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1 Prezantim 

Në përputhje me obligimet e Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave, komunat e rajonit planor të 

Pollogut miratuan një Plan Rajonal për Menaxhimin e Mbetjeve (PRMM) në mënyrë që të 

përmirësojnë menaxhimin e mbeturinave në rajon. PRMM vendos qëllime strategjike për 

përmirësimin e gjendjes së mbeturinave që duhet të kontribuojnë në një mjedis të pastër dhe të 

shëndetshëm në rajon. Si rezultat i një vlerësimi dhe prioritizimi të opsioneve, janë identifikuar 

katër fusha për ndërhyrje, ku një nga prioritetet është depozitimi i sigurt i mbeturinave. Kjo 

nënkupton zhvillimin e Rusinos si një deponi sanitare rajonale. Është vlerësuar se kërkohet 

vend zëvendësim për Rusino pas një periudhe afërsisht 10 vjeçare dhe do të identifikohet gjatë 

një studimi të vendndodhjes që do të kryhet si pjesë e zbatimit të PRMM. 

Në përputhje me detyrimin nga Ligji për Mjedisin, është përgatitur një Studim për Vlerësimin e 

Ndikimit në Mjedis për Projektin për ndërtimin e një deponie sanitare për mbeturinat e ngurta 

komunale të parrezikshme në deponinë ekzistuese të Rusinos të papajtueshme, e vendosur në 

Komunën e Gostivarit. 

Propozuesi dhe investitori i projektit është Qendra për Zhvillim e Rajonit Planor të Pollogut, në 

emër të Bordit Ndër-Komunal për Menaxhimin e Mbetjeve. Dokumenti është përgatitur në 

kuadër të Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në 

Rajonin Planor të Pollogut, Republika e Maqedonisë së Veriut: Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta 

në Rajonin Planor të Pollogut, Republika e Maqedonisë së Veriut, Faza I. 

Qëllimi i Studimit është të vlerësojë ndikimet në mjedis dhe aspektet sociale të zbatimit të 

projektit në të gjitha fazat e tij dhe të sigurojë masat e duhura për të parandaluar dhe kontrolluar 

ndikimet e mundshme, të cilat do të transformoheshin më tej në një zgjidhje inxhinierike si pjesë 

e dokumentacionit të projektit ose zgjidhjet e menaxhimit. 
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2 Përfshirja Publike 

Pjesëmarrja e publikut në procedurën e VNM -së rregullohet me Ligjin për Mjedisin dhe 

pjesëmarrja praktike e publikut realizohet nëpërmjet: a) zbulimit të informacionit për publikun; b) 

pjesëmarrja e publikut përmes diskutimeve publike dhe me shkrim në faza të ndryshme të 

procedurave të VNM; c) përmes mekanizmit për qasje në drejtësi. Për nevojat e projektit dhe 

studimit të VNM-së, është bërë analizë e palëve të interesit dhe një komunikim i gjerë me grupet 

e interesit të projektit. 

Njoftimi për qëllimin për të zbatuar projektin është publikuar në faqen e internetit të MMJPH së 

bashku me vendimin për nevojën e VNM-së për projektin, si dhe në ueb-faqen e Qendrës për 

Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut. Njoftimi i informacionit në lidhje me informimin për qëllim 

është bërë në dy gazeta ditore. Janë bërë konsultime të gjera me palët e interesuara për t'i 

informuar ata rreth projektit dhe për të siguruar të dhëna përkatëse mbi procesin e VNM. Për 

më tepër, u publikuan dy deklarata për shtyp, të dërguara në një listë të gjerë të mediave 

elektronike, të cilat i shpërndanë ato për publikun. 

Përveç kësaj, është përgatitur një Plan Angazhimi i Palëve të Interesit (PAPI). Qëllimi i këtij 

Plani është të sigurojë një bazë për angazhim dhe konsultim me palët e interesuara gjatë 

përgatitjes së Studimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) për "Ndërtimin e një deponie 

sanitare për mbeturinat e ngurta komunale të parrezikshme, Rusino, Komuna e Gostivarit". 
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3 Alternativat 

Rusino është një rast specifik ku disa dekada neglizhencë nga palët përgjegjëse kanë çuar në 

pasoja negative të rëndësishme në mjedisin dhe aspektet shoqërore. 

Sipas analizës së Studimit, zhvendosja e Rusino është e pamundur edhe në kushtet më të 

favorshme, duke pasur parasysh ndikimet e mëdha mjedisore të lidhura me transportin, kostot e 

mëdha financiare (të pakthyeshme) financiare dhe vendimin / lejen e pamundur për të pranuar 

mbeturinat në një rajon tjetër. 

Mbyllja e Rusino (pa mundësinë e përdorimit të saj) është e mundur dhe e pranueshme për 

mjedisin, por nuk ka gjasa të realizohet për shkak të mungesës së fondeve dhe mungesës së 

një vendi ku depozitimi i mbeturinave do të vazhdonte pas mbylljes. 

Zgjidhjet për zhvendosjen dhe mbylljen e Rusinos në asnjë nga llogaritjet nuk po japin tregues 

të justifikimit ekonomik, por përkundrazi gjenerojnë një barrë ekonomike që prish 

qëndrueshmërinë e sistemit të siguruar nga Plani Rajonal i Menaxhimit të Mbetjeve dhe Studimi 

i Fizibilitetit. Një qasje e tillë jo vetëm që do të shkaktojë barrë ekonomike, por gjithashtu do të 

shkaktojë barrë mjedisore në rajon për shkak të mungesës së një zgjidhjeje të përshtatshme për 

mbeturinat komunale (ku do të hidheshin mbeturinat në një rast të tillë). 

Prandaj, opsioni i sigurimit të kushteve sanitare dhe të sigurta për një përdorim të kufizuar të 

përkohshëm të Rusino si një deponi sanitare dhe pastaj mbylljen e tij të duhur, është opsioni më 

realist për Rusinon. Ky opsion nga njëra anë do të siguronte një zgjidhje të përkohshme për 

depozitimin sanitar dhe të sigurt të mbeturinave, nga ana tjetër do të vendoste kontroll të fortë 

dhe mbrojtje të ndikimeve që vijnë nga Rusino, dhe në të njëjtën kohë do të siguronte një 

garanci për mbylljen e duhur të Rusinos. 
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4 Përshkrimi i Projektit  

4.1 Vendndodhja e Projektit 

Deponia Rusino gjendet në rajonin planifikues të Pollogut, 8 km në jug të qytetit të Gostivarit 

dhe në një lartësi mbidetare prej rreth 800 m. 

Vendbanimi më i afërt në vendndodhje është fshati Sushica i cili ndodhet rreth 2.5 km i 

vendosur në rreth 690 metra mbi nivelin e detit. Figura e mëposhtme tregon lokacionin e 

vendndodhjes së projektit në lidhje me vendbanimet përreth. 

 

Figura 1: Vendndodhja e Rusinos dhe rrethinat e saj  

Zona është në një depresion të lehtë tokësor në fillim të luginës së Suva Rekës, është një terren 

pyjor natyror, i fshehur vizualisht nga të gjitha anët. Sipërfaqja e përgjithshme e lokacionit të 

propozimit të projektit është rreth 12 ha.  

4.2 Masat me Rezultate të Shpejta  

Për të vendosur një nivel të caktuar të kontrollit të ndikimeve nga Rusino (derisa të fillojnë 

aktivitetet e parashikuara nga ky projekt), janë zbatuar të ashtuquajturat masa të rezultateve të 
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shpejta që përfshijnë ndërhyrjet e mëposhtme: ndërtimi i argjinaturave dhe llogoreve për 

kontrollin e ujërave sipërfaqësore, pellgun e rrjedhjes, si dhe pajisjet dhe instalimin për 

qarkullimin e rrjedhjeve, instalimin e peshores dhe sistemin e menaxhimit të të dhënave dhe 

instalimin e lokaleve administrative. 

4.3 Dizajni i Projektit (Dizajni i Deponisë) 

Deponia e re sanitare për rajonin palnor të Pollogut do të ndërtohet mbi trupin ekzistues të 

deponisë jo standarde Rusino dhe do të jetë e destinuar për depozitimin e mbeturinave të 

ngurta komunale të parrezikshme. 

Projekti parashikon ndërtimin e sistemeve të mbrojtjes dhe funksionimit tipike për një deponi 

moderne dhe sanitare: trupi i deponisë (sistemet e nënshkrimit të bazës dhe sipërfaqes), 

infrastruktura e brendshme, sistemet e menaxhimit të gazit dhe të rrjedhjeve dhe deponive për 

të minimizuar emetimet. 



  
Menaxhimi i mbeturinave të ngurta në rajonin e Pollogut, Maqedonia e Veriut, Faza I, 
Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis dhe Studimi i Aspekteve Sociale për një Projekt për Ndërtimin e Deponisë Sanitare për 
mbetjet e ngurta komune të parrezikshme në Rusino, Komuna e Gostivarit 

Përmbledhje jo-teknike 

 

 

   

9 

 

 

Figura 2: Projektimi i deponisë Rusino 

Jeta e deponisë sanitare Rusino do të jetë 5-10 vjet. Deponia do të ndahet në dy qeliza me një 

jetëgjatësi prej 4 deri në 5 vjet secila për të optimizuar funksionimin dhe zvogëluar sasinë e 

rrjedhjes. Zona e depozitimit do të zërë afërsisht 8 hektarë të zonës së rrethuar prej 12 

hektarësh (e cila përfshin hapësirë për infrastrukturë dhe gjelbërim).  
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Tabela 1 Të dhënat bazë për zonën e projektuar të depozitimit të mbeturinave 

Qelizat 
Zona Vëllimi i deponisë 

[m²] [m³] 

Qeliza 1 50,400 605,000 

Qeliza 2 32,500 445,000 

Totali 82.900 1,050,000 

Deponia e re është projektuar dhe do të ndërtohet dhe operohet në përputhje me Direktivën e 

BE -së 1999/31 / KP dhe Vendimin e Këshillit 2003/33 / KP dhe kornizën ligjore përkatëse të R. 

Maqedonisë së V. Rrjedhimisht, sistemi bazë i vulosjes duhet të përbëhet nga një shtresë balte 

dhe një gjeo-membranë (dy sisteme të ndryshme izolimi). Megjithatë, për shkak të qasjes së 

deponisë mbi deponi, duhet të priten shtresime që mund të shkatërrojnë shtresën artificiale 

(gjeo-membranë). Prandaj, në vend të një gjeo-membrane, në modelin e sistemit të vulosjes 

përfshihet një shtresë argjilore prej 25 cm. Struktura e sistemit të vulosjes në fund të deponisë 

do të jetë: 

• Mbeturina sipërfaqësore të ngjeshura 
dhe të sheshuara në sipërfaqen e 
deponisë ekzistuese 

• Shtresë mbushëse 100 cm midis 
mbeturinave dhe sistemit të izolimit të 
poshtëm 

• Argjilë prej 75 cm (kf <5 x 10-10 m / s 
- 3 shtresa, 25 cm secila) 

• Gjeo-tekstile 

• Shtresa e kullimit prej 50 cm (rërë 
8/16 ose 16/32 mm) 

 

Për shkak të pranisë së mbeturinave të patrajtuara, infiltrimit nga reshjet dhe reaksioneve 

biokimike në trupin e deponisë, do të gjenerohet rrjedhje të cilat do të mblidhen në një pellg 

derdhës, pas së cilës do të trajtohet në impiantin e trajtimit. 

Gjenerimi i gazrave të deponisë fillon sapo mbeturinat të depozitohen, por prodhimi i metanit 

anaerob ndodh vetëm kur është varfëruar i gjithë oksigjeni. Deponia e re do të degasifikohet në 
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mënyrë aktive duke përdorur një sistem vertikal të grumbullimit të gazit. Në total, në trupin e 

deponisë do të instalohen 20 puse vertikale të gazit. Të gjithë gazrat e grumbulluar do të ndizen 

(digjen) në fillim, dhe më pas do të përdoren për të gjeneruar energji elektrike (sapo vëllimi i 

gjeneruar të arrijë një prag të qëndrueshëm ekonomik - pas 5 vitesh funksionimi). 

Mbeturinat do të transportohen në Rusino me kamionë nga pikat e grumbullimit (koshat e 

mbeturinave në komuna) nga komunat përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave, por edhe 

nga stacionet transferues në rajon. Transporti i mbeturinave do të bëhej me kamionë të 

ndryshëm (sipas madhësisë), nga 8 në 60 m3. Frekuenca e automjeteve për transferimin e 

mbeturinave në Rusino do të ishte nga një total prej 39 kamionësh në ditë në 2023 deri në 50 

kamionë në 2032. 

Deponia planifikohet të ndërtohet në dy qeliza, të ndara nga njëra -tjetra me një ndarje. Qelizat 

e deponisë do të jenë mbushura nga poshtë lart. Mbeturinat do të hidhen shtresë pas shtrese 

(secila shtresë maksimale 2 m) derisa të arrihet lartësia maksimale e parashikuar prej 20 

metrash. Depozitimi i mbeturinave fillon me mbushjen e qelisë 1 në kufirin verilindor. Para fillimit 

të deponisë, do të ndërtohet një rampë deponie nga rruga e hyrjes në qelinë 1 (e vendosur në 

krye të mbeturinave të deponisë). Mbetjet, pas asgjësimit të tyre, do të ngjeshen me një 

kompaktor rrotash çeliku për të zvogëluar vëllimin e mbeturinave. Mbetjet do të shkarkohen në 

rreth 20m nga segmenti operacional i mbushjes. Dorëzimi në segmentin e mbushjes do të bëhet 

duke përdorur kompaktorin (pjesërisht i ndihmuar nga një buldozer). Mbetjet do të shpërndahen 

nga kompaktori në shtresa me trashësi maksimale 50 cm. 

Deponia do të funksionojë me një ndërrim, 7 ditë në javë. Ndërmarrja e përbashkët publike 

ndër-komunale e sapokrijuar, JPE "Rusino", do të menaxhojë deponinë sanitare. 

Do të përgatitet një plan dhe dizajn i veçantë për mbylljen e deponisë Rusino, i cili do të 

përcaktojë detajet e mbylljes teknike, mënyrën e mbylljes, si dhe mënyrën e kujdesit pas 

përfundimit të punës. Sipas legjislacionit kombëtar dhe Direktivës së BE për deponitë, mbyllja, 

ndër të tjera, nënkupton aplikimin e një mbulese adekuate të sipërme mbi të gjithë trupin e 

deponisë për ta vulosur atë. 
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5 Baza Mjedisore 

5.1 Karakteristikat e klimës 

Klima në rajonin e komunës së Gostivarit dhe të gjithë Luginës së Pollogut karakterizohet nga 

dimra të ftohtë dhe verëra të nxehta. Reshjet mesatare vjetore të shiut arrijnë 900 mm dhe 

reshjet janë kontinentale, me vlera maksimale nga nëntori në shkurt dhe vlerat minimale nga 

korriku deri në shtator. Erërat kanë drejtime, forca dhe frekuenca të ndryshme. Më të 

zakonshmet janë erërat veriore dhe veriperëndimore. 

5.2 Karakteristikat gjeologjike, hidro-gjeologjike dhe hidrologjike 

Baza e vendit të projektit është e përbërë nga shkëmbinj metamorfikë (filite gjeologjike 

paleolitike F), e cila është në përgjithësi një strukturë me porozitet të ulët ndaj karakteristikave 

të papërshkueshme. 

Ka lugina në anën veriperëndimore dhe jug-lindore të lokacionit Rusino. Të dy luginat i përkasin 

lumit Sushica i cili është me karakter jo të përhershëm dhe thahet gjatë muajve të verës. 

Sipërfaqja ujëmbledhëse e lumit Sushica në jug-lindje është rreth 34 ha dhe nga veri-perëndimi 

rreth 35 ha, me lartësinë më të ulët 514 m dhe lartësinë më të madhe 1335 m. Nuk ka të dhëna 

të matura mbi rrjedhat nëpër këto rrjedha ujore - ato janë lugina me prurje shumë të 

pabarabarta që janë të thata për pjesën më të madhe të vitit. 

5.3 Ajri 

Të dhënat nga stacioni i monitorimit automatik për cilësinë e ajrit të ambientit në Gostivar 

tregojnë tejkalimin e përqendrimeve mesatare ditore të grimcave të pezulluara PM10 gjatë 

muajve të vjeshtës dhe dimrit, ndërsa vlerat për të gjithë parametrat e tjerë, sipas raporteve në 

dispozicion, janë brenda vlerave kufitare të përcaktuara. 

Matjet indikative të aromës në ajrin e ambientit në dhe përreth zonës Rusino tregojnë qartë 

praninë e një arome që identifikohet me ton si një erë e pakëndshme e dekompozimit të lëndës 

organike. Vlerat në rangun nga 15.00 në 30.00 OUE u matën në zonën e deponisë, por në një 

distancë prej 500m nga Rusino nuk u zbuluan tone të pakëndshme të erës.  
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Vlerat e matshme të gazeve specifike për deponitë (CH4, NH3, JOx) nuk janë zbuluar, duke pasur 

parasysh faktin se këto janë emetime difuze (zona e hapur e deponive). Për sa i përket pranisë 

së grimcave të ngurta, matjet tregojnë një emetim të vazhdueshëm që karakterizohet me 

intensitet të lartë, por periudha të shkurtra (kohëzgjatje prej disa minutash). Jashtë këtyre 

periudhave të shkurtra, nivelet janë brenda vlerës kufitare të lejuar. 

5.4 Uji (Ujërat Sipërfaqësore dhe Nëntokësore) 

Analizat e cilësisë së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore të kryera si pjesë e këtij studimi në 

rrethinat e Rusino tregojnë cilësinë e dëmtuar të ujit për shkak të ndikimit të deponisë Rusino. 

5.5 Peizazhi, Biodiversiteti dhe Trashëgimia Natyrale 

Zona ndodhet nën brezin e një pylli tipik lisi italian dhe dru qarri. Ky është lloji mbizotërues 

natyror i bimësisë kodrinore-pyjore në të gjithë zonën e Projektit. Habitatet bregore janë të 

vendosura përgjatë rrjedhave ujore, të përfaqësuar nga bashkësi pyjore të vogla shelgu dhe 

plepi ose breza përgjatë përrenjve. Të gjitha llojet e habitateve kanë qenë nën presion të fortë 

antropogjen dhe ato janë në faza të ndryshme të degradimit. 

Vendndodhja e projektit, sipas sistemit të informacionit hapësinor në MMJPH dhe të dhënave 

kombëtare të trashëgimisë natyrore dhe studimit sektorial për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore, 

ndodhet jashtë kufijve të zonave të mbrojtura natyrore të përcaktuara me ligj dhe zonave të 

rëndësishme për biodiversitetin.  

5.6 Zhurma 

Vendndodhja e propozimit të projektit është në një depresion të lehtë në fillim të luginës së 

Sushicës dhe është terren natyror pyjor, i fshehur vizualisht nga të gjitha anët. Vendbanimi më i 

afërt, si një receptor potencial i zhurmës, ndodhet rreth 2.5 km nga vendi. 
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5.7 Mbeturina 

Pothuajse dy të tretat e mbeturinave të grumbulluara në rajonin planor të Pollogut vijnë nga 

komunat e mëdha, ku rreth gjysma janë përbërës organik. Rreth 120,000 tonë mbeturina 

prodhohen çdo vit në rajon. 

Aktualisht, shkalla mesatare e grumbullimit në rajonin planor të Pollogut është 82%. Jo të gjitha 

komunat ofrojnë shërbime gjithëpërfshirëse dhe disa fshatra dhe vendbanime nuk shërbehen 

për shkak të disponueshmërisë së tyre të dobët ose për arsye të tjera. 

Për shkak të mungesës së një vendi dhe mënyre të përshtatshme të depozitimit të mbeturinave, 

vlerësohet se në rajon, përveç Rusino, rreth 1400600 m3 mbeturina ishin hedhur në mënyrë jo 

të duhur në më shumë se 70 vendgrumbullime të ndryshme, duke ndikuar kështu në një 

sipërfaqe prej 504210 m2. Rusino tani mbulon një sipërfaqe prej rreth 8 ha ku sasi të mëdha 

mbeturinash janë hedhur në mënyrë jo të duhur. Tani shuma vlerësohet në më shumë se 

650,000 m3.  

 

Figura 3 Historia e zhvillimit të Rusino si një vend depozitim i mbeturinave  

5.8 Aspektet Shoqërore 

Komuna e Gostivarit është pjesë e Rajonit të Pollogut i cili është rajon kryesisht rural. Në 

territorin e komunës së Gostivarit gjenden 35 vendbanime Rreth 48% e popullsisë është e 
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papunë. Komuna ka rreth 5000 hektarë tokë bujqësore. Komuna ishte e njohur për prodhimin e 

perimeve, veçanërisht qepëve, por kjo ka rënë ndjeshëm ndër vite, ashtu si edhe numri i 

koshereve të bletëve.  

Ndërtimi i deponisë sanitare Rusino do të kërkojë rreth 12 hektarë tokë, një pjesë e së cilës 

është pronë private, për shkak të së cilës është e nevojshme të kryhet një procedurë 

shpronësimi nga komuna. Toka e kërkuar tashmë është në përdorim si vendgrumbullim; 

pronarët aktualë të tokës nuk i përdorin ngastrat e tyre. 

Pamja ekonomike e Komunës së Gostivarit tregon një strukturë të larmishme të ekonomisë së 

dominuar nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe aktivitetet bujqësore janë një burim i 

rëndësishëm i të ardhurave për shumë familje. 

Komuniteti Rom është aktiv në mbledhjen e mbeturinave dhe përpunimin e tyre. Në baza ditore, 

koha për grumbullimin e mbeturinave është brenda 5-10 orëve në ditë. Janë 7 familje dhe rreth 

30 persona të cilët janë angazhuar në mënyrë aktive në aktivitete joformale të grumbullimit të 

mbeturinave. 

5.9 Trashëgimia kulturore 

Qyteti i Gostivarit dhe zona përreth janë të pasura me monumente kulturore dhe fetare. 

Megjithatë, nuk ka vende me rëndësi kulturore-historike të prekura drejtpërdrejt nga 

projekti/aktivitetet e projektit. 
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6 Ndikimet Potenciale dhe Zbutja 

Projekti lidhet me ndikime të ndryshme gjatë fazës së ndërtimit dhe funksionimit, por gjithashtu 

edhe në fund të jetës. Prandaj, dizajni i projektit përfshin një sërë masash inxhinierike për të 

parandaluar dhe kontrolluar ndikimet, por gjithashtu një paketë masash menaxhimi propozohet 

si pjesë e një plani veprimi mjedisor dhe social në mënyrë që të sigurojë menaxhimin dhe 

kapacitetin e duhur zbutës gjatë jetës së deponisë (ndërtimi, funksionimi, mbyllja), përfshirë 

monitorimin e mjedisit. 

Projekti do të kishte ndikime pozitive afatgjata në cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe 

nëntokësore në mjedis, por edhe në ajër dhe tokë, në një mënyrë që do të ndalojë ndikimet 

aktuale negative të prurjeve direkte të shkarkimeve të deponive në ujërat sipërfaqësore dhe 

nëntokësore dhe gjithashtu mbeturinat që do të digjen. 

6.1 Ajri 

Zbatimi i projektit në fazën e tij të ndërtimit parashikon një sërë punimesh ndërtimore që do të 

shkaktonin gjenerimin e pluhurit dhe emetimet e djegies. Ndikimet vlerësohen si lokale me 

karakter afatshkurtër, pa ndikim të rëndësishëm. Në fazën e ndërtimit janë parashikuar një sërë 

masash mbrojtëse për të kontrolluar ndikimet. 

Trupi i deponisë (ekzistues dhe i ri) gjatë fazës operacionale është burimi i vetëm i emetimeve 

në ajër, të cilat ndodhin për shkak të reaksioneve të shumta biologjike, kimike, fizike dhe të tjera 

që ndodhin në trupin e deponisë gjatë dekompozimit të mbetjeve organike nga mikroorganizmat 

në kushtet aerobe dhe anaerobe. Projekti parashikon një sistem për grumbullimin e gazrave të 

deponisë dhe djegien e tyre, dmth, trajtimin përmes një bio-filtri, i cili do të zvogëlonte ndjeshëm 

ndikimin për sa i përket ndryshimeve të ajrit dhe klimës.  

Gjithashtu priten emetimet në fund të punës ndërsa gjenerimi i gazrave të deponive vazhdon, 

prandaj projekti/plani i mbylljes do të përgatitet dhe zbatohet për të siguruar që masat e 

kontrollit të jenë në vend.  
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6.2 Kundërmimi 

Deponimi i mbeturinave komunale, i kombinuar me efektet e temperaturës, motit dhe reshjeve 

fillon një dekompozim të pashmangshëm të lëndës organike në mbeturina, dhe kështu lirimin e 

erës kundërmuese. 

Sipas modelimit, rezultatet e marra tregojnë pa mëdyshje faktin se zona e pragut të sipërm të 

ndjeshmërisë prej 3.0 OUE / m3 në asnjë rast nuk kalon një rreze prej rreth 2000m nga vendi i 

projektit (rëndësia lokale).  

Zbatimi i projektit/planit të mbylljes duhet të sigurojë kontroll të mjaftueshëm të çdo kundërmimi 

që lidhet me prodhimin e gazeve të deponisë pas përfundimit të punës. 

6.3 Zhurma 

Emetimi i zhurmës në fazën e ndërtimit dhe funksionimit është i pashmangshëm. Burimet 

kryesore të zhurmës gjatë fazës së ndërtimit janë transporti, funksionimi i makinerive dhe 

pajisjeve të ndërtimit, si dhe aktivitetet për trajtimin e materialeve të ndërtimit. Në fazën 

operacionale, burimi janë aktivitetet e asgjësimit dhe përdorimit të makinave, si dhe funksionimi 

i pajisjeve në vend. Vendbanimi më i afërt, si një receptor potencial i zhurmës, ndodhet rreth 2.5 

km nga vendi i projektit. Kufijtë e zhurmës për zonat e banuara nuk pritet të tejkalohen. 

Asnjë ndikim i rëndësishëm nuk pritet në përfundim të operacioneve. 

6.4 Uji 

Punimet e ndërtimit nuk pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në ujin, përveçse përmes trajtimit 

të parregullt të pajisjeve dhe materialeve. Aktivitetet për formimin e trupit të deponisë ekzistuese 

për të ndërtuar një themel për deponinë e re mund të lidhen me ndikimet që lidhen me rrjedhjen 

ekzistuese. Për këtë qëllim, kontraktuesi i projektit do të përgatisë dhe zbatojë një plan të 

menaxhimit të ujit për fazën e ndërtimit. 

Ndikimet në fazën operacionale lidhen me nxjerrjen e ujërave nëntokësorë për nevoja teknike, 

gjenerimin dhe shkarkimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e ujërave të stuhisë së ambientit. 
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Projekti parashikon sisteme për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza dhe rrjedhjeve, si 

dhe një sistem kanalesh për devijimin e ujërave të stuhisë për të parandaluar përmbytjen e 

vendit. 

Zbatimi i projektit/planit të mbylljes duhet të sigurojë kontroll të mjaftueshëm të çdo ndikimi të 

lidhur me ujin që vjen pas përfundimit të operacioneve. 

Projekti do të kishte ndikime pozitive afatgjata në cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe 

nëntokësore në mjedis, në një mënyrë që do të ndalojë ndikimet aktuale negative të prurjeve 

direkte të shkarkimeve të deponive në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

6.5 Mbeturinat 

Menaxhimi i një deponie (jo standarde) nënkupton kryerjen e aktiviteteve të deponisë që 

përfshijnë deponimin e mbeturinave, ngjeshjen, mbulimin ditor/javor, kujdesin e kontrollit të 

shkarkimit, shërbimin e sigurisë, etj. Për këtë qëllim, është e nevojshme të përgatiten udhëzimet 

e duhura për punën për operatorin në fazën e ndërmjetme pas zbatimit të masave të rezultateve 

të shpejta dhe para ndërtimit të deponisë sanitare. 

Për fazën operacionale, analizohen dy aspekte, gjenerimi i mbetjeve dhe menaxhimi i 

mbeturinave. Është bërë identifikimi dhe kategorizimi i mbeturinave që pritet të krijohen gjatë 

zbatimit të aktiviteteve të ndryshme standarde të deponive dhe aktiviteteve të tjera shoqëruese 

në lokacionin e deponisë dhe propozohen masat e duhura të menaxhimit. 

Hedhja e mbeturinave në një deponi është pranimi i mbeturinave në përputhje me kriteret e 

përcaktuara me ligj, që në radhë të parë nënkupton pranimin e mbeturinave të përshtatshme 

për klasën e deponive, sigurimin e pajisjeve teknike (pajisjeve) dhe burimeve njerëzore 

(trajnime dhe manuale) për menaxhim, si dhe leje të përshtatshme pune (Një leje IPPC, leje e 

operatorit të deponisë) 

Dokumentacioni i projektit për deponinë Rusino përfshin masa teknike për mbylljen e duhur të 

trupit të deponisë, siç kërkohet nga legjislacioni për menaxhimin e mbeturinave. Pjesë e 

kërkesës për marrjen e lejes për operatorin e deponive është Programi i Mbylljes dhe Kujdesit 
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të Mëtejshëm për Deponitë, të cilin operatori i ardhshëm i deponive duhet ta përgatisë dhe t'ia 

paraqesë autoritetit kompetent (MMJPH). 

Sigurimi i një mënyre / instrumenti për sigurimin e burimeve të mjaftueshme financiare për të 

siguruar mbylljen e duhur dhe efikase të deponisë pas jetës së saj, si dhe monitorimi dhe 

kontrolli i deponisë duhet të sigurohet në fazën më të hershme të projektit. 

Nuk pritet ndonjë ndikim pas mbarimit të operacioneve. 

6.6 Biodiversiteti 

Projekti i deponisë Rusino i referohet një vendi të një deponie ekzistuese (në pjesën më të 

madhe, zonë e degraduar) prandaj ndikimet e drejtpërdrejta në biodiversitetin dhe diversitetin e 

peizazhit janë dukshëm më të vogla në krahasim me një vend të ri. Në këtë rast, deponia e 

ardhshme Rusino ka rrugën e vet ekzistuese hyrëse, e cila zvogëlon më tej ndikimet që do të 

lidheshin me ndërtimin e një rruge të re. 

Nuk ka popullata të llojeve të ndjeshme të bimëve, kërpudhave dhe faunës brenda zonës së 

deponive të prekura (përfshirë tamponin prej 300 ha rreth Rusino) që karakterizohen me 

shpërndarje të kufizuar (të rralla, endemike ose të identifikuara si specie prioritare në Direktivën 

për Habitatet). 

Vendndodhja e deponisë nënkupton pastrimin e bimësisë në një pjesë të zonës që do të prekte 

një pjesë të habitateve më të afërta pyjore. Kjo i referohet bashkësisë pyjore të shelgut dhe 

plepit që zhvillohet përgjatë lumit Sushica në një zonë të vogël në pjesën jug-lindore të 

deponisë.  

Para fillimit të ndërtimit, investitori do të përgatisë një Plan të Pastrimit të Pyjeve dhe një Plan të 

Rimëkëmbjes së Tokës (kompensim) të cilat do të zbatohen gjatë fazës së ndërtimit. Zbatimi i 

aktiviteteve të ndërtimit që do të zhvillohen në/pranë zonave të ndjeshme të biodiversitetit, siç 

tregohet në studim, do të bëhet nën mbikëqyrjen e një biologu me përvojë, në mënyrë që të 

kontrollohen ndikimet e mundshme. 

Nuk pritet ndonjë ndikim pas mbarimit të operacioneve. 
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6.7 Aspektet Shoqërore 

Zbatimi i Deponisë Sanitare Rajonale do të rezultojë në përfitime të shumta në disa nivele - do 

të sigurojë një zgjidhje sistematikisht të pranueshme dhe mjedisore për deponimin e 

mbeturinave në komunën e Gostivarit dhe rajonin e Pollogut; do të adresojë ndikimet ekzistuese 

negative mjedisore dhe shëndetësore. Projekti do të rrisë mundësitë e zhvillimit të turizmit dhe 

do të ndihmojë në kapërcimin e tensioneve ekzistuese të komunitetit që rrjedhin nga praktikat 

aktuale të grumbullimit dhe asgjësimit të mbeturinave. Sa i përket ndikimeve negative, ato 

shoqërohen me rritjen e trafikut dhe zvogëlimin e mundësive për sektorin joformal për të 

gjeneruar të ardhura.  

Për sa i përket ndikimit të tokës, projekti do të nënkuptojë një humbje të përhershme të tokës 

private, për të cilën komuna duhet të fillojë një proces shpronësimi. Aktivitetet e projektit në 

lidhje me ndërtimin e deponisë mund të rrisin potencialin për ekspozimin e komunitetit në 

aspektin e shëndetit dhe sigurisë (lidhur me transportin), për shkak të të cilit investitori dhe 

kontraktori do të përgatisin dhe zbatojnë një plan të menaxhimit të trafikut për fazën e ndërtimit 

dhe funksionimit. 

Gjatë fazës së ndërtimit dhe funksionimit, pritet një ndikim pozitiv, veçanërisht në ekonominë 

vendore dhe rajonale, sa i përket punësimit si dhe mundësisë për të hapur mundësi të reja 

biznesi, kryesisht të lidhura me kompanitë e riciklimit. 

Ndërtimi dhe funksionimi i deponisë do të ndikojë negativisht në dy nëngrupe në grupet e 

cenueshme. Grumbulluesit joformal të mbeturinave janë kryesisht përfaqësues të komunitetit 

rom dhe një popullsi shumë e varfër, një grup pak më i madh që përfshin grumbulluesit 

joformalë të mbeturinave, të papunët kronikë dhe grupe të tjera në rrezik me një shkallë të lartë 

varfërie. 

6.8 Trashëgimia kulturore 

Vendet e identifikuara të trashëgimisë kulturore dhe vendet arkeologjike nuk preken 

drejtpërdrejt nga Projekti, pasi ato nuk janë brenda zonës së projektit. Në zonën më të gjerë të 

projektit (më shumë se 1 km larg zonës së projektit) ka rrënoja të një kishe mesjetare, nekropol 

dhe varre të vjetra (në kufi me vendbanimet Sushica dhe Simnica). 
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7 Menaxhimi dhe Monitorimi Mjedisor 

Menaxhimi mjedisor dhe social nënkupton përgatitjen dhe zbatimin e një mënyre sistematike të 

menaxhimit të të gjitha çështjeve që lidhen me mjedisin dhe aspektet shoqërore. Për këtë 

qëllim, është përgatitur një Plan Veprimi për Menaxhimin i cili përmban masa për zvogëlimin 

dhe parandalimin e ndikimeve, mbikëqyrjen e zbatimit të tyre dhe monitorimin e mjedisit për të 

kontrolluar efektivitetin e masave të mbrojtjes. 

Pas miratimit të studimit të VNM-së, Investitori është përgjegjës për të zbatuar gjetjet e këtij 

studimi të shndërruara në masa mbrojtëse përmes dizajneve/projekteve bazë dhe përmes 

transferimit kontraktual të detyrimeve tek kontraktuesi i ardhshëm. 

Kontraktori është përgjegjës për zbatimin e vazhdueshëm të masave të parandalimit dhe 

kontrollit të ndikimit të përcaktuara në dokumentacionin e projektit (në formën e masave teknike) 

dhe në një formë të planeve operacionale për mbrojtjen e mjedisit, të listuara në studimin e 

VNM-së. Për t'i zbatuar ato në mënyrë efektive, është e nevojshme të caktohet një person 

përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të planeve dhe masave. 

Operatori i ardhshëm i deponisë është i detyruar të paraqesë një kërkesë për marrjen e një leje 

deponie dhe një kërkesë për një leje IPPC tek autoriteti kompetent - Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, Administrata e Mjedisit. Aplikimet për të dyja lejet dorëzohen para fillimit 

të punës dhe ato janë një parakusht i operatorit për të filluar punën. 

Pjesë e planit veprimit është një listë e planeve operacionale në mënyrë që të zbatohen masat 

mbrojtëse në fazën e ndërtimit dhe në fazën operacionale, e cila është përgjegjësi e 

kontraktuesit dhe operatorit të deponisë së ardhshme, respektivisht.  

Për më tepër, është përgatitur një Plan Monitorimi Mjedisor dhe Social i cili synon të sigurojë 

konfirmimin e efektivitetit dhe efikasitetit të masave të mbrojtjes së mjedisit të identifikuara në 

këtë studim të VNM-së, si dhe të identifikojë gjithashtu nevojën për rishikimin dhe plotësimin e 

tyre. Plani zbatohet për secilin aspekt individualisht dhe për të gjitha fazat e projektit (ndërtimi, 

funksionimi, përfundimi). 


