
LISTA E VERIFIKIMIT
PËR AKTIVITETET E LEJEVE MJEDISORE TË TIPIT A DHE B DHE LEJEVE TE

SHFRYTEZIMIT
x

INSPEKTORIATI SHTETËROR I UJËRAVE

1.
Emri i Subjektit dhe i
Administratorit

Adresa e subjektit

NIPTI _____________________________

Nr. Telefoni

Adresë e-mail:

2. Emri i objektit ku
zhvillohet aktiviteti

Adresa e objektit

Objektet e afërta

3. Instalimi, qëllimi për të cilin është ndërtuar, aktivitetet kryesore, çfarë prodhon apo përpunon
e të tjera. Teknologjia e përdorur nga operatori.

Tipi i Lejes Mjedisore A B Nr. Identifikues ..... Leja e shfrytëzimit te ujit =
Kushtet e përgjithshme dhe specifike për arritjen e përputhshmërisë.

4. Volumi i prodhimit
Sasia e materialit të papërpunuar  Ton në vit:
Produkt i prodhuar Ton/Vit: Emërtesa:

Burimi i marrjes se ujit. Sipërfaqësor ------ Nëntokësor--------

Sasia vjetore e konsumit / prodhimit të ujit në litra: ( m3 )

5. Numri i orëve të punës gjatë një viti:



9. Energjia e përdorur apo e gjeneruar?

10. Shkarkimet në Ajër
Burimi =
Vendndodhja =
Volumi ditor i shkarkimeve =
Sasia e shkarkimit në orë =
Përmbajtja e lëndëve të emetuara =
Niveli i lejuar i shkarkimit për secilën...

.

7. Distanca e rezidencës më të afërt me instalimin (në metra)

Distanca e sipërfaqes ( Burimit ) ujore më të afërt me instalimin (përrua, lumë, liqen, Det )

8 Ç ‘lloj lëndësh përdoren gjatë procesit teknologjik?

Janë lëndë të para të marra/nxjerra në vend apo janë sjellë në instalim?
Si janë kushtet e ruajtjes së këtyre materialeve në vend?

6. Numri i punonjësve:  Me kohë të plotë =                                 Me kohë të pjesëshme  =

11. Teknikat për kontrollin e shkarkimeve në ajër:
Si mund të parandalohen apo reduktohen shkarkimet ndotëse?

Përshkrime:

12. Shkarkimet e ujërave të ndotura industriale. Për secilën provoni:
Burimi = Vendi i shkarkimit . Kolektori i impiantit te trajtimit te ujerave te ndotura.
Burim ujor (përrua, lumë, liqen, Det)

Volumi i shkarkimit ditor ( ne 24 ore ) =
Elementët që përmban ( uji i ndotur ) Fakti =
Normat e lejuara sipas VKM nr.177, date 31.3.2005

.

13. Teknikat për kontrollin e shkarkimit të ujërave të ndotur industriale. Si mund të
parandalohen apo reduktohen shkarkimet ndotëse?

Përshkruaj tipin dhe eficencën e pajisjes që heq ndotjen/ndotësit. ( Impiantit qe trajton
ujerat e ndotura industriale )

.



14. Shkarkimet e ujërave të ndotura Urbane te Bashkive dhe Komunave.

Vend shkarkimi aktual i ujerave te ndotura urbane (pa impiant)

Vendndodhja e Impiantit te trajtimit te ujerave te ndotura urbane. =

Teknologjia e Impiantit te trajtimit te ujerave te ndotura urbane.  =

Kapaciteti i trajtimit te Impiantit te trajtimit te ujerave te ndotura urbane.  =

Ku behet shkarkimi i ujerave te ndotura urbane mbas trajtimit = (përrua, lumë, liqen, det)

Volumi i shkarkimit ne 24 ore =
Elementët që përmbajnë ujerat e ndotura urbane ne hyrje te impiantit =
Elementët që përmbajnë ujerat e  ndotura urbane ne dalje te impiantit mbas trajtimit =
Normat e lejuara sipas VKM nr.177, date 31.3.2005

15. Krijimi i mbetjeve:
Për secilën kategori provoni :

Mbetjet e ngurta: Përshkruaj burimin, tipin e mbetjes dhe volumin vjetor.

Mbetjet e lëngshme: Përshkruaj burimin, përbërësit dhe volumin ditor, sasinë e
shkarkimit për orë,

Mbetjet e rrezikshme: Përshkruaj burimin, tipin e mbetjes së rrezikshme, përmbajtjen e
mbetjes aktive dhe volumin e krijuar vjetor.

17. Përshkruani ndonjë program monitorimi për emetimet në ajër shkarkimet në ujë, krijimin
e mbetjeve, zhurmave dhe të vizitës në vend.

16. Menaxhimi i Mbetjeve

Mbetjet e ngurta: Përshkruani masat për çdo trajtim në vend, reduktimin e krijimit të
mbetjeve, rikuperimin, mbetjen përfundimtare dhe vend depozitimin e saj.

Mbetjet e lëngshme: Përshkruani masat për çdo trajtim në vend, reduktimin e krijimit të
mbetjeve, ripërdorimin në vend, vendndodhjen e depozitimeve.

Mbetjet e rrezikshme: Përshkruani masat për asgjësim dhe vendndodhjen e landfillit.



Emri dhe nënshkrimi i inspektorëve që plotësojnë këtë listë

18. Përshkruani ndonjë efekt të rëndësishëm lidhur me emetimet dhe shkarkimet duke
përfshirë ndikimin në mjedis dhe në shëndetin publik.

19. Përshkruani masat për kontrollin e largimin e ujërave të shiut duke përfshirë sa vijon:
Të dhënat të kolektorit vendodhja e distancat;

Pikat e kolektorëve dhe vendndodhjen e tyre.

Impiantin e trajtimit të ujërave apo vend depozitimin dhe vendndodhjen.

Të tjera...
20. Krijimi i zhurmave dhe vibrimeve nga të gjitha burimet:

Burimi =

Vendndodhja =

Niveli zhurmës së krijuar =

Përshkruani ndonjë masë për kontrollin e zhurmave dhe pakësimin e tyre.

21. A ka ndonjë plan reagimi për emergjencat në rast të incidenteve apo aksidenteve në
instalim?

22. Emri i Basenit Ujor dhe i lumit pranë instalimit =

23. Emri i përfaqësuesit ligjor ose Drejtuesit Teknik të caktuar nga Administratori i subjektit
“objekt i inspektimit” që shoqëron gjatë vizitës në vend, i përgjigjet pyetjeve dhe vë në
dispozicion të Grupit të inspektimit dokumentacionin tekniko-ligjor të kërkuar.



ANEKS I

Nr. Verifikimi Përgjigjet

1. Janë mbajtur nën kontroll masat e dheut gjatë ndërtimit ? Po              Jo

2. Ka vend depozitim të përcaktuar për grumbullimin e
materialit inert gjatë veprimtarisë të ndërtimit ?

Po              Jo

3. Janë marrë masa për shmangien e dëmtimit të burimeve
ujore?

Po              Jo

4. A është bërë shfrytëzimi i karrierës me shkallë? Po              Jo

5. A ka masa të marra për minimizimin e zhurmave dhe
vibrimeve gjatë operacioneve me plasje, shpim etj.?

Po              Jo

6. A bëhet trajtimi i ujërave  teknologjik para derdhjes në
rrjet ose në mjedis?

Po              Jo

7. A bëhet menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe urbane të
gjeneruara nga veprimtaria?

Po              Jo

8. Ka masa paraprake për parandalimin e rënies së  zjarrit
dhe parandalimin e aksidenteve?

Po              Jo

9. Ka masa për shmangien e emetimeve të pluhurave në ajër
gjatë procesit të punës?

Po              Jo

10. Merren masa për shmangien dhe mbajtjen nën kontroll të
zhurmave për të mos pasur ndikime në mjedisin përreth?

Po              Jo

11. A bëhet trajtimi i llumrave dhe shllameve që dalin nga
procesi teknologjik?

Po              Jo



12. A është bërë vendosja e tabelave informuese dhe
sinjalizuese për shmangien e rreziqeve?

Po              Jo

13. A ka ambiente të përshtatshme për ruajtjen e lëndës së
parë, preparateve kimike dhe substancave të rrezikshme?

Po              Jo

14. A trajton vetë subjekti mbetje të rrezikshme? Po              Jo

15. A bëhet klasifikimi i mbetjeve në burim? Po              Jo

16. A ka  kontratë me një subjekt të licencuar për trajtimin e
mbetjeve të rrezikshme?

Po              Jo

17. A ka dokumentacion teknik të mirëmbajtjes së
teknologjisë të instaluar për asgjësimin e mbetjeve të
rrezikshme?

Po              Jo

18. A është bërë trajnimi i personelit për teknologjinë e
instaluar për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme?

Po              Jo

19. A bëhet kontrolli i kushteve teknike të mjeteve të punës
në mënyrë periodike për të evituar rrjedhjen e
lubrifikantëve, hidrokarbureve, emetimin e gazeve dhe
zhurmave në mjedis?

Po              Jo

20. A mbahet një regjistër për sasitë e solventëve dhe
substancave të rrezikshme të përdorura?

Po              Jo

21. A është bërë instalimi dhe funksionimi i sistemit të
filtrave në oxhak për kapjen dhe kontrollin e shkarkimeve
në ajër?

Po Jo

22. A është bërë ndërtimi i kanaleve dhe kunetave për
menaxhimin e ujërave të shiut?

Po              Jo



23. A është bërë raportim në organet përkatëse mbi gjendjen
e mjedisit?

Po              Jo

24. A është bërë vlerësim mjedisor periodik për
veprimtarinë?

Po              Jo

25. A është bërë raporti i vetë monitorimit për shkarkimet në
tokë, ujë dhe ajër, konform kushteve të lejes mjedisore?

Po              Jo

26. A mbahen regjistra për sasitë e mbetjeve te gjeneruara? Po              Jo

27. A mbahet një regjistër për mirëmbajtjen e makinerive dhe
filtrave?

Po              Jo


