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Qëllimi dhe Objektivat
• Qëllimi i investimit …… Përmirësimi i shërbimeve të ujërave të

ndotura përfshirë Trajtimin e tyre për banorët e zonës së shërbimit
të Komunës Pejë dhe mbrojtja e shëndetit publik dhe e mjedisit
për ato pjesë të pellgut të lumit Drini i Bardhë në Kosovë.

• Trajtimi i Ujërave të Ndotura …… Një proces për të shëndërruar
ujërat e ndotura që nuk janë më të nevojshme ose të përshtatshme
për përdorim në ujëra që mund të ripërdoren ose të kthehen në
mjedisin ujor me impakt minimal mjedisor.



Lloji i Trajtimit

• Trajtim sekondar/ 
Trajtim biologjik me 
llum aktiv

• Prodhim bio-gaz

• Dezinfektim me UV



Kapaciteti dhe Ngarkesa Ndotëse në Hyrje

Parametrat Njësia Sasia – Faza 1 Sasia – Faza 2

Kapaciteti PE 80,899 95,517 

Kërkesa Kimike për Oksigjen, COD kg/d 8,860 10,480

Kërkesa Biologjike për Oksigjen, BOD5 kg/d 4,369 5,158

Lënda e ngurtë pezull, TSS kg/d 4,672 5,443

Azoti Total TKN kg/d 702 844

Fosfori Total, TP kg/d 141 159



Ngarkesa Ndotëse në Dalje

Parametrat Njësia Sasia – Faza 1 Sasia – Faza 2

Kërkesa Kimike për Oksigjen, COD mg/l ≤ 125 ≤ 125

Kërkesa Biologjike për Oksigjen, BOD5 mg/l ≤ 25 ≤ 25

Lënda e ngurtë pezull, TSS mg/l ≤ 35 ≤ 35

Azoti Total TKN mg/l N/A ≤ 15

Fosfori Total, TP mg/l N/A ≤ 2



• Menaxhimi i Ujërave të Ndotura
industriale fokusohet në të
ashtuquajturat shkarkime industriale
"indirekte", d.m.th. shkarkimet me ose pa 
trajtim paraprak në rrjetin e kanalizimeve. 

Shkarkimet Industriale



Shkarkimet Industriale
• Monitorimi i ndotjes industriale në zonën e shërbimit të KRU është

thelbësor për arsyet e mëposhtme:
– Shmangia e shkarkimit të substancave toksike në rrjetin e kanalizimeve

dhe ITUN,
– Shmangia e aksidenteve/emergjencave,
– Mbrojtja e proceseve biologjike në ITUN,
– Shmangia e kontaminimit të llumit që është parashikuar për

ripërdorim,
– Shmangia e shpenzimeve shtesë në rrjetin e kanalizimeve dhe ITUN,
– Ulja e kostos



Kuadri Ligjor
• Politikat e menaxhimit të cilësisë së ujit në rang bazeni ujor janë të

një rëndësie të veçantë për të parandaluar dhe/ose reduktuar
ndotjen në mjedis.

• Shkarkimet industriale përfaqësojnë një çështje prioritare
veçanërisht në sistemet e ujërave të ndotura urbane që përveç
ujrave atmosferik, grumbullojnë ujëra të ndotura shtëpiake dhe
industriale.

• Në veçanti, kontributi i industrisë duhet të rregullohet siç duhet në
mënyrë që të shmangen problemet operative në ITUN dhe
transferimi i ndotësve në efluent ose llumi i gjeneruar nga ITUN.



Kuadri Ligjor



Kuadri Ligjor
• Udhëzimi Administrativ nr. 02/2022,

‘Kushtet, Menyrat, Parametrat Dhe Vlerat Kufizuese të
Shkarkimi të Ujërave të Ndotura në Rrjetin e
Kanalizimit Publik dhe në Trupin Ujor’

• nuk ka ende një përcaktim për tarifën
e shkarkimeve industriale. Po kështu,
standardet e ofruara nga Autoriteti
Rregullativ i Ujërave (ARRU) nuk
përmbajnë procedura përkatëse deri
më sot.



Tarifa për Shkarkimet
Industriale

• Tarifa për Trajtimin e Ujërave të Ndotura varet
nga sasia volumetrike dhe ngarkesa organike e
ujërave të ndotura.

• Projekti synon për të zhvilluar një sistem tarifimi
që reflekton koston, shpërndan më mirë tarifat e
ujërave të ndotura midis konsumatorëve
industrialë dhe konsumatorëve të tjerë duke
marrë parasysh kostot e trajtimit të ujërave të
ndotura dhe/ose dëmtimin mjedisor.



Tarifa për Shkarkimet
Industriale

• Formula Mogden bazon tarifat në katër parametra:
– Kostoja e grumbullimit dhe transportimit së ujërave të

ndotura në objektet e trajtimit, pra në rrjetin e kanalizimeve.
– Kostoja e elementeve që lidhen me vëllimin në trajtim, p.sh.

punimet e hyrjes, pompimi etj.
– Kostoja e trajtimit biologjik, p.sh. Llumi aktiv, etj.
– Kostoja e trajtimit dhe largimit të llumit, p.sh. tretes, trashese

te llumit etj.

• Propozimi per tarifat e shkarkimeve industriale
përmes formulës Mogden ose të ngjashme do të
kërkojë ndryshime në politikën dhe procedurat
rregullatore



Faleminderit për vëmëndjen


