Asistencë Teknike për Forcimin e Kapacitetit të Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri për Hartimin e Ligjit dhe
Zbatimin e Legjislacionit Kombëtar të Mjedisit

PERMBLEDHJE JOTEKNIKE
PER VEPRIMTARINE E SHFRYTEZIMIT TE BAZALTEVE OBJEKTI
“NDERFUSHAS” MIRDITE, QARKU LEZHE
Ne zbatim te kerkesave ligjore per mjedisin, si marrveshjes dypaleshe te lidhur me subjekti
“ KELI-INERTE “ sh.p.k leje mjedisore me nr.prot 3158/6 date 21/06/2010 me nr te
vendimit .15

Subjekti “ KELI-INERTE “ sh.p.k eshte e pajisur me leje mjedisore me nr.prot
3158/6 date 21/06/2010 me nr te vendimit .15 per objektin e shfrytezimit te
bazalteve “ Nderfushas” Rreshen, Mirdite, Qarku Lezhe .
Subjekti yne eshte I pajisur me leje minerare 1513 date 09/11/2010 per objektin
e shfrytezimit te bazalteve “ Nderfushas” Rreshen, Mirdite, Qarku Lezhe .
-a-.Ne karrieren e shfrytezimit te bazalteve
Per percaktimin e permbajtjes se pluhurit ne gaze eshte perdorur pompe speciale vakumi me
aksesoret perkates si filtra etj.
Per percaktimin e permbajtjes se elementeve ndotes SO2, CO, NO2 jane perdorur aparati “
Drager “ me ampula specifike per çdo element ndotes si dhe aparati “Trolex” me
metoden me sensore.
Matjet jane kryer me daten 14 korrik , ne pikat e shkarkimit te pluhurave dhe gazeve te
objektit, duke ndjekur nje cikel operacional per te percaktuar nje vlere mesatare sa me reale
per procese te tilla teknologjike.

Vlerat e matjeve te gazeve ne ppm, sipas burimt te ndotjes
Emertimi
-a-Karriera

SO2
0

NO2
0

CO
0

Perqendrimet e ndotesve te konvertuar ne mg/m3, ne kushte normale, presion 760 mm
kollone zhive dhe 0 grade C, jepen ne tabelen e meposhteme, te dhena te cilat jane
percaktuar duke bere konvertimin paraprak te perqendrimit te ndotesve nga ppm ne mg/m3
ne kushtet konkrete te matjes, pastaj ate te kushteve normale, siç kerkohet edhe nga vendimi i
qeverise te siperpermendur, per te bere krahasimin e tyre me normat ligjore
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-1-Karriera per shfrytezimin e bazalteve,

2-
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Informacion per sasine e shkarkimeve industriale
I – Shkarkime te ngurta industriale
-a- Mbetje sterile qe del nga pastrimi i shtreses siperme te karrieres, rreth 20 cm mbulese,
eshte sistemuar per te realizuar projektin e rehabilitimit te saj pas shfrytezimit, duke u
sistemuar ne siperfaqen e shkalles. Ndersa llumrat qe krijohen gjate rreshjeve, jane sistemuar
perreth karrieres, per mbushje se bashku me masen sterile.
Kjo mase varion 10 – 20 % te sasise se rezervave te karrieres.
-b- Mase qe del nga paraseleksionimi ne grile, te fraksionit deri 40 mm e cila permban dhera
e argjile, se bashku edhe me hure.
Aktualisht perdoret nga subjekti per mbushje e sistemim karriere e sheshi, si dhe per tregun
rajonal ne shtrim rrugesh rurale etj.
II- Shkarkimet e lengeta industriale
Keto procese teknologjike nuk shoqerohen me shkarkime te lengeta te rrezikshme, sepse nuk
kane perdorim kimikatesh etj.
Megjithate, per te sistemuar ujrat siperfaqesore, qe krijohen gjate rreshjeve, ne rast
funksionimi te kesaj,

III- Shkarkimet e gazeta industriale

Referuar natyres se procesit te dhenave te siguruara ne kete shoqeri nuk kemi sasi gazesh te
shkarkuar ne atmosfere, por vetem perhapje te pluhurit. Gazet prej mjeteve jane ne intervale
kohore te shkurtera, e pa ndonje ndikim ne mjedisin perreth
IV-Informacion per burimet dhe sasine e elementeve ndotes qe shkarkohen ne ajer
Keto te dhena dalin nga interpretimi per sasine e shkarkimit te gazeve dhe permbajtjes te
elementeve ndotes te grupit 0, respektivisht lende e ngurte, SO2, NO2 dhe CO,
Te dhenat sasiore te elementeve ndotes qe jane shkarkuar ne ajer, jane pergatitur bazuar te
dhenave te matjeve te dates 14 Korrik 2008.. Per llogaritje eshte pranuar nje pune sistematike
e linjave, referuar natyres se punes e shkalles se ndotjes, duke marre ne konsiderate nje
periudhe 6 mujore ( rreth 140 dite pune ).
Keto jane reflektuar ne tabelen permbledhese si vijon :
Burimi ndotes
Linja e bluarjefraksionimit

Lende e ngurte
0,125 ton

SO2
-----

NO2

CO

------

------

Siç kemi theksuar, ne procesin teknologjik nuk kemi perdorim te lendes djegese apo
kimikate te tjere perveç elementeve qe ka lenda e pare, e si rrjedhoje nuk kemi shkarkim te
gazeve. Sasite e gazeve vijne vetem nga mjetet, si eskavator etj.
Stabilizimi i sterileve per formim toke.
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Gjate shfrytezimit te karrieres vetem vitet e para te fillimit te punes sterilet te cilat jane argjila
dhe copra gelqeroresh jane depozitozituar ne nje shesh provizore i cili eshte e shenuar ne
planimetrine e karrieres. Ne momentin me te pare kur eshte formuar hapsira e shfrytezuar
dhe e lire ku nuk do te kemi me kalim te mjeteve ne shkalle ne te jane hedhur sterilet qe jane
nxjerre nga shfrytezimi i bazalteve. Per te bere stalbilizimin e steriliteshte hedhur ne shkallet
e perfunduara dhe jane perziher me coprat e gelqerorit te cilat kane realizuar lidhjen e sterilit
dhe formimin e tokes.
V-Stabilizimi i regjimit ujore ne karriere dhe shkalle.
Gjate kohes kur bejme mbushjen e shkalleve ne nderhyjme ne periferi dhe brenda karrieres
duke hapur kanale periferik per te larguar ujrat nga karriera sepse mund te shkaktjne gerryerje
dhe permbytje te karrrieres.
VI-Stabilizimi i erozionit eshte nje nga problemet kryesore per mendimin tone se kemi te
bejme me bazalte dhe erozioni eshte i vogel, prandaj ne bejme stabilizim te plote te levizjes
se ujrave ne karriere dhe kjo realizohet duke ulur pjerresine hidraulike te ujit, e cila realizohet
duke formuar reliev sa me te bute.
VII-Masat e sigurise publike Ne te gjithe zonen ka parrulla te ndryshme ku te shkruhet per
punen ne karriere dhe bllokimin e te gjithe njerezve dhe kafsheve ju ndalohet hyrja ne
karriere pa pune dhe pa shoqeruar nga personeli i sigurimit teknik ne karriere

VIII-Shkarkimet ne mjedis dhe prodhimi i mbetjeve.
Shkarkimet në ajër.

Kryesisht shkarkimet ne ajer rezultojne si efekt te makinerive dhe eshte i pa demshem per
shendetin e njeriut. Megjitheate nuk ka aroma apo ere te pa deshiruara dhe te demshme si nga
lendet e para ashtu dhe gjate ushtrimit te teknollogjise per shfrytezimin e bazalteve. Ne ajer
shkarkohet nje pjese e gazrave te leshuar nga plasjet. Problem eshte levizja e mjeteve ne
rrugen e shtruar me çakell ku kemi ngritje te pluhrit ne ajer, prandaj ne kemi bere lagien e
trungut te rruges me uje.
Lloji ndikimeve.
Ne ajer.
Prodhimi i pluhurit.
Ndotje
nga
djegia
hidrokarbureve.
Ndotje nga CO,SO2,NOx
IX-Grimcat e lengeta.

Identifikimi ndikimeve.
Gjate shfrytezimit.
Po
Jo
X
e
X
X

Nuk ka asnje lloje ndikimi nga çlirimi i ndinje grimce te lenget e çdo lloje natyre qofte. Gjate
ushtrimit te veprimtarise minerare te shfrytezimit do te kete perdorime te ujit ne sasi
minimale dhe shkarkimi i tije drejte shtratit e perroskes ne perendim te zones ku kemi
plotesuar kerkesat si me poshte: Ne zbatim te V.K.M. Nr. 177, date 31.05.2005 "Per normat
e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe kriteret e zonimit te mjediseve ujore pritese”. kemi
ruajtur percaktimet e poshteshenuara per ujrat e shkarkimit.
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Vlerat e
lejuara.
6-9
50 mg/l
150 mg/l
50 mg/l

Parametrat.
pH.
Lendet ne pezulli.
COD
BOD-5
Lloji ndikimeve.

Identifikimi ndikimeve.

Ne uje.

Gjate shfrytezimit.
Po
Jo

Trajtimi i ujrave te ndotur.
X
Ndotja e ujit nga pluhuri, derdhje
X
aksidentale e substancave te tjera.
Impak sekondare ne ndotje e ujit
per tokat bujqesore,ujra
X
nentokesore etj.
Modifikimi ne drenazhimin e
X
ujrave natyrale.
Ndotja e ujrave siperfaqesoredhe
X
nentokesore nga llumrat.
X-Mbeturinat e ngurta dhe llumore.
Karakterizohen nga materialet mbeturine qe dalin gjate proçeseve te ushtrimit te
teknollogjise se shfrytezimit te bazalteve.
XI-Mbetjet e lengeta.
Kryesisht mbetjet e lengeta perfaqesohen nga ujrat e larjes se makinerive qe punojne
per rreth subjektit. Ne mbetje te lengeta mund te klasifikohen dhe sasi minimale te ndonje
derdhje te nderrimit te vajrave te makinerive.
Per zhurmat Udhezimi Nr.8 date 27.11.2007 "Per nivelet kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara”.
Mjedisi.
Efekti
kritik
ne Laeq
Koha
Lamax
shendet.
baze
Fast
(dBA)
(ore)
(dB)
Zona me aktivitet social
ekonomik.
Zona industriale, tregetare, Demtim degjimi.
70
24
110
qarkullimi trafiku (mjedis i
jashtem dhe i brendshem).
Zhurmat e çliruara jane brenda normave dhe standarteve te miratuara per kete qellim.
Me poshte jepen ndikimet e ketyre zhurmave.
Lloji ndikimeve
Identifikimi ndikimeve
Nga zhurmat

Gjate shfrytezimit
Po
Jo
te
X

Rritja e nivelit egzistue
zhurmave
Rritja e nivelit te zhurmave si

X
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rezultat
i
aktivitetit
dhe
makinerive
Rritja e nivelit te zhurmave per
njerezit
Nivel me i larte i zhurmave per
kafshet

X
X

Persa i takon problemeve te vibrimeve ato jane teper minimale dhe nuk merren ne konsiderat.
Mbetjet e lengeta.
Nuk ka mbetje te lengeta.
Lloji ndikimeve.

Identifikimi ndikimeve.

Ne shendetin e njerezve.

Gjate shfrytezimit.
Po
Jo

Krijimi i çfaredo rreziku apo
mundesie per demtimin e
shendetit te njerezve.
Krijimi i raportit te njerezve me
rreziqet e mundeshme per
demtimin e shendetit te tyre.

X

X

XII-Ndikimet ne qarkullim dhe transport.
Lloji ndikimeve.

Identifikimi ndikimeve.

Ne qarkullim e transport.

Gjate shfrytezimit.
Po
Jo

Rritje
te
rendesishme
te
qarkullimit dhe transportit te
automjeteve.
Pakesim te veteqendrimit te
automjeteve apo nevojave per
vend qendrime te reja.
Ndikime te rendesishme ne
sistemin e komuikacionit.
Ndryshime ne qarkullim apo te
levizjes se njerezve e mallrave.

X
X
X
X

XIII-VIBRACIONET
Në pamundësi të largohesh nga zhurma duke përdorur mjetet mbrojtëse si kufje dhe mjete
mbrojtëse antifone.Kufjet ulin 30 % nivelin e zhurmave. Për zhurmat dhe vibracionet janë
caktuar norma sanitare dhe instruksione manovrimi për ruajtjen e shëndetit.
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Normat e ekspozimit në zhurmë gjatë punës,sipas Organizates
Shëndetit(O.B.SH.):
Kohëzgjatja e ekspozimit:
8 orë
6 orë
4 orë
3 orë
2 orë
1-1.5 orë
1 orë
0.5 orë
0.25 orë

Boterore të

Niveli i zhurmes në dB:
85 (maksimumi 90) dB
92 dB
95 dB
97 dB
100 dB
102 dB
105 dB
110 dB
115 dB

Monitorimi i sjelljes se shkembinjeve ne kufijte e jashtem te karrieres dhe marrja e masave
per parandalimin e levizjeve te mundshme si shkarje, shembje ose vithisje .Monitorimi i
zones se mundshme te shperndarjes se pluhurit gjate aktivitetit te shfrytezimit.Monitorimi i
parametrave fizike dhe dinamike te shperndarjes se pluhurit dhe marrja e masave perkatese te
parashikuar ne projekt, per parandalimin e tij.Monitorimi i siperfaqeve te mbushura me
material dhe toke vegjetale per parandalimin e shplarjeve, gryerjeve, krijimin e gropave etj.
Atje ku evidentohen demtime te kesaj zone jane marre masa per riparimin e tyre.Monitorimi i
siperfaqeve te mbjella, pemeve dhe bimeve te kultivuara, ecurise normale e mbirjes dhe
zhvillimit te tyre. Ne rastet kur verehet se ka demtime merren masa per zevendesime me
fidane te rinj.
Subjekti ka kryer sigurimin e ecurise normale te punes dhe ruajtjen e vazhdueshme te
mjedisit deri ne mbylljen e aktivitetit.

Asistencë Teknike për Forcimin e Kapacitetit të Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri për Hartimin e Ligjit dhe Zbatimin
e Legjislacionit Kombëtar të Mjedisit

XIV: Vendodhjet e monitorimit të shkarkimit dhe të marrjes së mostrave (një tabelë për seicilin
vendndodhje monitorimi)

Rezultatet
(mg/l ose mg/m3)

Parametri

Korrik

Metoda
e
marrjes
se
mostres

Qellimi / arsyeja e
vleresimit analitik

Metoda analitike
/ teknika

Rritjen e saktesise

Gravimetrike

Rritjen e saktesise

“Testo 815”.

Janar

Prill

Pluhura

41

41

48

Me
marrje
kampioni

Zhurma

102

102

102

Me
aparature

Rezultatet
(mg/l ose mg/m3)

Parametri

Metoda e marrjes
se mostres

Qellimi / arsyeja e
vleresimit
analitik

Janar

Prill

Korrik

Pluhura

41

41

48

Me marrje
kampioni

Rritjen e saktesise

Zhurma

102

102

102

Me aparature

Rritjen e saktesise

Faktorët fizik që ndikojnë në shëndetin e punonjësve duhet të mbahen gjithnjë parasysh nga
zotëruesit e lejes minerare. Të ftohtit dhe lagështira në mjediset e punës shkaktojnë nefrite acute
dhe hemoglobinuri ”afrigore.” Temperature e lartë çon në ç’rregullime hidroelektrolitike që
ndikojnë në dëmtimin e reneve dhe shpesh mbizotëron infeksioni në mushkëri. Kombinimi i
temperatures lagështirës relative dhe shpejtësisë së ajrit është vendimtare për të mbajtur kushte
normale në punë.
Kontrolli i mikroklimës realizohet me aparaturën e duhur për testimin gazor , për matjen e
temperatures, presionit, lagështirës relative, për matjen e shpejtësisë së lëvizjes së rrymave të
ajrit, të pluhurave duke punuar me shpime të lagura etj.
Temperatura e lejuar oC për lagështi
Shpejtësia e ajrit në 60-75 %
76-90%
m/sek
Deri 0.25
24
23
Deri 0.5
25
24
Deri 1
26
25
2 dhe më shumë
26
26

90%
22
23
24
25
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Shpejtësia e lëvizjes së rrymës së ajrit në frontet e punimeve përgatitore eshte jo më pak se 0.15
m/sek. Qëndrimi i njeriut për një kohë të shkurtër ose të gjatë në kondita jo të mira nxehtësie
sjell pasoja në organizmin e njeriut.
Shpejtësia e lëvizjes së rrymave të ajrit nëpër fronte në karrieren eshte mbi 0.3 m/sek, gjë që
krijon kushte të favorshme për punë por eshte patur parasysh se në punimet e spostuara nga
horizonti, në pikat ku punon marteli, krijohet shumë lagështirë relative si rrjedhojë eshte
sigururar rryma e nevojshme e ajrit për spostimin e ujit të pulverizuar qe lind në proçesin e
hapjes së vrimave me shpim të lagur.
Pluhurat:
Në proçeset teknologjike dhe sidomos në punimet minerare (shpimit të vrimave me martel,sonde
në transport etj) krijohet pluhur. Pluhurat shkaktojnë dëmtime në mushkëri që njihen me emrin
pnoumokoniozë. Efekti dëmtonjës i pluhurave kushtëzohet nga sasia, koha e qëndrimit të
pluhurit në mushkëri lloji dhe dimensionet. Kemi pluhura me veprim helmonjës, me veprim
ngacmues, alegjik, më veprim fibrogjen, me veprim fotodinamik, pluhura që kanë veti të ulin
aftësinë mbrojtëse të indit mushkëror ndaj infeksioneve e deri në pluhura me veprim
kancerogjen. Ndaj kujdes! Përdorimi i aspiratorëve, spërkatja me ujë apo përdorimi i formave të
tjera për eleminimin e pluhurave është domosdoshmëri..
Pluhurat jane ndjekur edhe nga përbërje kimike të tyre duke verifikuar përmbajtjen e
SiO2,As,Pb,Hg,lëndet radiaktive etj. që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin . Normat e
lejuara për pluhurat në ajrin e frymëmarrjes, pa përmbajtje SiO2 është si më poshtë :
Nr

Llojet e pluhurave

1
2
3
4
5

Pluhur azbesti
Pluhur çimento-argjile
Pluhur qymyri
Oksid hekuri
Nikel dhe oksidet e tij

Përqëndrimi i lejuar i këtij lloje pluhuri në
ajër në mg/m3
2
5
5
5
0.5

Ujrat e shkarkimit dhe mbetjet e ngurta :
Në zbatim të ligjit 9010 dt 13.02.2003 “ Për vlerësimin mjedisor të mbetjeve te ngurta “ dhe
Ligjit Nr 9115 dt 24.07.2003 ”Për trajtimin mjedisor të ujrave të ndotura, subjekteve minerare u
dalin detyra për zbatim. Këto ligje detyrojne Zotëruesit e Lejes Minerare qe të marre masat e
duhura për parandalimin e ndotjeve , detyrimin për trajtimin e ujrave te ndotura, monitorimin dhe
kontrollin e tyre. Ligji i kushton vemendje modaliteteve te administrimit mjedisor te ndotjeve në
çdo faze, gjatë krijimit, grumbullimit, ndarjes, ruajtjes, transportit, riciklimit, përpunimit dhe
asgjesimit te tyre.
Jane te ndaluara hedhjet e mbeturinave ne toke apo ne ujrat siperfaqesore qe çojne ne degradimin
e vetive te tokes, ajrit apo ujrave siperfaqesore dhe qe shkaktojne rrezik ose dem per shendetin e
njerezve.
Menaxhimi i mbetjeve ne perputhje me kerkesat e ligjit per menaxhimin e integruar
te mbetjeve
Parimet baze per hartimin e planit te menaxhimit te mbetjeve minerare konsistojne ne :
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Niveli i ndotjeve ne uje toke, flore dhe faune dhe ne ekosistem eshte parashikuar ne perputhje me
vlerat minimale te pranuara sipas legjislacionit ne fuqi si per stoqet e depozitimit te mineralit dhe
sterilit, shkarkimet ne ajer dhe shkarkimit te ujrave. Vendi ne te cilin eshte kryer depozitimi i
mbetjeve eshte i sigurte, nuk perben asnje rrezik per mjedisin e komunitetit, si gjate kohes se
shfrytezimit dhe pas shfrytezimit. Mbetjet minerare eshte parashikuar te trajtohen sipas
karakteristikave te tyre, perberjes dhe dekompozimit. Menaxhimi i mbetjeve ne kete miniere
eshte parashikuar qe te parandaloje ngjarjet aksidentale, te minimizoje dukurine efektive
negative ne mjedis dhe te garantoje marrjen e masave efektive dhe me kosto te ulet. Projekti
siguron dhe sugjeron monitorimin e vazhdueshem dhe informimin e hollesishem per punimet e
kryera lidhur me depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve minerare. Rekomandohet shoqerise qe te
gjitha veprimet qe lidhen me mjedisin te jene te koordinuara ndermjet autoriteteve te qeverisjes
qendrore dhe vendore.
Nisur nga fakti qe ne kete vendburim jane kryer punimet e hapjes dhe pergatitjes se tij sasia e
sterilit qe do te prodhohet ne per cdo vendburim eshte e vogel, pasi punimi ne te gjithe shtrirjen e
tij eshte projektuar qe te kaloje ne trupin mineral. Duke shfrytezuar kushtet e terrenit te thyer
sterili do te shkarkohet ne stok dhe hapesirat e shfrytezimit nentokesor. Ky material mund te
perdoret edhe per nevoja te komunitetit si shtrim rrugesh etj.. Mbetjet e gjeneruara nga
aktiviteti jetesor i punetoreve apo ambalazhet jane grumbulluar neper thase te posatshem dhe
jane transportuar drejt drejt qendrave me te aferta te banuara per menaxhim nga sektoret
perkates te pushtetit lokal. Gomat dhe vaji lubrifikant te perdoruar do t’u jepen subjekteve qe
merren me riciklimin e tyre dhe qe aktualisht operojne edhe ne Shqiperi (Ministria e
Mjedisit posedon nje liste te subjekteve riciklues).
Ne tabelen e meposhteme jepet preventivi i shpenzimeve per menaxhimin e mbetjeve :
Preventiv per planin e menaxhimit te mbetjeve
a

b

c

Çmontim paisje makineri, ndertesa ne siperfaqe

Volumi
(ton)

Ore pune

Paga
(lek/ore)

Vlera
(lek)

20

100

25

25000

Transport makineri, mbeturina

Volumi
(ton)

Distanca
(km)

20
Volumi
(m3)
100

30
Çmimi
(lek/m3)
30

Mbushje me dhe e portalit
SHUMA II

35200

Çmimi
(leke/ton
km)
12

Vlera
(lek)
7200
Vlera
(lek)
3000
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Pyetje
Shpjegime
A ka tipare te mjedisit lokal apo per rreth vend ndodhjes te projektit te cilat mund
te ndikohen nga projekti?
a) Zona te cilat jane te mbrojtura nga
Jo
legjislacjoni nderkombetare,
kombetare dhe vendore per vlerat e
tyre ekollogjike, peisazhike
Jo
kulturore dhe vlera te tjera te cilat
mund te ndikohen nga projekti.
Jo
b) Zona te tjera te cilat jane te
Jo
rendesishme ose te ndjeshme per
Jo
aresye te ekollogjise se tyre psh:
Jo
ligatina.
c) Zgjedha ujore ose trupa te tjere
ujore.
d) Zona bregdetare.
e) Male.
f) Pyje osewoodland.
2. Zona te perdorura nga specie te pa
Jo
mbrojtura te rendesishme ose te ndjeshme
te flores dhe faunes p.sh. per kryqezim,
folenizim, ushqim, pushim, dimerim,
migrim qe mund te ndikohen nga projekti.
3. Ujrat e brendeshem tokesore, bregdetare
Jo
detare dhe nentokesore.
4. Zona me vlera te larta peisazhike apo
Jo.
skenike.
5. Rruge ose mjedise te tjera te perdorura
Jo
nga publiku per pushime apo aktivitete te
tjera.
6.
Rruge transporti qe jane te
Jo
mbingarkuara (mund te kete probleme
trafiku)
ose
shkaktojne
probleme
mjedisore.
7. Zona me rendesi historike apo kulturore
Nuk ka
Eshte vendosur projekti ne nje zone qe eshte shume e dukeshme nga shume njerez?
1. Eshte vendosur projekti ne nje zone qe
Jo
eshte shume e dukeshme nga shume njerez.
Eshte vendosur projekti ne nje zone te pa zhvilluar me pare ku do te kemi humbje
te tokes gjelberimit?
1. Eshte vendosur projekti ne nje zone te pa Po. Ne zonen e nuk ka pase objekte te
zhvilluar me pare ku do te kemi humbje te tjera dhe eshte zone e pazhvilluar.
tokes, gjelberimit?
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Ka perdorim egzistues te tokes ne/ose rreth vendit te zbatimit te projektit te cilat
mund te ndikohen nga projekti?
a. Shtepi, oborre apo prona te tjera private.
Jo
b. Industri.
Jo
c. Tregeti.
Jo
d. Rekreacjone.
Jo
e. Hapesira publike.
Jo
f. Mjedise te komunitetit.
Jo
g. Bujqesi..
Jo
h. Pyje.
Jo
i. Turizem.
Jo nuk ka
j. Karrjera ose miniera.
Jo nuk ka
Ka plane per perdorime te ardheshme te tokes ne ose rreth vendit te zbatimit te
projektit, te cilat mund te ndikohen prej tije?
Ka plane per perdorime te ardheshme te Jo nuk ka
tokes ne ose rreth vendit te zbatimit te
projektit, te cilat mund te ndikohen prej
tije?
Ka ndonje zone ne/ose rreth zones se zbatimit te projektit te zena nga perdorime te
ndjeshme te tokes te cilat mund te ndikojne prej tije?
1. Spitale.
Nuk ka
2. Shkolla.
Nuk ka
3. Vende kulti.
Nuk ka
4. Mjedise te komunitetit.
Jo
Ka ndonje zone per reth projektit e cila permban burime te rendesishme ,me nje
cilesi te larte ose te pakta te cilat mund te ndikohen nga projekti?
1. Burime ujrash nentokesore.
Jo
2. Ujera siperfaqesore.
Po
3. Pyje.
JO
4. Bujqesi.
Nuk ka
5. Peshkim.
Nuk ka
6. Turizem.
Nuk ka
7. Minerale.
Nuk ka
Ka ndonje zone ne dhe per rreth zones se zbatimit te projektit qe eshte aktualisht
subjekt i ndotjes ose demtimeve mjedisore p.sh. ku standartet egzistuese mjedisore
ligjore jane tejkaluar te cilat mund te ndikohen nga projekti?
1.Ka ndonje zone ne dhe per rreth zones se
zbatimit te projektit qe eshte aktualisht
subjekt i ndotjes ose demtimeve mjedisore
Nuk ka
p.sh. ku standartet egzistuese mjedisore
ligjore jane tejkaluar te cilat mund te
ndikohen nga projekti?
Eshte zona e zbatimit te projektit e ndjeshme ndaj termeteve, rreshqitjeve te tokes ,
erozjonit, permbytjeve apo kushteve klimaterike te pa favoreshme apo ekstreme?
1. Eshte zona e zbatimit te projektit e
Jo
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ndjeshme ndaj termeteve,rreshqitjeve te
tokes,erozjonit,permbytjeve apo kushteve
klimaterike te pa favoreshme apo
ekstreme?
A ka te ngjare qe projekti te ndikoi ne ndryshime te kushteve fizike te ndonje nga
perberesit e mjedisit?
1. Mjedisi atmosferik, perfshi mikroklimen,
kushtet klimaterike lokale ose te nje shkalle
Jo
me te madhe.
2. Uji p.sh. sasia, rrjedhat apo nivelet e
Jose nuk ka te tille ne kete zone.
lumenjve
liqenet,
ujrat
nentokesore,
grykederdhjet, ujrat bregdetare apo detare.
3. Statusi ushqyes dhe eutrofikimi i ujrave.
Jo
4. Acidifikimi i tokrave apo ujrave.
Jo
5. Toka.
Jo
6. Zhurma.
Jo
7. Temperatura , rrezatimet ndriçuese apo
elektro magnetike perfshi nderhyrjet
Jo
elektrike.
8. Produktiviteti i sistemeve natyrale ose
Jo
bujqesore.
A ka te ngjare projekti te ndikoje ne disponibilitetin apo pamjaftueshmerine e
burimeve te mundeshme ne nivel lokal apo global?
1. Karburante.
Jo
2. Ujra.
Jo
3. Minerale dhe agregate.
Jo
4. Burime te tjera te rinovueshme.
Jo
5. Lende drusore.
Jo
6. Kapacitetin e infrastruktures ne vend,
ujrat e zeza, prodhimi i energjise dhe
transmetimi i saje, telekomunikacjon, rruget
per depozitimin e mbeturinave, hekurudhat.

Jo

A ka te ngjare qe projekti te ndikoje ne shendetin ose mireqenien e komunitetit ne
zone?
- Cilesine e ajrit,ujit,ushqimet dhe çdo
Jo
produkt te konsumuar nga njeriu.
- Semundshmeria ose vdekshmeria e
individeve, komuniteteve apo popullsive nga
Jo
ekspozimi ndaj ndotjes.
-Shfaqes apo perhapjes e bartesve te
Jo
semundjeve, perfshi insektet.
-Ndjeshmeria e individeve te veçante,
komuniteteve ose popullatave ndaj
Jo
semundjeve.

