmbajtjes kontinuale etj., mundë të vije deri te ndotja e ujërave gjë që prapë 

mundë të themi se ka gjasa shumë, shumë të vogla. 

Vlerat  më  të  larta   të  ndotjes   së  ujërave   nga   sipërfaqet ku zbatohet 

Projekti për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë pritet të   jenë  gjatë     kohës së zbatimit të projektit kur 

bëhet hapja e gtrasës, hapja e kanalit ku do të vendosen gypat e ujësjellësit dhe 

gjatë mbulimit të kanalit të ujësjellësit si dhe tre rezervuarëve me nga 300m3 të 

ujësjellësit.  Përqendrimi    i grimcave   të       suspenduara   është   proporcional   

me   sasinë   e   reshjeve   atmosferike. 

5.3. Ndotja e tokës 

Toka (dheu) si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjik i cili        

nga veprimet e ndryshme mund të vije deri te degradimi i vlerave themelore 

karakteristike të saja. Në aspektin e ndotjes së dheut në fazën e ndërtimit të 

zbatimin e Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe 

Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, ndotja e dheut është si pasojë e sedimentimit 

të ndotjeve  që  vije përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë  nga sipërfaqja e 

rrethuese e lokacionit ku zhvillohet projekti dhe me fundërrimin e komponentëve 

ndotëse nga ajri. Kjo ndotje njihet  si ndotje sistematike e dheut gjatë 

implementimit të projektit pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të dheut e cila vije 

si pasojë e avarive të mëdha apo të vogla të pajisjeve dhe makinerive që do të 

përdoren për zbatimin e projektit në fjalë. Nga të dhënat e sipërshënuara për 

zbatimin e zbatimin e Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, 

Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, vërehet se ndotja e tokës 

(dheut) varet para së gjithash nga  rrjedhja e ujërave dhe erozionet e dheut gjatë 

të reshurave atmosferike, konfiguracioni  i terrenit   dhe   nga   sedimentimi   i  

ndotjeve   prej  ajrit   në   rrethinën e trases, respektivisht kanalit të ujësjellësit dhe 

rezervuarëve të ujit në tri lokacionet e lartpërmendura. 
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5.4. Zhurma 

Në domenin e mbrojtjes së  mjedisit   zhurma   paraqet   një   faktor   me  rëndësi  

të madhe pasi që ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit,  në  sistemin    

nervor, në  hipertension në  koncentrim   të  njeriut   në  punë, aritmi etj. 

Lokacioni ku do te zbatohet Projekti për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, me objektet  përcjellëse,   

është  i   ekspozuar  zhurmës   së krijuar  nga  aktivitetet që do të zhvillohen gjat 

hapjes së trases nga drunjët, motosharrat, ekskavatorët gjatë hapjes së kanalit të 

ujësjellësit, hapjes së rezervuarëve, qarkullimi  i  automjeteve,  qe transportojë 

produktet e ndryshme për projektin dhe  në  mungesë të energjisë elektrike   kyçja  

e  gjeneratorit për  energji   elektrike aty ku nuk ka rrjet elektrik. Gjatë aktivitetev 

të zbatimit të projektit dhe përdorimit të ekskavatorëve, motosharrave dhe 

pajisjeve tjera që prodhojnë zhurmë, punëtorët duhet të detyrohen që të vendosin 

në vesh pajisjet që zvogëlojnë zhurmën dhe ndikimin në shëndetin e tyre. Pas 

implementimit të projektit, nuk do të ketë zhurmë. 

5.5. Ndikimet   në  florë  dhe  faunë 

Sipas  analizave të bëra deri tani   në  lidhje  me  ndotjen   e  ajrit,  ujit  dhe   tokës  

gjatë zbatimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë 

dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, për shkak të hapjes së trases, prerjes së 

drunjtëve, kanalit për vendosjen e gypit të ujit dhe rezervuarëve të ujit, mund   të  

vije   deri    te  ndikimet   në   florë   dhe  faunë mirëpo   sipas     gjendjes   faktike   

në  teren    respektivisht   në  lokacionin   e   caktuar    nuk  kemi zhdukje   të   

vegjetacionit   pos   nga   sipërfaqet   nën   rezervuar të ujit dhe në trasen e 

ujësjellësit, mirëpo për shkak të vegjetacionit të lart dhe kushteve atmosferike me 

të reshura, trases së kanalizimit të ujësjellësit do të iu rikthehet shumë shpejt flora 

e shkatërruar pas mbylljes së kanalit për ujësjellës, ndërsa pjesa tjetër do të 

rikultivohet. 

E  njëjta   do  të  vlente   edhe  për faunën  që do të  thotë se nuk pritet     të     

ketë   ndikime negative, bile nëpër hapësirat ku do të zhvillohet projekti vërehet 

një vegjetacion i vrullshëm me drunjë dhe bimësi të llojllojshme. 
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5.6. Ndikimi në mjedis  në rastet aksidentale   

Ndikimet në raste aksidentale mundë të jenë si rrjedhojë e ndonjë dështimi të 

zbatimit të projekti. Kjo mundë të ndodhë te tre rezervuarët e ujit me nga 300m3 

ujë dhe gypat e ujit me cilësi të dobët, jo standard. Dështimi i këtyre elementeve 

të zbatimin e Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe 

Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, mundë të qonte deri te dëme materiale dhe 

ndotja  e mjedisit. Aksidentet që mundë të ndodhin gjatë zbatimit të këtij projekti 

janë aksidentet gjatë hapjes trases nëpër pyll, hapjes së kanalit të ujësjellësit, 

rrugëve të ngushta dhe pozitës së rrezikshme për shkak të pjerrtësisë dhe 

lëvizjeve me automjete të rënda etj. 

 

 

6. MARRJA E MASAVE PËR  PARANDALIMIN  DHE  ZVOGËLIMIN  E  

NDIKIMEVE 

6.1. Masat e ndërmarra për parandalimin dhe zvogëlimin i ndikimeve 

Sipas analizës së bërë mbi ndikimet e Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: 

Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, në mjedis, si dhe 

në bazë të vlerësimit të lokacionit ku do të zbatohet projekti, ku ne baze  te 

projektit kryesor të ndërtimit të ujësjellësit dhe  rekomandimeve të dhëna në këtë 

raport, ujësjellësi gjatë punës kontinuele të saj në lokacionin e analizuar sipas 

këtij raporti nuk rrezikon mjedisin sepse janë realizuar shumë nga parakushtet e 

nevojshme për mbrojtjen adekuate të mjedisit, por me gjithë atë duhet të 

parashihet se në rast se vije deri te ndikimet në mjedis duhet të ndërmerren 

masat  për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë 

deri te rrezikimi i mjedisit jetësor. 

Me qëllim të zvogëlimit të mëtejmë të ndikimeve potenciale negative në mjedis, 

rekomandohet ndërmarrja e masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e 

menaxhimit të rrezikut në rrethanat e jashtëzakonshme dhe të rregullta në 

përputhje me ISO 45001:2018, Occupational Health&Safety Management System 

dhe ISO 14001:2015, Environmental management systems. 
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6.2. Masat për mbrojtjen e ajrit 

Qëllimi i hartimit të VNM-së, pra është përcaktimi i ndotjeve të mundshme në 

mjedis i projektit për ndërtimin e ujësjellësit dhe ndërmarrja e masave për 

mbrojtjen e mjedisit rrethues.  

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës 

të implementimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, 

Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë dhe zhvillimit të aktiviteteve pas 

ndërtimit të ujësjellësit komuna e Pejës duhet të ketë parasysh që:  

- Të bëhet mirëmbajtja e rregullt e makinerive gjatë zbatimit të projektit dhe 

të shfrytëzohet lëndë djegëse cilësore dhe aditiv që ndikojnë në zvogëlimin 

e gazrave të liruar në ajër; 

-  Traseja që do të përdoret për bartjen e betonit, pajisjeve të punës dhe 

gypave të ujësjellësit të spërkatet, ashtu që të zvogëlohet sasia e pluhurit 

që mundet të lirohet; 

- Në momentin e implementimit të tërësishëm të projektit dhe fillimit të 

shfrytëzimit të ujësjellësit  sipas standardeve të projektimit dhe me kontroll 

të mirëfilltë të sistemit të ujësjellësit nuk ekziston rreziku që ndotja e ajrit të 

jetë mbi vlerat maksimale të lejuara të materieve ndotëse të caktuara si 

pas Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e 

shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes; 

- Do  të bëj matjen e cilësisë të ajrit, vlerat e fituara do të krahasohen dhe 

nuk guxojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara si pas Udhëzimit 

Administrativ Nr. 07/2021  mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër 

nga burimet e palëvizshme të ndotjes. Vlerat e fituara ne bazë të matjeve 

do  të dorëzohen ne Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 

intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet ligjore dhe 

ne bazë të marrëveshjes me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor.  

Nëse zbatohen udhëzimet e lartpërmendura dhe iu përmbahemi masave 

udhëzuese nga legjislacioni që përmendëm më lart, krejt kjo me qëllim të 

zvogëlimit të ndotjes së ajrit në kufijtë e lejuar edhe pse pas ndërtimit të 

ujësjellësit thjesht nuk do të ketë ndotje të ajrit. 
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6.3. Masat mbrojtëse të ujërave 

Edhe pse në Projektin për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe 

Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë nuk zhvillohen procese që të gjenerojnë 

ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj e dheut ujërave nëntokësore, por 

ndotja ndodh si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme. Gjatë zhvillimit të 

Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë, do te funksionoj  sistemi për grumbullimin dhe bartjen 

e ujërave të ndotura nga sipërfaqet e pjerrëta të lokacionit dhe nga gërryerjet që 

mundë të ndodhin, rekomandojmë që të hapen vija kulluese deri sa të zhvillohet 

vegjetacioni i cili do të pengoj gërryerjen e trases ku është vendosur ujësjellësi.  

Pasi të përfundohet projekti i ujësjellësit: 

 Sipërfaqja e dheut të rikultivohet me barë dhe bimësi që ishin më parë e 

pse jo edhe me drunjë, ashtu që mos të bëhet shpërlarje e dheut e me këtë 

edhe ndotja e ujërave. 

 Mirëmbajtja e automjeteve dhe kujdesi që mos të vije deri te rrjedhja e 

vajrave në tokë, ujëra sipërfaqësor e me këtë edhe ujëra nëntokësor. 

 Menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe mbetjeve tjera në kantanjer pasi që 

ato mundë të ndotin ujërat. 

 

     6.4. Masat për mbrojtjen e tokës 

 

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë 

fazës të ndërtimit dhe zhvillimit të aktiviteteve të Projektin për furnizim me ujë i 

fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, 

mbetjet do të grumbullohen dhe pastaj do të iu jepen kompanive qe mbledhin 

mbeturinat në përputhje me ligjet në fuqi.  

Mbetjet e ngurta komunale nga punonjësit e Projektit për furnizim me ujë i 

fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë do të 

hidhen në kontejnerë dhe të merret nga kompania kompetente e shërbimeve 

komunale në vendin e saj depozitave. Trajtimi i mbeturinave komunale i 

nënshtrohet Ligjit për menaxhimin e mbeturinave. Mbetjet nga rrjetat e polietilenit 

do të grumbullohen në qese dhe mund të hidhen në to vendi i depozitimit të 

mbeturinave komunale, ose mund të shitet si lëndë e parë. 
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Pasi të mbulohet kanali me dheun që është larguar gjatë hapjes, bëhet rikultivimi 

me bimësi mundësisht të njëjtë me bimësinë që ishte para hapjes së kanalit. 

Aty ku është e mundur të bëhet nivelizimi i terrenit ashtu që gërryerjet, erozioni të 

zvogëlohet. 

Menaxhimi i mbeturinave dhe mbajtja e tyre nëpër kantanjer. 

Pajisjet dhe makineritë që përdoren, të jenë teknikisht në rregull dhe mos të 

rrjedhin sidomos vajra në dhe. 

Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin e dheut të kontaminuar dhe 

transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk rrezikojnë mjedisin. 

6.5. Masat e mbrojtjes nga zhurma 

Gjatë implementimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, 

Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë do të bëhen matjet e zhurmës në 

përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Pra, nëse tejkalohen 

vlerat e zhurmës, punonjësit e angazhuar në projekt do të detyrohen të bartin 

pajisjet për mbrojtje nga zhurma, sidomos gjatë punës së ekskavatorëve dhe 

motosharrave gjatë hapjes së kanalit dhe hapjes së trasës. 

Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e 

lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit. 

Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të 

merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas 

rregullave në fuqi. Në varësi nga fazat e procesit të punës duhet edhe të 

punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës (kufje).  

Zhurma e gjeneruar gjatë procesit të zbatimit të projektit duhet të jetë në kufijtë e 

lejueshëm në përputhje Ligjin  Nr. 02/L-102 për mbrojtjen nga zhurma).  

Nivelet e lejueshme të zhurmës për një zonë banimi janë: 

 Zhurma ditore (7-19 orë) 55 dB; 

 Zhurma e mbrëmjes (19-23 orë) 55 dB; 

 Zhurma e natës (23-7 orë) 45 dB. 

Zhvilluesi i projektit duhet të ndërmarr aktivitete për zvoglimin e zhurmës ku 

konstatohet se niveli i saj është rritur. Korrigjimi i nivelit të zhurmës duhet të bëhet 

duke zëvendësuar pjesët individuale të makinerisë së përdorur gjatë zbatimit të 

projektit ose duke vendosur barriera specifike në vende nivele të rritura të 

zhurmës, ose nga zhvendosje të makinave (policë dhe makina për gurë) që 
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lëshojnë zhurmë mbi nivelin e lejuar. Dhe gjithmonë kur tejkalohen vlerat e 

zhurmës, detyrohen punonjësit të shfrytëzojnë pajisjet mbrojtëse nga zhurma. 

6.6. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore  

Në rast të aksidenteve mjedisore gjatë implementimit të Projektin për furnizim me 

ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, 

do të bëhet evakuimi i detyrueshëm i personave në rrezik nga lokacioni punues 

ku ka ndodhur aksidenti mjedisor për të siguruar objektivin themelor të mbrojtjes 

së njerëzve dhe ruajtjes së shëndetit të tyre.  

Te projekti i lartpërmendur probabiliteti për raste aksidentale mjedisore është 

shumë i ulët.  

6.7. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës 

Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë 

të  vije deri te ndikimet në florë dhe faunë, edhe pse të njëjtat janë shumë të 

vogla. 

Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar të 

Projektin për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, 

Kuvendi Komunal në Pejë, nuk do të kemi zhdukje të vegjetacionit pos nga 

sipërfaqja ku hapet traseja, kanali, e cila në përfundim do të rikultivohet dhe kjo 

do të thotë se kemi të bëjmë me dëmtim minimal të florës dhe faunës. E njëjta do 

të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative. 

Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në vende të ndryshme por 

ato duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar. Për mbrojtjen e 

botës shtazore kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të 

punësuarve jashtë zonës operuese dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës, 

cilësinë e ajrit, ujit etj. 

Në fund të projektit do të bëhet rikultivimi i sipërfaqes ku është hapur traseja dhe 

kanali i ujësjellësit, me florën dhe faunën e ngjashme që ka qen para fillimit të 

projektit. 
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  7.  PROGRAMI I MONITORIMIT 

Ndikimet direkte nga aktiviteti i Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, bazuar në vlerësimet e 

ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë.  

Këto ndikime do të jenë minimale në mjedis pas marrjes së  masave  për 

zvogëlimin e këtyre ndikimeve, dhe si të tilla mund të monitorohen dhe të mbahen 

nën kontroll. Për këtë arsye parashihet që të përgatitet një program monitorues 

për të gjitha shkarkimet. 

Monitorimi i ajrit dhe ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave nga ekspertët e 

kompanisë dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në 

Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-MMPHI sipas kërkesës së tyre. 

8. RAPORTIMI 

 Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e komunës së Pejës, si 

mirëmbajtëse e projektit së paku në fund të çdo viti kalendarik dhe sipas 

kërkesave te MMPHI-së, ku do ti paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha 

monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen autoriteteve përkatëse 

sipas kërkesës së tyre dhe komunitetit lokal brenda komunës.  

9. MARRJA E MASAVE REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË PROJEKTIT  

 Objektivat e rikultivimit   

Pas përfundimit të Projektin për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, 

Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë do të merren masat rehabilituese 

në lokacionin ku u zhvillua projekti. Pas këtij afati të gjitha pajisjet  duhet të 

çmontohen  dhe të vendosen në lokacionin tjetër  apo në bazë të leverdisë së 

komunës të shiten si material i vjetruar, kurse pajisjet e ujësjellësit  edhe objektet 

ndihmëse  të demolohen dhe dërgohen në deponi regjionale.  

Rikultivimi i sipërfaqeve të shfrytëzuara  duhet të kryhet edhe gjatë shfrytëzimit 

d.m.th. mbushjen ne të njëjtën kohë të sipërfaqeve të shfrytëzuara, kanali i 

ujësjellësit. 
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Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga : qëllimi i i rikultivimit i cili nënkupton që 

gjatë procesit të  shfrytëzimit  dhe pas përfundimit të shfrytëzimit, sipërfaqet  e 

degraduara, prapë të kthehen  në funksionin e saj primar  dhe kështu zvogëlohet 

ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. 

Për të qen rikultivimi sa më i suksesshëm  duhet të kryhen këto faza të procesit të 

rikultivimit: 

 Rikultivimi teknik; 

 Rikultivimi agroteknik dhe  

 Rikultivimi biologjik. 

Me rikultivimin teknik do të krijohet profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret për 

nevoja tjera si p.sh. për mbjelljen e fidanëve të ndryshme (pemëve) frytdhënëse 

apo edhe mbjelljen  me të lashtat bujqësore. 

Për formimin e shtresë së sipërme sipërfaqësore  produktive të tokës parashihet 

shtresimi i shtresës të dheut deri 50 cm. 

Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë fillon 

me analizimin e substratit të krijuar për të përcaktuar vetit agrokimike dhe 

pedologjike, ku pastaj në bazë të analizave propozohen masat agroteknike që do 

të aplikohen në këtë tokë të re. 

Për të llogaritur numrin e fidanëve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet duhet 

të kalkulohet me distancën  në mes rendeve dhe distancën në rend sipas 

relacionit: 

Nf = S/axb 

Nf -  numri i fidanëve 

S- paraqet sipërfaqen,  

a- paraqet distancën në mes rendeve , 

 b- paraqet distancën në mes fidanëve. 

Qëllimi  afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në 

hapësirat e dëmtuara  në të cilën do të krijohet baraspeshe relative e të gjitha 

elementit të ekosistemit siq janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në 

prodhimtari bujqësore. Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare  me të cilën 

arrihet edhe qëllimi i rikultivimit 
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Rikultivimi i ngastrave të shfrytëzuara do të kryhet në marrëveshje dhe mbikëqyrje 

të inspektorëve të pushtetit lokal dhe nga inspektorët e MMPH. 

 

10.  KONKLUDIM 

 

 Komuna e Pejës  pas plotësimit të kushteve nga raporti i VNM-së  duhet të i 

plotëson konditat mjedisore të parapara me ligjet mjedisore; 

 Në raport janë paraparë të gjitha masat mbrojtëse efikase  të mjedisit dhe 

reduktimin e rrezikut në rrezik real të pranueshëm dhe investitori duhet të i 

përmbahet këtyre masave; 

 Gjatë implementimit të Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, 

Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë, duhet respektuar të 

gjitha masat mbrojtëse  me ligjet në fuqi dhe sipas kërkesave të këtij raporti; 

 Në mënyrë permanente Komuna të përkujdeset për gjelbërimin rrethues. 

 

11. PËRFUNDIMI 

Ndikimi i Projektit për furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe 

Dukaivë, Kuvendi Komunal në Pejë  në mjedis është në nivelin e vlerave të 

duhura të rekomanduara nga Ligji për Mbrojtjen në Mjedis. 

 Ndikimi në tokë, ajër është i vogël dhe si i tillë mund të neglizhohet, kurse ndikimi 

në ujë mund të kontrollohet dhe të monitorohet dhe  të raportohet në fund të çdo 

viti kalendarik sipas kërkesës së Ministrisë. 

E gjithë makineria duhet të jetë e certifikuar sipas standardeve në fuqi mbi 

përdorimin e tyre dhe mbrojtje në punë. 

Pas punimit të këtij raporti, mund të konkludohet se aktiviteti rreth Projektit për 

furnizim me ujë i fshatrave: Stankaj, Bogë, Shkrelë dhe Dukaivë, Kuvendi 

Komunal në Pejë, nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu 

ndikimet në tokë, ujë, ajër dhe peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha 

masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, mund të minimizohen në nivel 

të lakmueshëm, edhe të eliminohen.  

Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë MMPH 

dhënien e mendimit për Pëlqimin Mjedisor.  
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