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TE PERGJITHSHME
• Vëndodhja e objektit

Objekti “Rikonstruksion I puseve ekzistuese dhe ndertim i ri i linjes se transmetimit dhe 
shperndarjes se ujesjellesit Fushe Kruje ”,  konsiston ne rikonceptimin dhe permiresimin e 
furnizimit me uje te qytetit te Fushe-Krujes.

Popullsia aktuale e Fush-Krujes nga te dhenat e Bashkise eshte 27076 banore, dhe 7704 familje. 
Nje pjese e popullsise jeton ne banesa 2-5kate, pjesa me e madhe ne banesa private 1-2kate. 
Nuk mungojne edhe objekte shume kate deri 12-13kt.

Do te shfrytezohen burimet e ujerave nentokesore duke realizuar edhe çpimin e nje pusi te ri 
per te bere te mundur plotesimin e prurjes se projektit.

Gjithashtu do te ndertohet Depo e re 4000 m³ e cila do te vendoset ne Koder Tale

• Vlera e objektit:
578,540,321 leke



GJURMA E PROJEKTIT



Gjendja Aktuale e Objektit
• Ujesjellesi i Fush-Krujes eshte ndertuar rreth para 40 viteve dhe eshte restauruar ne vitet 

2005-2006 dhe 2015 permes investimeve te ndryshme. 

• Pjese e rrjetit te ujesjellesit jane :

• Puset (3 puse qe ndodhen ne fshatin Hasanaj)

• Tubacionet e transmetimit nga puset deri ne depo grumbulluese, pjese e stacionit te 
pompimit

• Dhoma e klorifikimit

• Linja e dergimit qe fillon nga stacioni i pompimit dhe furnizon depo 1300m3 ne Kodren e 
Gjinëve 

• Depo ujit te pijshem V=1300m3 ne Kodren e Gjineve dhe depo V=1300m3 ne Kodren e Talëve

• Sistemi shperndares ne qytet dhe lagje

• Linjat e brendshme ne pallate dhe banesa

• Kontatoret

• Pusetat e komandimit ne kryqezimet e rrugeve

• Nga verifikimet ne terren rezulton se :

• Depo ne Koder Tale e vendosur ne kuote tabani 96 nuk furnizohet me uje per arsye se 
tubacioni i transmetimit eshte totalisht jashte funksioni, si pasoje e nderhyrjeve te shumta.

• Nje pjese e qytetit nuk furnizohet me uje, nga rrjeti publik i ujesjellesit pasi depo aktuale ne 
Koder Gjinëve nuk ka kapacitet akumulues, kuota absolute 62m nuk krijon mundesine e 
shperndarjes se presioneve normale ne rrjetin shperndares.

• Pusçpimet aktuale nuk arrijne te plotesojne nevojat per furnizimin me uje ne qytet, duke 
krijuar nje bilanc negativ ne furnizimin me uje.



OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

• Rikonstruksioni total I rrjetit te furnizimit te qytetit duke shtuar  sasine e 
furnizimit me uje te pijshem per popullsine e qytetit te Fushe-Krujes.

• Permiresimi i jetes se perditshme te qytetareve.

• Plotesimi i nevojave te banoreve dhe bizneseve per uje te pijshem dhe per 
aktivitete te ndryshme.

• Realizimi i projektit sipas standarteve.

• Shfrytezimi dhe menaxhimi sa me i mire i burimeve ujore.

• Eleminimi i humbjeve te panevojshme dhe shperdorimit te ujit te pijshem.



IMPAKTET POZITIVE

• Shtimi i sasise se furnizmit me uje te pijshem gjate gjithe vitit per qytetin e Fushe 
Krujes.

• Shtimi i kapacitetit akumulues duke ndertuar depo te re.

• Shfrytezim sa me i mire i burimeve ujore duke shmangur humbjet e panevojshme.

• Permiresimi i cilesise se ujit te pijshem.

• Zhvillim ekonomik dhe rritje te punesimit si gjate fazes se ndertimit ashtu edhe 
gjate shfrytezimit

• Ndikon ne menyre te drejtperdrejte ne permiresimin e jetes se qytetareve .

• Do krijohen mundësi të shtuara për shfrytezimin e potencialeve të turizmit të zonës 



ZGJIDHJA E PROJEKTIT

• Zgjidhja teknike e propozuar, sipas detyres se projektimit dhe sugjerimet e projektuesit

• Sipas verifikimeve te studimeve te realizuara, konkretisht ‘’Studimi Hidrogjeologjik me titull : 
‘’Furnizimi me Uje te Pijshem per Njesine Administrative Fushe Kruje nga Fshati Hasanaj, 
Bashkia Kruje’’ persa i perket mundesise se shfrytezimit te ujerave nentokesore, e cila do te 
pershkruhet ne paragrafet e meposhtem, eshte projektuar realizimi i nje pus-çpimi te ri ne 
ambjentet e stacionit Hasanaj me qellim plotesimin e prurjes se projektit.  

• Rritjen e kapacitetit akumulues permes ndertimit te nje depoje ne re, te vendosur ne kuote 
97, e cila do te realizoje kompesimin e vlerave te prurjes ne kohen e konsumit maksimal. 

• Ndertimin e nje tubacioni transmetimi me qellim furnizimin me uje te depos se re, e cila do te 
vendoset ne Koder Tale. Tubacioni ekzistues eshte totalisht jasht funksioni, ndaj nuk mund te 
merret ne konsiderate

• Ndertimin e nje tubacioni te ri shperndarje, me qellim percjellen e prurjes maksimale orare, 
duke ruajtur nje presion ne pike kryesore te shperndarjes se rrjetit prej Hlire=4atm



SEKSIONET TERTHORE TIP



LLOGARITJET HIDRAULIKE



DEPO  4000 m³



LLOGARITJET KONSTRUKTIVE TE DEPOS



RILEVIMI TOPOGRAFIK I ZONES

• Duke u mbeshtetur ne pikat e poligonometrise dhe te nivelimit gjeometrik u 
zhvillua rrjeti i matjeve topografike ne ujesjelesin Qytetit te Ri Bulqize.

• Eshte rilevuar terreni egzistuse,kanale,rruge,platforme betoni ,shtylla 
ndricimi ose tensioni,bunkere, tombino ,trotuare, ure, ndertesa, objekte te 
ndryshem, rruge dytesore etj. Objektet e pare ne teren jane hedhur ne reliev te 
gjithe. Punimet topogjeodezike te kryera jane mbeshtetur ne shkallen e plote te 
pergatitjes profesionale, ne perdorimin e teknologjive bashkekohore per matjet 
fushore dhe perpunimin kompjuterik te te dhenave, per te plotesuar kerkesat 
teknike te parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e mare ne teren ka koordinata 
tre dimensionale, te paraqitura ne projekt. 

• Perpunimi i materialit topografik ne zyre eshte bere me programin STRATO dhe 
LEONARDO, TGO, Autocad Land Development nga ku eshte perftuar rilevimi ne 
qytetin e Bulqizes. Ky reliev sherbeu per hartimin e projektit te zbatimit me 
saktesine dhe cilesine e kerkuar ne termat e references nga investitori.

• Ne materialin grafik te projektit jepet planimetria e fiksimeve dhe tabela e 
koordinatave  te pikave te vendosura ne terren.





IMPAKTI I ZHVILLIMIT NE MJEDISIN PERRETH

• Toka 

Ndikim do kemi vetem ne shfrytezimin e tokave  qe nuk kane ndonje vlere te madhe 
bujqesore . Ndikimi do të jetë i përhershëm dhe i pakthyeshëm. Megjithatë, ndikimi mund të 
kufi zohet me ruajtjen e duhur dhe ripërdorimin e dherave për restaurimin përgjatë 
argjinaturave rrugore dhe të mbushjen e gropave ose për të përmirësuar tokën diku gjetkë. 
Prandaj, humbja e tokës bujqësore është konsideruar të ketë një ndikim të vogël.

• Relievi

Shumë prej ndikimeve të mundshme në reliev në gjurmën e projektit të propozuar do të 
ndodhin gjatë fazës së ndërtimit dhe mund të minimizohen përmes projektimit ose mund të 
zbuten duke ndjekur metoda të mira të ndërtimit në praktikë

• Ndertimi  do te behet sipas nje projekti bashkekohor dhe qe ne fazen e projekt idese eshte 
konsideruar qe do te zbuse ndikimet mjedisore . 



JU FALEMINDERIT


