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1. QELLIMIN E VEPRIMTARISE DHE DATEN E PARASHIKUAR TE VENIES NE
FUNKSIONIM TE INSTALIMEVE

H

yrje : Vendi yne eshte anetare e nje numri konventash nderkombetare, si rrjedhoje eshte i detyruar te
zbatoj nje sistem sa me efektiv ne fushat ekonomik-social-mjedisor, per rregullimin e territorit sidomos
ne funksion te zgjidhjes se problemeve te ndryshme mjedisore. Mjedisi eshte burimi i gjithckaje per te
cilen njerezit kane nevoje per te jetuar dhe per tu zhvilluar. Sa me i degraduar te jete mjedisi aq me keq
ndikon ne shendetin e njeriut dhe zhvillimin ekonomiko-social. Prandaj duhet nje menaxhim sa me mire i
mjedisit natyror ne lidhje me aktivitetin njerezor qe po zhvidhohet cdo dite e me shume. Ne Shqiperi, zhvillimi i
veprimtarise ekonomike dhe tranzicioni i veshtire drejt ekonomise se tregut ka ushtruar trysni te forte ne mjedis
duke ndikuar negativisht ne te. Investimet e reja kane sjelle ndikime ne mjedis, por tashme eshte arritur qe
shume prej veprimtarive qe ushtrojne aktivitet brenda territorit te Republikes se Shqiperise, ti nenshtrohen
vleresimit te ndikimit ne mjedis perpara miratimit dhe zbatimit te tyre si qellim per te parandaluar krijimin e
zonave te tjera te ndotura, ky qellim eshte kaq i rendesishem saqe theksojme qe parandalimi eshte edhe me i
mire edhe me pak i kushtueshem sesa kurimi, (parimi i parandalimit).
Kalimi nga organizimi shtetror e i perqendruar i ekonomise se vendit tone ne ate private te tregut te lire, solli
domosdoshmerish edhe shtimin e numrit te automjeteve. Shqiperia, nga nje vend megjithese ne europe deri
ne vitin 1990 kishte nje park prej jo me shumese 2.400 automjete dhe te gjithe prone shtetrore. Sot, duke iu
pergjigjur kerkesave aktuale ekonomike e kulturore, ky numer shkon ne mbi 300 mije. Nje ndryshim i tille
sigurisht, qe coi ne rritjen e konsumit te karburanteve te lengeta dhe te vajrave lubrifikant si dhe te nevojes se
infrastruktures perkatese te nevojshme per shperndarjen dhe fumizimin e automjeteve me te.
Permes porositesit te subjektit FIT-MEK- OIL SHPK grupi i projektimit ka marre persiper hartimin e projektit
teknologjik te nje aktiviteti; SHPËRNDARJA DHE MAGAZINIMI I HIDROKARBUREVE (MAGAZINIMI I
NAFTËS NË CISTERNA TË PALËVIZSHME NË, NGARKIM- SHKARKIMI I NAFTËS NË/NGA NJË
CISTERNË E LËVIZSHME, SHKARKIMI I NAFTËS NË CISTERNAT E STACIONEVE TË FURNIZIMIT ME
KARBURANT, TREGTIM-IMPORT-EKSPORT TE SAJ. Ky aktivitet ndodhet ne Fshatin Kashar, Komuna
Kashar” Zgjidhja optimaIe e projektit te ketij objekti siguron sherbim me teknologji e me sigurim teknik.
Sherbimi per automjete ne pergjithesi do te behet gjithashtu me komoditet e me cilesi te larte .
Objekti i kësaj hyrje te ketij raporti te përmbledhur te Vlerësim Ndikimit në Mjedis per projektin “Shpërndarja
dhe magazinimi i hidrokarbureve(magazinimi i naftës në cisterna të palëvizshme në, ngarkim- shkarkimi i
naftës në/nga një cisternë e lëvizshme, shkarkimi i naftës në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant,
tregtim-import-eksport te saj” me vendodhje ne fshatin Kashar, Komuna Kashar
të minimizojë ndikimet e drejtperdrejta në mjedis dhe në radhë të parë në elementet prioritarë si
rruajtja e tokës, kontrolli i zhurmave, dhe ruajtja e cilësisë së ujit dhe ajërit, si dhe
të ruajë ose rehabilitojë mjedisin natyror përmes elementeve të reja të ndërhyrjes pozitive,
punimeve të veçanta në kuadër të projektit ose paralel me të, te cilët sigurojnë vijueshmërinë e
qëndrueshme të mjedisit biologjik duke përfshirë faunën dhe florën në mjediset përreth zonës së
marrë në konsideratë.

Q

ellimi i VNM: Aplikim prane ARM-Qarku Tirane per tu pajisur me Leje Mjedisore per Projektin:

SHPËRNDARJA DHE MAGAZINIMI I HIDROKARBUREVE (MAGAZINIMI I NAFTËS NË CISTERNA TË
PALËVIZSHME NË, NGARKIM- SHKARKIMI I NAFTËS NË/NGA NJË CISTERNË E LËVIZSHME,
SHKARKIMI I NAFTËS NË CISTERNAT E STACIONEVE TË FURNIZIMIT ME KARBURANT, TREGTIMIMPORT-EKSPORT, TRANZITIM TE SAJ
Vendodhja: Fshatin Kashar, Komuna: Kashar, Rrethi: Tirane, Rruga dytesore Tirane-Durres
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P

rojekt Propozimi:
Respektimi i Planit te Mneaxhimit Mjedisor do te mundesoj në minimizimin ose
parandalimin e ndikimit te ketij projekti ne menyre direkte apo indirekte ne mjedis. Duke vijuar me tej,
risistemi i struktures ekzistuese te ketij aktiviteti dhe shfrytëzimi do të ketë ndikime direkte ose indirekte në
aspektet social – kulturore dhe social – ekonomike të “status te kesaj zone te klasifikaur si per veprimtari
komerciale.
Natyra e pyetjeve të shumta dhe të ndryshme që lindin në këtë rast kërkojnë marrjen e tyre në konsideratë
gjatë aktiviteteve të risisitemit dhe të shfrytëzimit/operimi. Ajo që kërkohet në këtë rast është trajtimi në mënyrë
te permbledhur te vleresimit te ndikimit ne mjedis qe ky projekt do te kete ne mjedis. Duke marre ne
konsiderat vetem procesin e perpunimit te lendeve te para.
Ne tabelen e meposhime jane dhene treguesit kryesore tekniko-ekonomike te pikes se sherbimit
Nr
Emeriimi i treguesve
Njesia e
Sasia
rendor
matjes
A. Permasat e ambientit depozitues
l.
Siperfaqja e sheshit te ndertimit
m2
4980
Kapaciteti i depozitave
disel
260 m3
2.
Lartesia e pergjithshme e objektit
gazoil
600 m3
GLN
306.9 m3
3.
Numri i I kateve mbi toke
kate
2
B. Regjimi i punes
1.
Ditet e punes ne vit
dite
300
2.
Numri i oreve te punes ne nderrese
ore
10
C. Furnizimi me energji elektrike
l.
Fuqia e instaluar
kW
1.0
2.
Ngarkesa e llogaritur
kW
0.5
Daten e venies ne funksionim te instalimit perkates eshte realizuar me vitin 26.05.2010 pas ndertimit te
objektit “Depoztia Karburanti” me investitor z. Adnand Cela me Leje Ndertimi miratuar nga K.RR.T Bashkia
Lushnje me Vendim nr.16, date 26.05.2009.

1.1.
Pershkrim i kuadrit ligjor dhe institucional.
Metodologjia e hartimit te VNM
Hartimi i ketij raporti VNM eshte bere ne perputhje me ligjin Nr. 10 440, datë 7.7. 2011,”Per Vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis “ ku sipas nenit 9 te ketij ligji ,percaktohen edhe projektet qe I nenshtrohen procedures se
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis ,sipas shtojces I (pika 10) veprimtaria e projekteve te infrastruktures
nenshtrohen Procedures Paraprake te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis
Gjithashtu hartimi i ketij raporti te thelluar te vleresimit te ndikimit ne mjedis eshte bere ne perputhje me ligjin
Nr.10 431, datë 9.6.2011”Per Mbrojtjen e Mjedisit”i ndryshuar,i cili është përafruar plotësisht me Direktivën
2004/35/KE të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 prill 2004 "Mbi përgjegjësinë mjedisore,
parandalimin dhe riparimin e dëmeve mbi ambientin"
Sipas Ligjit Nr: 10448 date 14/07/2011 “ Per lejet e Mjedisit“, projekti “Pike sherbimi per automjete” i
perket kategorise se Lejeve te tipit“ B” konform Shtojces 1, 1. Industritë energjetike; 1.9.Shpërndarja
dhe magazinimi i karburantit:a) Magazinimi i naftës në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose
ngarkim- shkarkimi i naftës në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave
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të brendshme në terminal; b) Shkarkimi i naftës në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant
(Tipi B) te gjithe instalimet.
Metodologjia e hartimit te VNM eshte hartuar në përputhje me kërkesat e legjislacionit përkatës mjedisor te
shprehura ne Udhezimin Nr.3,datë 19.11.2009 “Per Metodologjine e Vleresimit te Raportit te Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis. Vleresimi i ndikimeve ne mjedis nga aktiviteti I shfrytezimit te hidrokarbureve ne zonen e
projektit merr ne konsiderate se si keto procese gjate zbatimit te projektit ndikojne ne gjendjen ekzistuese te
mjedisit te zones dhe me vone. Ndikimet kumulative qe mund te ndodhin mund te shfaqen menjehere kur
ndodh nje nderhyrje ne mjedis apo shfaqen ne menyre indirekte dhe ato mund te shfaqin shkalle te ndryshme
rendesie.Keto ndikime mund te jene te ndryshme ne kohe zgjatjen e ndikimit (Afatshkurter, Afatmesatar dhe
Afatgjate ne kohe) dhe te ndryshme ne karakterin e tyre (ndikim i perkohshem dhe i perhershem).
Vlersimi i ndikimeve ne mjedis te shkaktuara nga proceset e permendura me lart jane percaktuar per pritesit
ne mjedis te ketyreve ndikimeve.
• Ekosistemetet natyrore, fauna dhe flora
• Toka dhe nentoka
• Hidrologjia ne mjedis (ujrat tokesore dhe ata nentokesore)
• Cilesia e ajrit
• Klima
• Peisazhi
• Shendeti publik dhe cilesia e jetes
• Pronesia (ndertimet e ndryshme dhe tokat bujqesore)
• Trashegimnia kulturore, duke permbajtur ndertimet arkeologjike dhe ato tradicionale
Gjatë plotësimit të kërkesave hartuesit e ketij raporti grumbulluan informacionin e domosdoshëm, që përfshin:
a) kërkesat e përdorimit të tokës dhe mënyrat e përdorimit aktual të saj nga zbatimi i projektit;
b) ndërtimin e objekteve dhe instalimet e pajisjeve teknologjike që do të realizohen;
c) proceset teknologjike, lëndët e para që do të përdoren, përfshirë edhe energjinë elektrike dhe produktin
përfundimtar të procesit;
d) shkarkimet në mjedis, si dhe mundësisht sasinë respektive të tyre;
e) llojin e mbetjeve përfundimtare që do të prodhohen nga veprimtaria, si dhe sasinë e tyre;
f) gjendjen aktuale të mjedisit ku do ushtrohet veprimtaria, si dhe karakteristikat e veçanta të tij, përfshi edhe
statusin ligjor të zonës ku synon të ushtrohet veprimtaria;
h) gjendja e infrastrukturës rrugore, elektrike, kanalizimet e ujërave, si dhe nevoja për infrastrukturë të re të
projektit.
Vendimi (Nr.994, datë 02.07.2008):Per terheqjen e mendimit te publikut ne vendimarrje per mjedisin,
pjesmarrja e publikut te ndikuar
1.
Pjesëmarrja e publikut në hartimin e politikave, startegjive, rajonale e kombëtare, të përgjithshme dhe
të planeve të veprimit, në zbatim të tyre, që kanë lidhje me mjedisin, përbën kërkesë ligjore në proçesin e
hartimit të këtyre dokumentave, që përmirëson përmbajtjen dhe lehtëson zbatimin e tyre .
2.
Autoritetet publik gjatë proçesit të hartimit të dokumentave të përmëndura në pikën 1, të këtij kreu,
pjesëmarrjen e publikut të ndikuar e realizojnë:
a. duke i siguruar atij informacionin e nevojshëm për këto dokumenta;
b. me përcaktimin e rregullave dhe procedurave sa më të thjeshta;
c. me sigurimin e kushteve dhe të zgjidhjeve praktike, të përshtatshme për tërheqjen e mendimit të tij.
3. Për të garantuar pjesëmarrjen e publikut dhe kontributin e tij, autoritetet publike zbatojnë proçedurat, si më
poshtë vijon:
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a. Në përputhje me natyrën dhe përmbajtjen e dokumentit të hartuar, idetinfikojnë atë , që përbën publikun e
ndikuar për rastin konkret;
b. Organizojnë njoftimin e publikut të ndikuar, se është hartuar projekti i dokumentit që do të bëhet objekt i
debatit publik dhe e ftojnë publikun të njhet me të e të përgaditet për debat.
4.
Njoftimi i publikut të ndikuar shpallet :
a.
në radio e tv, kombëtare e vendore;
b.
në faqen e internetit të autoritetit;
c.
në botime, të përditshme apo periodike, nëse është e mundur;
d.
në tabelën e njoftimeve, në vend të dukshëm.
5. Grupi hartues i dokumentit e ripunon atë, duke marrë parasysh çdo koment, informacion, analizë apo
mendim të paraqitur nga publiku, që vlerësohet i vlefshëm, dhe harton relacionin, që shoqëron
projektdokumentin, ku pasqyrohen vërejtjet e publikut, që nuk janë reflektuar në të, duke shpjeguar edhe
arsyet pse nuk janë marrë parasysh.
6. Relacioni i përcillet organit vendimarres, së bashku me projektin përfundimtar të dokumentit e me
procesverbalin e debatit me publikun.
Hartimi i ketij raporti VNM eshte bere ne perputhje me ligjin Nr. 10 440, datë 7.7. 2011,”Per Vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis “ ku sipas nenit 9 te ketij ligji, percaktohen edhe projektet qe I nenshtrohen procedures se
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis , sipas shtojces I i nenshtrohen Procedures Paraprake te Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis.
Gjithashtu hartimi I ketij raporti te thelluar te vleresimit te ndikimit ne mjedis eshte bere ne perputhje me ligjin
Nr.10 431,datë 9.6.2011”Per Mbrojtjen e Mjedisit” ,i cili është përafruar plotësisht me Direktivën 2004/35/KE të
Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 prill 2004 "Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe riparimin
e dëmeve mbi ambientin"
Sipas Ligjit Nr: 10448 date 14/07/2011 “Per lejet e Mjedisit“, aktiviteti I grumbullimit te mbetjeve te ngurta jo te
rrezikshme i perket kategorise se Lejeve te tipit “ C” konform Shtojces I.
Synimet e hartimit te VNM-se
Hartimi i ketij raporti VNM per projektin e zhvillimit dhe prodhimit te hidrokarbureve nga kompania synon :
Vlerësimin e përgjithshëm, te integruar dhe ne kohe te ndikimeve mjedisore, te projektit qe do zbatohet ,
duke parandaluar dhe zbutur ndikimet negative ne mjedis;
Një proces vlerësimi te hapur dhe te administruar me paanshmëri, nëpërmjet pjesëmarrjes se organeve
qendrore e vendore,te publikut, te organizatave jofitimprurëse për mjedisin, te propozuesit te projektit
dhe te personave fizike dhe juridike, te specializuar ne këtë fushe.
Hartimi i ketij raporti VNM -je eshte bazuar gjithashtu ne ligjin per mbrojtjen e mjedisit , i cili ne vetvete synon:
• te rregullohet marrëdhënia ndërmjet njeriut dhe mjedisit,
• te mbrojë përbërësit e mjedisit dhe proceset mjedisore
• te sigurojë kushtet materiale për zhvillimin e qëndrueshëm, duke plotësuar kuadrin e nevojshëm për
zbatimin e kërkesës kushtetuese për një mjedis ekologjikisht te pastër.
• përdorimin racional te mjedisit dhe kufizimin e shkarkimeve e te ndotjeve ne te, parandalimin e dëmtimit te
tij, rehabilitimin dhe shëndoshjen e mjedisit te dëmtuar;
• përmirësimin e kushteve mjedisore, qe lidhen me cilësinë e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit te njeriut;
• ruajtjen dhe mirëmbajtjen e burimeve natyrore, te përsëritshme dhe te papërsëritshme, administrimin
racional dhe te frytshëm te tyre;
• bashkërendimin e veprimtarive shtetërore për te përmbushur kërkesat për mbrojtjen e mjedisit;
• bashkëveprimin ndërkombëtar ne fushën e mjedisit;
• nxitjen dhe pjesëmarrjen e publikut ne veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit;
Kodi
III_1_A

Rishqyrtimi
Rev-0

Data
03.06..2013

Emetimi
S_1

Aprovimi
Inv

Faqja
Faqja 5 nga 30

RELACION VNM
SHOQERINE FIT-MEK-OIL”SH.P.K

DEPOZITA TE HIDROKARBUREVE
KASHAR

• bashkërendimin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror te vendit me kërkesat e zhvillimitte qëndrueshëm;
• ngritjen dhe forcimin e rrjetit institucional te mbrojtjes se mjedisit ne nivel qendror dhe vendor.
Parimet e Hartimit te VNM-se:
Parimet bazë të mbrojtjes së mjedisit , ku mbështetet edhe ky raport VNM-je janë :
a) parimi i zhvillimit te qëndrueshëm;
b) parimi i kujdesit;
c) parimi i parandalimit;
ç) parimi "ndotësi paguan";
d)parimi i riparimit te dëmeve mjedisore, përtëritjes e riaftësimit te mjedisit te dëmtuar;
dh) parimi i përgjegjësisë ligjore;
e) parimi i mbrojtjes ne shkalle te larte;
e) parimi i integrimit te mbrojtjes se mjedisit ne politikat sektoriale;
f) parimi i ndërgjegjësimit dhe i pjesëmarrjes se publikut ne vendimmarrjen mjedisore;
g) parimi i transparencës ne vendimmarrjen mjedisore.
" Zhvillimi i qëndrueshëm" i cili është zhvillimi qe plotëson nevojat e se tashmes dhe te se ardhmes
pashtrënguar ose prekur mundësitë dhe kapacitetet qe edhe brezat e ardhshëm te plotësojnë nevojat e tyre.
"Përdorimi i qëndrueshëm " i burimeve natyrore e minerare I cili siguron plotësimin e nevojave te sotme, pa
cenuar nevojat e brezave te ardhshëm për këto burime.
"Teknikat me te mira te mundshme" përfaqësojnë fazën me te përparuar dhe me nivel te larte te mbrojtjes se
mjedisit, te zhvillimit te një veprimtarie dhe qe janë plotësisht te zbatueshme nga pikëpamja praktike dhe
ekonomike.
"Parimi i parandalimit" është përzgjedhja dhe miratimi i variantit me te mire, qe ne fazën fillestare te
vendimmarrjes, për te shmangur ndikime te dëmshme te një veprimtarie ne mjedis.
"Parimi i riaftësimit" është domosdoshmëria për te riparuar demet mjedisore te shkaktuara nga vete personat
fizike e juridike dhe për te përtëritur dhe riaftësuar mjedisin e dëmtuar .
"Parimi "Ndotësi paguan"" nënkupton koston qe paguan ndotësi për përmirësimin e një mjedisi te ndotur dhe
për kthimin e tij ne një gjendje te pranueshme.Kjo pasqyrohet në koston e prodhimit, te konsumit te mallrave
dhe të shërbimeve qe shkaktojnë ndotjen.
Elementet kryesore strategjike te mbrojtjes se mjedisit
Elementet kryesore strategjike te mbrojtjes se mjedisit që janë gjithashtu detyrimisht të zbatueshme edhe per
që zhvillon aktivitetin e saj, të përshkruar në këtë raport VNM -je janë:
a) parandalimi dhe ulja e ndotjes se ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve te tjera te çdo lloji;
b) ruajtja e shumëllojshmërisë biologjike sipas bazës natyrore, biogjeografike te vendit;
c) përdorimi racional i burimeve natyrore e minerare dhe shmangia e mbishfrytezimit te tyre;
ç) riaftësimi ekologjik i zonave te dëmtuara dhe te ndotura nga veprimtaria e njeriut dhe dukuritë natyrore
shkatërruese;
d) ruajtja e ekuilibrit ekologjik dhe përmirësimi i cilësisë se jetës
Gjate vënies ne pune te veprimtarive dhe instalimeve, personat fizike e juridike sigurojnë:
a) zbatimin e te gjitha masave qe parandalojnë shkarkimet mbi norme dhe ndotjen e mjedisit;
b) shmangien dhe pakësimin e mbetjeve dhe, aty ku përdorimi i tyre nuk është i mundur teknikisht ose
ekonomikisht, neutralizimin e tyre, duke shmangur dhe pakësuar ndikimin ne mjedis;
c) parandalimin e aksidenteve industriale dhe kufizimin e pasojave te tyre;
ç) kthimin e vendit ne kushte te kënaqshme mjedisore pas përfundimit te veprimtarisë;
d) njoftimin për çdo ndryshim te planifikuar te linjës teknologjike;
dh) respektimin e kërkesave dhe te kushteve te lejes mjedisore;
e) njoftimin e agjencive rajonale te mjedisit, jo me rralle se një here ne 3 muaj, për rezultatet e vetemonitorimit
dhe, ne çdo kohe, për aksidentet ose emergjencat me ndikim negativ ne mjedis;
ë) plotësimin e kërkesave te Inspektoratit te Mjedisit gjate kryerjes se kontrollit te veprimtarisë se tyre;
f) njohjen e publikut me gjendjen e mjedisit dhe profilin mjedisor te veprimtarisë se tyre;
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g) mbajtjen e regjistrave për shkarkimet ne mjedis,për përdorimin e ujit dhe te energjisë, si dhe për teknikat e
përdorura.
Politikat Kombetare për Mjedisin
Ligji për mbrojtjen e mjedisit përcakton dhe politikat shtetërore për mjedisin .Ky raport VNM-je përmbush dhe
është ne përputhje me këtë nen mbi politikat shtetërore për mjedisin si më poshtë :
1. Politika shtetërore për mbrojtjen e mjedisit synon zbatimin e kërkesave te Kushtetutës se Republikës te
Shqipërisë për mjedisin. Ne hartimin dhe zbatimin e saj angazhohen te gjitha organet shtetërore, secili ne
linjën e vet.
2. Organet shtetërore te ngarkuara me ligj për administrimin e përbërësve te mjedisit ne politikat sektoriale,
kombëtare e vendore, si transport, energji,bujqësi, turizëm, industri, shërbime, rregullim territori e zhvillim
ekonomik e shoqëror, ne tërësi, sigurojnë harmonizimin e zhvillimit ekonomik e shoqëror me mbrojtjen e
mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë se jetës.
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2. PERSHKRIMI I VENDODHJES SE VEPRIMTARISE (SHOQERUAR ME HARTE
ILUSTRUESE DHE FOTOGRAFI NGA OBJEKTI)
Zona ne te cilen ndodhet aktiviteti ne studim ndodhet ne zonen e Ish Fabrikes se Plasmasit ,
Bashkia Lushnje. Objekti eshte egzistues dhe eshte ndertuar para disa vitesh me miratimin e
institucioneve perkatese me leje ndertimi te objektit “Pike shitje karbunanti”. Pas ndertimit te objektit nga
investitori qe paraqet kerkesen objekti eshte kompletuar edhe me teper me elementet e sherbimeve dhe
te sigurise per personelin dhe klientet. Eshte perdor nje cilesi punimesh per fasadat e jashteme duke
ndikuar ndjeshem ne rregullimin e peizazhit dhe eshte sistemuar ne kushte bashkekohore ambjeni si
jashte edhe brenda duke perfshire siperfaqe te gjelber, vendparkim per automjetet, godine sherbimesh
per punonjesit. Gjithashtu eshte rregulluar ne menyre te kendshme ambjenti i sherbimit per automjete.

Zona perreth nuk ka ndonje densitet te konsiderueshem ndertimesh pervecse disa shtepi na distance
te konsiderueshme nga objekti ne studim dhe te aktiviteteve ne Tirane-Durres e cilat edhe ato ndodhen
ne nje distance te larget nga njera tjetra. Objekti ndodhet ne Lushnje ne qytet larg zonave me perqendrim te
larte urban. Terreni eshte relativisht i sheshte dhe zona perreth eshte e sheshte e cila dominohet nga
toka bujqesore te pa shfrytezuara. . Infrastruktura eshte egzistuese dhe e lidhur me infrastrukturen e
zones, pervec furnizimit me uje realizohet me ane te nje pus shpimi per nevojat e objektit te sherbimit.
Theksojme se shume nga vleresimet e permbledhura te ndikimeve te mjedisit mbeshteten ne
informacionet inxhinierike qe duhet te merren parasysh. Vleresimi identifikon ne menyre te qarte si
perfitimet pozitive dhe negative dhe percakton perfundime te pergjithshme per secilen prej tyre.
Vleresimi identifikon nese ndikimet jane mesatare te pranueshme, te rendesisheme, te drejtperdrejta apo te
terthorte.
Vlerësimi i shkurtër teknik i mëposhtëm bëhet me qëllim demonstrimin e vlerësimit të ndikimit mjedisor të
aktivitetit të paraqitur kryesor. Prona ku ndodhet ky aktivitet është në pronesi te aktivitetit z. Arjan Murataj i cili
eshte perfaqesues i subjektit FIT-MEK-OILi cili eshte themeluar me date 27.08.1999 me seli ne Tirane,
paraqet kete relacion te VNM prane Qendres Kombetare te Lincensimit per te kerkuar pajisjen me Leje
Mjedisore te Tipit B sipas Ligjit Nr.10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit*i ndryshuar, konform
Shtojces 1, 1. Industritë energjetike; 1.9.Shpërndarja dhe magazinimi i karburantit:a) Magazinimi i
naftës në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim- shkarkimi i naftës në/nga një
cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal; b) Shkarkimi
i naftës në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant (Tipi B) te gjithe instalimet.
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3. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT
Situata aktuale e zones
Respekti per mjedisin eshte bere pjese integruese e detyrave te FIT-MEK-OILdhe eshte nje komponent i
misionit te vete shoqerise ne te ardhme.
FIT-MEK-OILeshte e vetedijshme qe vepron duke respektuar dispozitat ne fuqi ne fushen e sigurise dhe
mjedisit duke kerkuar gjithashtu permiresimin e vazhdueshem te sherbimeve te saj ne varesi te nenpunesve te
saj, klineteve dhe/ose te treteve te cilet jane operatore te saj.
Hapi i pare per te percaktuar sistemin e manaxhimit mjedisor te shoqerise eshte kryerja e analizes mjedisore
fillestare (A.M.F) qe individualizon, analizon dhe detajon impaktet mjedisore qe lidhen me aktivitetet e kryera
qe perbejne pikenisjen e cdo veprimi te menaxhimit mjedisor nga ana e kompanise.
A.M.F lejon individualizimin dhe detajimin e problematikave mjedisore dhe te “fotografoje”, me ane te
referimeve objektive, performancen mjedisore ne menyre qe te stabilizoje dhe te kontrolloje ne kohe objektivat
e permiresimit.
Duke u nisur nga kjo analize, organizmi percakton nje politike mjedisore te kompanise dhe planifikon veprimet
per te arritur objektivat e vendosur paraprakisht.
Kjo proçedure ka per qellim identifikimin dhe rregullimin e te gjitha aktiviteteve dhe/ose operacioneve te lidhura
me programimin dhe ekzekutimin e punes ne minier.
Fusha e aplikimit lidhet me te gjithe procesin e pikes se tregtimit te karburanteve me shumice me nje siperfaqe
te pergjithshme 4980m2..
Objektivi eshte ai i optimizimit te administrimit te prodhimit me qellim garantimin e respektimit te kerkesave te
klientit, reduktimin e kostove te shfrytezimit, magazinimi i minerarit dhe berjen efiçente te flukseve te
materialeve dhe ngarkeses se punes.
Duhet konsideruar qe programi kontrollit te kushteve tekinike eshte rrjedhim i nje plani te te te sakte te
ttregtimit te ketyre produkteve te cilet behen nga IQT, dhe ne instutucionet e linjes ne lidhje me monitorimin e
procesit te punes se tyre..
Zona ne te cilen ndodhet aktiviteti ne studim ndodhet ne Komunen Kashar. Objekti eshte
egzistues dhe eshte ndertuar para disa vitesh me miratimin e institucioneve perkatese. Pas ndertimit
te objektit nga investitori qe paraqet kerkesen objekti eshte kompletuar edhe me teper me elementet e
sherbimeve dhe te sigurise per personelin dhe klientet. Eshte perdor nje cilesi punimesh per fasadat e
jashtme duke ndikuar ndjeshem ne rregullimin e peizazhit dhe eshte sistemuar ne kushte bashkekohore
ambjeni si jashte edhe brenda duke perfshire siperfaqe te gjelber, vendparkim per automjetet, godine
sherbimesh per punonjesit. Gjithashtu eshte rregulluar ne menyre te kendshme ambjenti i sherbimit te
furnizimit te automjeteve.
Zona perreth nuk ka ndonje densitet te konsiderueshem ndertimesh pervecse disa shtepi ne distance
te konsiderueshme nga objekti ne studim dhe te aktiviteteve ne rrugen Tirane- Durres te cilat edhe ato
ndodhen ne nje distance te larget nga njera tjetra. Objekti ndodhet prane rruges e Karbunares se
Poshtme, ne Qarkun Tirane. Terreni eshte relativisht i sheshte dhe zona perreth eshte e sheshte e cila
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dominohet nga toka bujqesore te pa shfrytezuara. Objekti lidhet me rrugen interurbane me rruge
hyrese dhe dalese te sistemuara dhe me hapesire per ngadalesimin dhe rritjen e shpejtesise. Infrastruktura
eshte egzistuese dhe e lidhur me infrastrukturen e zones, pervec furnizimit me uje realizohet me ane te nje
pus shpimi per nevojat e objektit te sherbimit.
Qellimi dhe tiparet fizike te projektit.
Ky relacion do te paraqese nje informacion te permbledhur te projektit qe do te realizohet, ndikimet
pozitive dhe negative ne mjedis dhe masat qe do te merren per zbatimin e kritereve te nevojshme per
mbrojtjen dhe menaxhimin sa me racional te mjedisit do te paraqiten ne informacionin per masat e marra
per mbrotjen e mjedisit.
Te dhenat te pergjithshme per projektin.
Vlerësimi i shkurtër teknik i mëposhtëm bëhet me qëllim demonstrimin e vlerësimit të ndikimit mjedisor të
aktivitetit të paraqitur për objektin ―Pikë per shitje te karburanti me shumice”. Prona ku ndodhet ky aktivitet
është në pronesi nga vetë pronari i aktivitetit z. Arjan Murataj
Pershkrim i Pikes se Karburantit me shumice
Pika e karburantit perbehet nga:
1. Depot e hidrokarbureve (vendi i vendosjes se depozitave me hidrokarbureve).
2. Godina e shitjes dhe sheshin e ngarkimit të automjeteve(distributori). Depoja e karburantit.
Depoja e karburantit përfshin 3 rezervuar mbi toke me kapacitet total 860.0m3, te vendosura prane njesise
se ngarkim-shkarkimit, Jane 2 pike distributori me 4 pistoleta. Këto rezervuar janë depozita të mbuluara
me tokë natyrale(rere + shtufe). Rezervuarët e montuar në tokë janë të tipit cilindrik vertikal mbitoke me
vendndodhjen e përcaktuar nga projektuesi.
Si dhe 3 depozitave GLN me volum total 306.9 m3
Si dhe 3 depozita dekatimi te llumrave3*35m3
Kapaciteti total i rezervuarëve është 860.0 m3 per nenproduktet e naftes. Rezervuarët janë të përbëre
nga materiali llamarinë e trashë ku rezervuaret kanë trashësinë 6 mm. Keto depozita rrethohen me mure
betoni me trashësi 20 cm duke lëne afro 20 ose 40 cm midis rezervuarit dhe betonit, ku kjo hapesire
mbushet me rere dhe shtufe. Nga sipër janë të mbuluar po me rere dhe me toke natyrore dhe janë lënë
hapësira drite dhe ajrimi në tavan. Depoja është e pajisur me sistem furnizimi me pompë, ndërsa
sistemi i shkarkimit është i realizuar me vetërrjedhje
Karakteristikat operative të projektit.
Procesi i funksionimit të depove të hidrokarbureve është i thjeshtë. Hidrokarburet (benzolit super,
gazoilit) sillet me anë të autocisternave të subjektit dhe më pas depozitohet në rezervuarët e
vendosur nëntokë. Këto depozita nuk kanë lidhje me njëra-tjetren por funksionojnë në mënyrë të pavarur
ndaj njëri tjetrit.
Shkarkimi i karburantit bëhet me vetërrjedhje nëpërmjet tubave të gomës fleksibël që lidhin autocisternën
e transportit të karburantit me rezervuarët ku depozitohet fluidi. Ndërsa furnizimi nga rezervuarët deri tek
distributorët do të bëhet me anë të pompave thithëse. Rezervuarët janë të pajisur me anë të valvuleve
të posatshme ajrimi për çlirimin e presionit të tepërt të avujve të karburantit në rastin e rritjes me tej nga
kufijtë e lejuar. Energjia elektrike që nevojitet për pompat do të furnizohet nga rrjeti i zones.
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4. LLOJIN, VOLUMIN, KONSUMIN DHE PRODHIMIN NE MJEDIS (SIPAS SHTOJCES I
BASHKELIDHUR)
Tabele 1: Lendet a Para
Lendet e para

PO

JO

A perdorni lende te para?

Jo

A perdorni materiale ndihmese?

Jo

A perdorni perzierje materialesh?

Jo

A perdorni lende djegese (dhe/ose energji)?

Po

A perdorni kimikate sintentike/laboratorike?

Jo

Nese PO pershkruaj (tipin, sasine &
burimin)
Pasi aktiviteti ne vleresim kryen
sherbim te grumbullim te
hidroharbureve deh tregtim te tyre
Pasi aktiviteti ne vleresim kryen
sherbim pra montim te pjeseve
motorrike dhe tregtim te tyre
Pasi aktiviteti ne vleresim kryen
sherbim ku pjesa me e madhe e punes
kryhet ne zonen ku do te instalohen
keto sisteme
Energji elektrike e cila perdoret per
ndricimin e mjediseve te punes.
Ne kete proces te rregullim te
automjeteve dhe magazinimit deri ne
tregtim te tyre te pjesev motorrike nuk
perdoren elemente kimike apo
preparate kimike sintetike ne kete
aktivitet pasi kemi te bejme me sherbim
(grumbullim—Tregtim)

Tabele 2: Perdorimi / sigurimi i energjise
Perdorimi / sigurimi i energjise

PO

A perdorni energji?

Po

JO

A perdoret kjo energji ne territorin e impiantit
apo sigurohet nga burime te tjera?

Jo

Konsumi I lendeve djegese per sigurimin e
energjise nese prodhohet ne impiant/instalim?
Informacion tjeter sqarues?

Jo

Tabela 3 _Konsumi i energjise dbe ujit
KONSUMI I ENERGJISE
Burimi
Kodi
III_1_A

Rishqyrtimi
Rev-0

Nese PO pershkruaj (tipin, sasine &
burimin)
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nga CEZ konform nje kontrate te lidhur
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N/A (jo i aplikuar)

Konsumi ditor dhe total ne baze viti (kwg/g, t/g, dhe te
ngjashme)
Data
03.06..2013

Emetimi
S_1

Aprovimi
Inv

Faqja
Faqja 12 nga 30

RELACION VNM
SHOQERINE FIT-MEK-OIL”SH.P.K

DEPOZITA TE HIDROKARBUREVE
KASHAR

Energjia elektrike
KONSUMI I UJIT
Burimi I furnizimit

3.6MW vjetore

Rrjeti public

0.05m3/ dite

Pus personal

-

Informacion tjeter sqarues?

-
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5. INFORMACION I DETAJUAR PER SHKARKIMET NE MJEDIS (SIPAS SHTOJCES II dhe III)
5.1.
Shtojca II: Shkarkimet ne mjedis dhe mbetjet
Shkarkimet ne ajer
Pyetje
PO

JO

A ka shkarkime ne ajer?

Jo

A ka shkarkime ne ajer (nga burime te
shperndara)?
A ka erera te keqija nga shkarkimet?

Jo

Nese PO pershkruaj (tipin, sasine &
burimin)
Nuk ka proces teknologjik pervec
grumbullimit dhe tegtim me shumice te
hidrokarbureve
Pasi perdoret me energji elektrike te
cilet nuk shkaktojne ndojte ne mjedis
Ne vleresim qe u be ne terren, nuk u
konstatuan aroma te pakendshme
jashte normave te lejuara

Jo

Shkarkime te ujerave te ndotura
Pyetje

PO

A ka shkarkime te ujrave te ndotura?

Po

A ka ujera te ndotura me natyre toksike?

JO

Nese PO pershkruaj (tipin, sasine
& burimin)
Ujerat e ndotura te zeza nga
sistemi i vete objektit per nevoja
sanitare
Ky aktivitet nuk eshte aktivitet qe
perdor element te rrezikshme per
mjedisin dhe shendetin e
punonjesve
Zona eshte nje zone ekzistuese ku
kane ekzisuar sistemet e
kanalizimeve
Por kjo eshte pasi grumbullohen
ne kolektorin kryesor te zones, per
te cilen pergjigjet KUZ

Jo

A behen shkarkime ne rrjetin e kanalizimeve?

Po

A behen shkarkime ne siperfaqen ujore?

Po

Jepni sasine e ujerave te ndotura (m3/dite)

0.12m3/dite

Zhurma & vibracionet
Pyetjet

PO

A gjenerohen zhurma?

Po

A gjenerohen vibracione?

JO

Jo

Nese PO pershkruaj (tipin, sasine &
burimin)
Nga procesi i zakonshem i pune por ne
nivele te moderuara
Procesi nuk ka te bej me vibrime por
me nje proces te thjeshte dhe mekanik

Mbetjet e ngurta
PO
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A gjenerohen mbetje te ngurta?

Po

A gjenerohen mbetje te ngurta te rrezikshme?

Jo

Te asgjesuara ne territorin e impjantit/instalimit?

Jo

Burimet e shkarkimit ne ajer:
Emertimi I shkarkuesit:

Rryma e mbetjeve organike, plastike,
qelq, leter, etj
Ky aktivitet nuk eshte aktivitet qe
perdor element te rrezikshme per
mjedisin dhe shendetin e punonjesve
Mbejtet organike depozitohen ne
venddepozitimin e percaktuar nga
Komuna Kashar dhe mbetjet e
ricikluese eshet lidhur kontrate me
kompanite qe grumbullojme mbetje te
riciklueshme
N/A

Pershkrimi:
Koordinatat Oxhakut (Tub Shkarkimi)
Koordinatat (UTM Sistemi Koordinues):
Informacion per oxhakun
Diametri: Lartesia nga toka (m):
Data e venies ne pune:

Fluksi dhe kohezgjatja e shkarkimeve (per cdo pike/burim shkarkimi) ne ajer
Rrjedha (volume i shkarkuar):
Vlera mesatare/dite
Vlera maksimale/ore
Faktore te tjere

Nm3/d
Nm3/ore

Maks/dite
Rrjedha min.

m3/d
m.s-l

Temperatura

oC(max)

oC(min)

oC(vlera

Burimet djeges:
Vlera e volumit te dhena si:

m3 i thate

___ i njome

Karakteristikat e shkarkimit ne ajer
Numri Referues i pikes se shkarkimit:__n/a
Parametri
Perpara trajnimit

1

Kodi
III_1_A

Mg/Nm3
Mes.
Maks.
-

Rishqyrtimi
Rev-0

Kg/ore
Mes. Maks.
-

Data
03.06..2013

mes.)

_______%O2

Pershkrimi I
shkurter I
trajnimit

Emetimi
S_1

Pas trajnimit (filtra et)
Mg/Nm3
Mes. Maks.
-

Aprovimi
Inv

Mes.
-

Kg/ore.
Maks.
-

Faqja
Faqja 15 nga 30

RELACION VNM
SHOQERINE FIT-MEK-OIL”SH.P.K

DEPOZITA TE HIDROKARBUREVE
KASHAR

Jepni periudhen ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke perfshire variacionet ditore ose sezonale (jepni
informacion se kur ka qene venia ne pune dhe/ose nderprerja e punes):
Kohezgjatja e shkarkimit (mesatare)
Min/ore
Ore/dite
Dite/vit

Clirimi i zhurmes ne mjedis
Sistemi Koordinative UTM (3
Veri, 3 Lindje)
Mjediset/Godinat e instalimit/impiantit:
Vendodhja 1:
392992.00 m E
4495439.00 m N
Vendodhja 2:
Vendodhja 3:

Niveli i zhurmes /db (A)
L(A)eq

L(A)10

L(A)90

55

-

Vendodhjet e ndjeshme te zhurmes:
Vendodhja 1:
N/A
Vendodhja 2:
Vendodhja 3:

n/a
N/A

Shenim: Te gjitha vendndodhjet duhet to shenohen qarte ne hartat bashkengjitur kesaj kerkese.
Shkarkimet e ujerave tendotura
Pika e shkarkimit:
Nr. Ref. I pikes se shkarkimit
(numri referues duhet te jete i
njejte me numrin e shkruar ne
harten e instalimit/impiantit)
Burimin i shkarkimit:
Vendodhja:

PIka 1: Pika e sharkimit ne kolektorin e zones

Ujera te ndotura urbane sanitare nga sistemi kanalizime
Komuna Kashar, Fshati Kashar

Koordinatat ne Sistem UTM
Emri/Emertimi i marresit (lumit,
liqenit…):

Koletori i zones

Informacion i detajuar per shkarkimet e lengta
Sasia e shkarkuar
Mesatare/dite
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Jepni periudhen ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke perfshire variacionet ditore ose sezonale (jepni
informacion se kur ka qene venia ne pune dhe/ose nderprerja e punes):
Periudhat e shkarkimit
min/ore
1 ore/dite
dite/vit
(mesatare)
Karakteristikat e shkarkimeve te ujerave te ndotura
Parametri
Perpara trajnimit
Mesatarja
max.0
vleres/ore
(mg/l)

Mesatarja e Kg/vit
max. o
vleres
ditore
(mg/l)

Nga vendi i lirimit/leshimit pas shkarkimit
Kg/vit

Vlera
mesatare
maks. Ne
ore (mg/l)

Vlera
ditore
mesatare
maks. Ne
ore (mg/l

Kg/vit

Kg/vit

Shenim: Nuk eshte monitoruar si aktivitet
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Shotjca III: Kapja dhe trajtimi i ndotjes dhe shkarkimeve ne mjedis dhe mbetjeve
1. Trajtimi i ndotjes
Lloji i shkarkimit/ndotjes (ne ajer, Pershkrimi i trajnimit
toke, uje)
Ne uje
Do te perdoret sistem septik standard me tre ndarje dhe sistem grile me
mjediset e pune pasi ujerat jane vetem te ngarkuar me mbejte te ngurta si
mbejte organike, leter, qelq, etj
Ne Toke
Nuk ka ndotje
Ne ajer

Nuk vlersohet e nevojshme pasi jave vetem avuj uji pasi perdoret gaz i
lengshem dhe energji elektrike

2. Menaxhimi i mbetjeve
Materiale Numri nga
mbetjesh Rregullorja
per
Kategorite e
Mbetjeve,
duke
perfshire
listat
Vajra te
12 01 10*
perdorur
Qelq

19 12 05

Lende
organike
Metale
dhe
metalore

16 03 06

Plastik
dhe gomë

19 12
02Metale
ferrore
19 12
03Metale
joferrore
19 12 04

Vendi
kryesor I
gjenerimit

Sasia

Trajtimi ose
asgjesimi ne
instalim/impiant
(Metoda dhe
vendodhja)

Trajtimi, rikuperimi
riciklimki ose
asgjesimi jashte
instalimit/impianti
(Metoda, vendi,
kontraktori)

Njesia e
sherbimit te
automjeteve
Zyrat dhe
sherbimi
Mjedisi i
perpunimit
Zyrat dhe
sherbimi

0.5

Kontraktor te
licensuar

0.05

Kontraktore

Riciklim (Proces
kimik trajimi
sekondar)
Riciklim Tirane

0.1

Komuna Kashar

0.02

Vend grumbulli
urban
Kontraktore

Zyrat dhe
sherbimi

0.01

Kontraktore

Riciklim
Tirane

Ton/muaj

m3/muaj

Programi i vetmonitorimit te shkarkimeve ne vijueshmeri per Vitin 2013
Vendodhja e monitorimit/Koordinatat ne Sistemin e Koordinimit UTM: N/a
Parametri-1
Rezultatet (mg/l ose mg/m3)
Metoda e
marrjes se
mostres
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Data

Me instalim
te
levizshem

Vleresim i
impaktit

lartesia 8.4
ml

CO
NO2
SO2
O2
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6. ASPEKTE MJEDISORE DIREKTE DHE INDIREKTE
FIT- MEK- OIL per nje implementim dhe menaxhim efikas te sistemit, ka marre ne konsiderate si aspektet
direkte ashtu edhe ato indirekte; nje individualizim i tille kryhet cdo vit nepermjet nje mbledhje te te dhenave
dhe informacioneve dhe te nje vleresimi te meparshem te rendesise se tyre duke aplikuar disa kritere te reja te
pershkruara ne proceduren e identifikimit dhe vleresimit te aspekteve mjedisore. Nepermjet Analizes Fillestare
Mjedisore mund te programohen dhe kontrollohen jo vetem kostot e menaxhimit mjedisor por edhe impaktet e
shkaktuara nga kompania ne mjedis gjate aktiviteteve.
Ne kete menyre individualizohen aspektet mjedisore te rendesishem qe duhen mbajtur nen kontrroll (si ne
situata normale ashtu edhe ne situata emergjente) nepermjet indikatoreve te mundshem, qe mund te merren
si referim per pergatitjen e nje bilanci mjedisor qe evidenton zoant/aktivitetet ne te cilat mund te reduktohen
kostot dhe shpenzimet.
Aspektet mjedisore te marra si referim ne pergatitjen e Analizes Mjedisore Fillestare mund te permblidhen dhe
te ndahen si vijon.
Aspekte direkte
Me aspekte direkte nenkuptohen ata te cilet vijne nga aktivitete te cilet hyjne nen kontrollin menaxhues te
kompanise. Per cdo aspekt merren impiantet interesante, dispozitat ligjore, aspekti mjedisor dhe natyra e
impaktit.








Konsumi i burimeve natyrore (lende te para)
Burime energjitike dhe sasia e perdorur
Shkarkimet hidrike (ujrat industriale, ujrat nga rreshjet) Emetime ne atmosfere
Shkarkime ne toke
Prodhimi i mbetjeve
Zhurma e “prodhuar” jashte

Aspekte indirekte
Me aspkte indirekte nenkuptohen ata aspekte qe vijne nga aktivitete te kryera kryesisht nga furnitoret dhe
kontraktuesit; aktivitete te tilla nuk kontrollohen dhe menaxhohen plotesisht nga kompania, por ne nje menyre
influencohen nepermjet procedurave per te siguruar qe ne kryerjen e aktiviteteve nga personeli i te treteve te
respektohen kerkesat e mbrojtjes se mjedisit koherente me politiken mjedisore te kompanise.

 Emetimet e gazeve te shkarkimit te automjeteve te furnitoreve dhe nen kontraktoreve
 Mbetjet e prodhuara nga furnitore dhe nenkontraktore
 Sjelljet mjedisore te furnitoreve dhe nenkontraktoreve

Nje dokument i tille eshte strukturuar ne menyre qe te azhornohet sa here qe ka te reja te rendesishme per
produktet ose proceset.
Per kete qellim azhornohet “Regjistri i Impakteve Mjedisore”, edhe me qellimin per te monitoruar efikasitetin
dhe eficensen e objektivave dhe programeve mjedisore.
Nga analiza mjedisore fillestare dhe nga azhornimet qe do te kete lind kuadri i meposhtem i rendesise se
aspekteve mjedisore te perpunuara (duke perseritur te njejten simbiologji):
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REGJISTRI I IMPAKTEVE MJEDISORE
ASPEKT
MJEDISOR
1

KONSUMI I
BURIMEVE

2

EMETIMET NE
ATMOSFERE

3

SUBSTANCA TE
DEMSHME

4

TRANSPORTI

5

SHKARKIMET
HIDRIKE DHE NE
TOKE

6

MBETJET

7

EMETIMET
AKUSTIKE

KLASA E
IMPAKTIT




=1

=2

 = 3,4
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Vijueshmeri
14

PERKUFIZIMI
Aspektet qe i perkasin klases “1” mund te konsiderohen
jo te rendesishem dhe nuk parashikojne nderhyrje te
vecanta permiresuese.

15

23

PER
OBJEKTIVA
MJEDISORE

29

PER
PROCEDURA
TE SMM

Aspektet qe i perkasin klases
“2” mund te
konsiderohen si parendesishem por duhet te jene objekt
i aktiviteteve te kontrollit dhe mbikqyrjes te kryera per te
garantuar sistemin mjedisor.
Aspektet qe i perkasin klases “3, 4” duhet te merren ne
konsiderate ne percaktimin e objektivave dhe
programeve per permiresimin mjedisor te pershtatur me
veshtiresine dhe urgjencen e situates se ndodhur. Nese
eshte e nevojshme duhet te parashikohen procedura
kontrolli.
Me nje simbol te tille tregohet nje afat i detyryeshem.
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7. VLERESIMI I SENSIBILITETIT SOCIO-TERRITORIAL
Ne kapitujt e meparshem jane percaktuar parametrat e Rendesise dhe Eficenses qe karakterizojne aspektet
mjedisore qe lidhen me aktivitete e kryera.

Ne kete paragraf, duke ju referuar asaj qe eshte pershkruar me lart ne strukturen mjedisore, percaktohet nje
parameter tjeter gjysem-sasior, “sensibiliteti socio –territorial”, qe se bashku me dy parametrat e tjere do te
coje ne individiualizimin e nje parametri te fundit, “prioriteti”, i percaktuar si niveli i rendesise se nje aspekti
mjedisor specifik mbi te cilin mund te veprohet per implementimin e masave te permiresimit.
Ne vleresimet e kryera me pare percaktohej, vecanerisht, “niveli” i “rendesise” per aspektet te ndryshem
mjedisore te analizuar; nje nivel i tille merrte parasysh vetem rrezikun e brendshem dhe potencial qe aspekti
kishte ne mjedis.
Sensibilizimi socio-territorial jep nje informacion mbi ekzistencen e receproreve shume te ndjeshem, jashte
stabilimentit, qe ne nje menyre ose tjetren mund te influencojne studimin e disa argumenteve ne strukturimin e
Sistemit te Menaxhimit Mjedisor kur parashikohet nje “dem i madh” ose nje “risk me i madh”.
Analiza dhe Vleresimi i sensibilitetit ne rastin ne fjale, i referohet receptoreve shume te ndjeshem te
individualizuar ne nje zone me influence rreth 5 Km.
Percaktimi i niveleve te sensibilitetit socio-territoriale eshte kryer nepermjet plotesimit te skedave te vleresimit
qe jane ne Tabelen 10.1 ne te cilen analizohen receptoret e ndjeshem te individualizuar me prioritet me
aspekte mjedisore te ndryshem te trajtuar ne kapitujt e meparshem sipas 4 niveleve (SST) duke ndjekur
kriteret e:
 Rendesise se aspektit mjedisor;
 Rendesise se receptoreve te ndjeshem dhe distances se tyre nga zona;
 Ekzistences ose mungeses se mbrojtjes natyrore ndermjet impaktit mjedisor dhe receptorit te
ndjeshem.
Nivelet e sensibilizimit te ndare per cdo aspekt mjedisor (Sam), percaktojne nivelet e senisbilizimit socioterritorial (Sst) qe vijne nga mesatarja e niveleve te vecanta te ndare gjithnje ne 4 nivelet qe i korespondojne:
 Sst = 1 – Sensibilizimi - asgje
 Sst = 2 - Sensibilizimi – i ulet
 Sst = 3 - Sensibilizimi - mesatar
 Sst = 4 - Sensibilizimi – i larte
Ne rastin e studimit, rezultatet e arritura skematizohen ne tabelen e meposhteme, se bashku me nje pershkrim
te shkurter te elementeve qe i karakterizojne dhe te receptorit te ndjeshem qe kane percaktuar rezultatin e
vleresimit.

Tabela 10.1 : Aspekte mjedisore dhe niveli i sensibilizimit
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ASPEKTI MJEDISOR

niveli Sst

BURIME HIDRIKE
BURIMET ENERGJITIKE
EMETIMET NE ATMOSFERE
MBETJET
SHKARKIMET HIDRIKE DHE NE TOKE
ZHURMA

1
1
1
2
1
1

Rezultatet e vleresimit, evidentojne nje sensibilizim socio-territorial per tipe te ndryshme te aspekteve
mjedisore te marra ne konsiderate ne lidhje me perdorimin e territorit qe nuk prezanton asnje pengese
panoramike.
Nenvizohet se vleresimi eshte kryer vetem per te vepruar ne mekanizmin e perzgjedhjes se prioritetit dhe
keshtu duhet te perdoret vetem per kete qellim, sepse gjykimet dhe perfundimet e marra nga ai ndoshta
nuk e ruajne rendesine e tyre nese largohen nga ky kontekst.
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8. VLERESIMI I PRIORITETIT TE VEPRIMEVE TE PERMIRESIMIT
Percaktimi dhe llogaritja e prioriteteve te nderhyrjes per permiresimin e performancave mjedisore te
zones
“Prioriteti” eshte nje parameter qe tregon, nepermjet nje indeksi numerik, hierarkine racionale te
veprimeve qe kompania duhet te ndermarre per vazhdimesine e permiresimit te vazhdueshem te
performances mjedisore te aktiviteteve te kryera ne stabilimentin e saj.
Duke ju referuar metodologjise se vleresimit te prioriteteve te nderhyrjes te cituara ne kete udhezues, dhe
perpunimit te niveleve te caktuara per cdo aspekt (Rendesia, Eficensa dhe Sensibilizimi Socio-Territorial),
individualizohen shkalle te ndryshme te prioriteteve te nderhyrjes.
Algoritmi i llogaritjes se prioriteteve parashikon produktin e niveleve te ndryshem te permbledhur ne tre
parametra qe percaktojne keto prioritete, si Rendesia (VR), Eficensa menaxhuese (EM) dhe Sensibilizimi
Socio-Territorial (SST).
Rezultatet e nje produkti te tille percaktojne nivelet qe identifikojne parametrin “prioritet”.
Cdo aspekt mjedisor i perpunuar ka nje nivel prioriteti ne baze te perpunimit te nivelit te perpunimit te
prioritetit te nderhyrjes (Prioriteti Mjedisor).
Ne fazen e mbledhjes se informacioneve u pa se duhej krijuar nje kuader me i qarte i impakteve mjedisore
qe lidhen me aktivitetet e kompanise. Ne kete faze preferohet te shtohet serisht e dhena e marre me pare
dhe te kryhet nje analize per cdo impakt.
Ne tabelen n° 11.1 jane mbledhur, per cdo aspekt mjedisor, nivelet e “prioritetit” te individualizuar ne
kushte funksionimi normale, anormale dhe ne situatat e emergjences te aktiviteteve te pranishem ne
stabilimentin e FIT- MEK-OIL SHPK
11.2 Sinteza e prioriteteve te aspekteve mjedisore
Aspekte Mjedisore

Niveli
RV

EGEST.

SST

1) burime hidrike

2.4

1.2

1

Prioriteti
Mjedisor
4.6

2) burime enrgjitike

2,34

1.2

1

4.54

1.4

1

3.9

2

1.4

1

4.4

5) mbetje

1.25

1.2

2

4.45

6) shkaktimi i zhurmave

1,5

1.8

1

4.3

3) emetime ne atmosfere

1,5

4)shkarkimet hidrike dhe ne toke

Per vleresimin e prioriteteve te nderhyrjeve qe duhet te zbatohen, mund te percaktohet nje kriter sipas
se cilit mbahet nen kontroll te mjaftueshem aspekti ne fjale dhe si pasoje klasifikohet si jo kritik.
Nga rezultatet e vleresimit te prioritetit, rezulton se aspektet me kritike i perkasin shkarkimet hidrike dhe
ne toke, sepse ky rezultat eshte me i madh se 10 % se vleres maksimale (4 x 4 x4= 64). Rezultojne jo
kritike aspektet e tjere.
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9. MASAT KRYESORE LEHTESUESE.
Masat lehtesuese qe do te ndermerren gjate shfrytezimit te objektit.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis duhet të ndikoje në dhënien e zgjidhjeve për shmangie të aksidenteve dhe
mbrojtjes së mjedisit. Mbrojta e mjedisit përbën në vetvete një sërë masash zbutëse, parandaluese.
Ne menyre te pergjithshme do te japim disa prej masave qe do te zbatohen dhe zbatohen nga
subjekti FIT-MEK-OIL SHPK Ndikimet negative ne mjedis gjate shfrytezimit te zones jane ne nivele
shume te ulta. Disa prej masave kryesore qe do te ndermerren jane permendur ne menyre te
permbledhur si me poshte shenuar.
Gjatë zbatimit te projektit skema teknike e pikës së karburantit ka siguruar:

Shkarkimi brenda normave të avujve në ajër, rrjedhjeve ujore.

Shmangie deri në minimizim të rrjedhjeve në ajër, ujë dhe tokë të shkarkimeve ndotëse për
mjedisin.

Tokëzimi i rrjetit dhe impianteve energjike.

Instalime të MKZ-it.

Menaxhimi me efikasitet i territorit.

Në çdo periudhë do të realizohen matje dhe analiza.
Mbajtjen në gjendje shumë të mirë teknike (të pajisjeve. sistemit të ngarkim- shkarkimit, sistemit të
kontrollit, i rezervuarëve, etj).
Ky objekt nuk prodhon dhe nuk do të prodhoje ndotës për mjedisin nëse merren masa për të
rehabilituar dhe monitoruar vazhdimisht mjedisin e punës dhe depot e karburantit. Mbetjet e ngurta urbane
që do të prodhohen nga sherbimi ne objektin ekzistues do të depozitohen në vendet e përcaktuar nga
Komuna Kashar
Nuk do të ketë ndotje akustike, rrezatimuse apo vibrime, etj që mund të jenë të rrezikshëme për jetën e
individeve dhe për mjedisin natyror. Për nevojat higjieno- sanitare, uji do të merret nga rrjeti i zones.
Do të merren masa si hapja dhe pastrimi i kolektorit përkatës si dhe të dekantuesit rezerve (per
piken e karburantit ) për dekantim të ujërave që grumbullohet me nivel të përmbajtjes së vajrave më të
lartë se 10 mg/l. Gjatë pastrimit do të ndalet derdhja e tyre në mjediset ujore por do të grumbullohen në
dhomat (ndarjet) e gropave septike rezervë në raste avarish. Depozita rezerve do te jete në përputhje me
kushtet teknike në varësi të prurjeve në ditë të pikës së karburantit. Ujërat e trajtuar (ne rastet kur
konstatohen ndotje te tyre) do të jenë brenda parametrave ndërsa ujërat e prodhuar nga shfrytezimi i
projektit do të derdhen në sistemin e kanalizimeve ku ne fillim do te derdhen ne grope septike deri sa te
ndertohet kolektori perkates.
Për të ulur nivelin e ndotjes nga pluhurat do të bëhet rregullisht lagia dhe larja e mjedisit përpara pikës së
karburantit, shpëlarja e mjeteve transportues te ndotura me dhera para hyrjes së tyre në pikën e
karburantit.
Izolohen në mënyrë hermetike për të shmangur daljen ne mjedis te avujve nga tubi i ajerimit. Sistemi i
ajrimit do të jetë i mbyllur si dhe më pas nuk do të "depozitohen" në troposferë por do të vendoset
impianti i trajtimit (tubi i shkarkimit, filtra) të këtyre emisioneve. Këto emisione bëhen shkak të ndotjes
termike për këtë arsye do të vendoset një avullues për uljen e temperaturave të ajrit para se të
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"shkarkohen në atmosferë, do të jenë në përputhje me kushtet klimaterike të mjedisit përreth.
a) Depot nentokesore ku vendoset rezervuari duhet të ketë hyrje drejt për drejt nga jashtë;
b) Muret që ndajnë kthinën e kaldajës nga ajo e rezervuarit duhet të jenë prej betoni te armuar te llogaritur
nga inxh. Konstruktori.
c) Hapesira midis rezervuareve nuk duhet të kenë lidhje te drejteperdrejte midis tyre por kjo hapesite do te
mbushet me rere .
d) Cdo rezervuar do të ketë tubin e ajrimit, i cili fillon nga pjesa më e lartë e rezervuarit dhe shkon
me pjerrësi minimale 5% duke u ngjitur deri në 3 m mbi sipërfaqen e tokës. Mbarimi i tubacionit në
atmosferë do të jetë me kthesë 180 gradë dhe i pajisur me valvol ajrimi të mbrojtjes nga zjarri.
dh) Diametri i tubit të ajrimit do të jetë minimumi 25 mm për rezervuarët deri në 5 m dhe 38 mm. për
rezervuarët mbi 5m.
e) Vendi nga mbushet rezervuari do të jete i vendosur jashtë tendes se karburantit në mënyrë të tillë që
automjeti i furnizimit të afrohet lëhtësisht.
f) Tubi i mbushjes duhet të mbyllet me tapë me filetë ose kapak prej materiali me ngjyrë me filetë. Në
vendin e mbushjes duhet të bëjmë një pus 50x50cm me kapak metalik mbyllur me dryn.
g) Rezervuarët mbështeten në struktura të ndërtuara, me material të pa djegshem dhe do te jenë të
pajisura me tubin e pastrimit dhe me tubin e shkarkimit si dhe treguesin e nivelit.
gj) Në depozitimin e hidrokarbureve jane pajisur me një rezervuar me çati fikse e cila te pajiset me pjesë
për mbledhje, riqarkullim dhe heqjen e avujve nga lëngje të tillë me efikasitet të paktën 99%. Ky efikasitet
duhet të mos arrihet duke përdorur djegien, me përjashtim të rasteve kur rikondensimi i avujve është i
rrezikshëm dhe i pamundshëm të realizohet teknikisht. Djegia mund të përdoret gjithashtu si fazë e dytë
e pastrimit.
h) Rezervuarët përputhen me izolim të përshtatshëm dhe veshje antireflektuese me të paktën 70%
rrezatim të nxehtësisë radiante me qëllim zvogëlimin e ndryshimeve të vëllimit në lëngun e rezervuarit
si pasojë e ndryshimeve të temperaturës së mjedisit të jashtëm; Kjo masë është efektive në një
shkallë të kënaqshme.
i)
Për pompimin e substancave gjate shkarkimit nga tanket e lëvizshëm, ose gjatë ngarkimit të tyre
nga tanket e magazinimit, duhen krijuar kushtet për grumbullimin, riqarkullimin dhe eleminimin e
substancave të tilla me efikasitet jo më të vogël se 99% si dhe:
1. Përdoren pompa që ndalojnë shpëtimin e substancave të pompuara për shembull me bllokim mekanik,
2. Duhet që të paktën një linjë operimi për ngarkimin e tankeve të lëvizshëm duhet të pajiset për të
ngarkuar tanket e lëvizshëm të ngarkimit nga fundi,
Në raste të aksidenteve dhe të avarive mund të themi se dëmi në mjedis do të ishte i madh, ku mund të
përmendim rastet e aksidenteve të autoboteve gjatë transportimeve të tyre. Ndotja prej tyre do të ishte e
pashmangshme. Disa masa parandaluese do të jenë si:
Pranimi në punë i punëtorëve të kualifikuar ose trajnimi i tyre.
Lëvizja e autoboteve në përputhje me kodin rrugor dhe me sinjalistikën e nevojshme të
vendosura në autobot si dhe në mjediset e pikës së karburantit për të shmangur aksidente të shkaktuara
nga pakujdesia e popullsisë vendase.
Marrja në punë për transport të produkteve të personave të kualifikuar dhe me lejen e drejtimit
përkatëse dhe me eksperiencë pune.
Përdorimi i mjeteve mbrojtëse ndaj këtyre substancave.
Monitorimi i vazhdueshëm i autoboteve dhe i pikës së karburantit nga persona të licencuar për të
shmangur avaritë.
Merren masa mbrojtëse kundra zjarrit në rast të ndezjes së tyre, shmangia e shkarkimit të tyre në
atmosferë në rast avarish, dhe montimi i sistemit MKZ-së pranë depove të karburantit. Mbajta me vete të
dy bombolave me shkumë me rreth 70 l, portabël gjatë ngarkim-shkarkimit të autoboteve dhe të
cisternave me karburant. Vendosja ne shesh si dhe ruajtja e rezervës së pa prekshme të ujit për shuarjen e
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zjarreve do të bëhet pasi marja e ujit drejt për së drejti nga burimi është e pamundur teknikisht si dhe
me i leverdishem ekonomikisht. Vëllimi rezervës së pa prekshme të ujit do te merret barazi me harxhimin
e ujit maksimal gjatë 3 orëve për shuarjen e zjarrit. Rezerva e paprekshme e ujit në sasi më shumë se
1.000 liter duhet te ruhet në dy rezervuarë. Për të shmangur harxhimin e ujit të rezervës së pa
prekshme, për nevoja të tjera do të marrim masa të posacme. Madhësia e rezervuarëve, që përmbajnë
rezervën e paprekshme, do te llogaritet duke parashikuar mbushjen e tyre gjatë shuarjes së zjarrit (3 orë)
në mënyrë që uji të sigurohet pa ndërprerje për shuarjen e zjarrit.
Në rast urgjencash kontaktimi me zjarrfikësit e zonës përkatëse (vendosja e numrit të
Zjarrfikëses 128 në një vend të lexueshëm nga të gjithë punëtorët).
Percaktimi i vijes hyrese dhe dalese per automjetet rrugore qe do te furnizohen me karburant si
shmangia e aksidenteve gjate daljes nga ky shesh. Pajisja e kesaj rrugice me sinjalistiken perkatese.
Behet nje menaxhim sa me eficient i energjise elektrike. Impiantet e nevojshme per nje konfort termike
ne objekt jane projektuar ne perputhje me Ligjin e ri, nr.9379, date 28-04-2005 “Per Eficencen Energjise”,
kjo do te coje ne uljen e ndotjeve termike te mikroklimes se zones si dhe kursim te energjise elektrike
deri ne 50% nga perdorimi i materiale termoizolues.
Percaktimi i vend-parkimit te automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistiken perkatese per
objektin qe eshte ne sherbim te ketij aktiviteti.
Instalohet sistem i ujitjes per mjedisin perreth (varet dhe nga hapesira e planifikuar per gjelberim si dhe
pozicioni qe ato do te kene) si dhe lagia me uje e rrugicave te brendshme gjate periudhes Maj-Tetor.
Behet menaxhimi i mbetjeve te ngurta, te cilat do te jene; lende te aballazheve, letra-kartona,
qelqe, alumine si dhe lende organike te prodhuara nga punonjesit apo nga sherbimi qe do te
realizohet ne kete objekt, ku keto mbetje do te depozitohen ne vendin e caktuar nga Bashkia ku
firma do te marre masa per menaxhimin e ketyre mbetjeve te ngurta, do te vendosen ne kosha selektive
(nese do te filloje zbatimi i projektit te menaxhimit te mbetjeve) ku me pas do te transportohen nga
automjetet e pastrimit te qytetit per ne vendet e caktuara prej tyre. Mbetjet e ngurta urbane te prodhuara,
do te depozitohen ne kosha te percaktuar nga Bashkia , ku do te jete nje sasi prej 0.8kg/dite per banor
ndersa per njesite eshte e variushme, eshte e lidhur ngushte dhe nga aktivitetet qe do te ushtrojne
veprimtari ne godina. Per cdo objekt do te ndertohet xhepi i kontenjerit sipas kushteve te caktura
nga sektori i pastrimit ne Komuna Kashar
Ndertohet kanali i drenazhimit te ujit te shiut nga catia ose e mjedisit perreth drejt mjediseve te
gjeberuara, nje mundesi e mire dhe per vaditje dhe shmangie te derdhjes se tyre ne mjedis si dhe shmangie
te perdorimit te ujit te pijshem per vaditje.
Mjedis i gjelberuar perreth do te jete nen kujdesjen e personelit qe do te punesohet vetem per
punimet agro-mjedisore te nevojshme.
Tokezohet rrjeti elektrike per te shmangur ndonje shkarkese elektrike, konform kushteve teknike.
Merren keto masa kryesore te mbrojtjes kundra zjarrit per Objektin. P erdoret uji i marre nga rrjeti i
shperndarjes se ujit apo nga rezervuaret qe do te vendosen ne sheshin perreth per rastet e emergjences
(zjarret e mundshme qe mund te bien ne keto objekte). Numri maksimal i lejuar i kateve te objektit,
shkalla e qendrueshmerise ndaj zjarrit e kerkuar per ndertesen dhe siperfaqja maksimale e lejuar e
dyshemese ndermjet mureve mbrojtese kunder zjarrit, percaktohet sipas kategorise se rrezikut per zjarr
te punimeve qe do te kryhen ne ndertese. Shkalla e qendrueshmerise ndaj zjarrit si dhe numri
maksimal i lejuar i kateve ne teresi (ose te pjeseve te saj qe gjenden midis mureve mbrojtes kunder
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zjarrit) percaktohen sipas punimit me te rrezikshem per zjarr qe kryhet ne ndertese (ose te pjeseve te
saj qe gjenden midis mureve mbrojtes kunder zjarrit). Rrjeti per shuarjen e zjarreve duhet te jete i lidhur
me rrjetin e ujit perkates apo me rezervuar qe furnizohen nga pusi i hapur per nevojat e ketij objekti.
Ndertimi i ujesjellesit te pavarur per fikjen e zjarrit lejohet vetem ne rastet kur nuk eshte e leverdiseshme
qe aty te lidhet me ujesjellesin e ujit. Ne kete projekte harxhimi i ujit per shuarjen nga jashte te zjarreve
duhet te merret 20 l/sek. Ujesjellesi per shuarjen nga zjarri duhet te ndertohet me presion te larte dhe te
ulet. Hidratantet e brendeshme vendosen ne cdo kollone te nderteses, pervec mbi tavane, sepse ne
tavane do te instalohet sistemi i sprinkler. Ne mjedise te tjera, hidrantet e brendeshme duhet te
vendosen kryesisht prane hyrjeve brenda kthinave, ose ne pushimet e kafazeve te shkalleve, ne
korridoret ose ne kalimet, pikerisht ne vendet me te dukshme. Hidratet zjarrefikese te brendeshme
vendosen 1.25 m nga niveli i dyshemese ku kapaciteti i tyre mbajtes do te jete 70L per cdo hidrant te
montuar ne keto mjedise. Per te mbrojtur kunder zjarrit te mundshem qe mund te bjer ne objekt do te
ruhen largesite mbrojtese ndaj zjarrit ndermjet sheshit dhe objektit perreth si dhe ndermjete objektit qe
ndodhet ne sheshin ne studim. Do te lihen distancat e percaktuara per rruge kalim te automjeteve,
zjarrefiksave.
Per te shmangur ndotjen e ujerave nentokesore nga Ujerat te Ndotura Urbane te kesaj zone do te lidhet
me rrjetin e kanalizimeve te kesaj zone, rrjeti do te projektohet konform kushteve teknike si dhe ne zbatim
te legjislacionit ne fuqi. Ndersa ne lidhje ne burimet e furnizimit me uje, do te jene te mjaftueshme per te
permbushur kerkesat gjate nje viti, veçanerisht gjate muajve te veres, kur normalisht kerkesa eshte me e
larte.
Furnizimi me uje do t’ju sigurohet ne nje nivel te tille presioni, ne menyre qe te jete i mjaftueshem per
te shperndare sasine e nevojshme te ujit edhe per katet e tjera te objektit, por jo aq sa te demtoje
pajisjet hidraulike (efekti i grushtit hidraulik) ose te krijoje rreziqe tek konsumatori. Gjithashtu rrjeti
hidraulik te furnizimit me uje per objektin do te sigurohet uje i pijshem i sigurt, bazuar ne Standardet
Shqiptare, ne çdo kohe perdoruesve brenda sherbimit te zones se caktuar. Uji do te jete bakteriologjikisht
dhe kimikisht i sigurt per perdorim sipas nevojave te caktuara ne perputhje me standardet shqiptare.
1.1.
Shperndarje e informacionit per publikun.
Institucionet perkatese kane mundesuar informacion per projektin per gjithe Autoritetet Vendore, per
Komunitetin si dhe per Kryetarin e Bashkise ku do te implemtohet projekti i propozuar. Pervec kesaj,
personat pergjegjes kane njoftuar komunitetin kjo edhe e trajtuar gjeresisht ne mbledhjet e Keshillit te
Bashkise rreth objektivave te projektit, impaktet e ngjashme e perfitimet nga realizimi i ketij projekti si
dhe perfitimet per komunitetin e kesaj zone. Survejimi social-ekonomik i objekteve te prekura tregon se
pjesa me e madhe e pergjigjeve kane qene pozitive per projektin para se te beheshin te tilla survejime.
Konsultimet me publikun do te behen ne perputhje me proçedurat e percaktuara ne ligjin shqiptar per
VNM, te perpunuar me sakte ne Rregulloren Nr.1 ―Per pjesemarrjen publike‖ me titull ―Per Pjesemarrjen
Publike ne Proçesin e VNM‖ te dates 17.8.2004 (Nr.233 Prot.) te pergatitur nga MMPAU. Kjo rregullore
eshte pergatitur ne zbatim te nenit 26 te ligjit per VNM.
1.2.
Rreziku per aksidente dhe projekte te demshme.
Gjate funksionimit mund te sjelle rrezikshmeri per aksidente. Ne rast se do te kemi derdhje te lendeve si
hidrokarbure nga automjetet e transportit do te merren masa per largimin e saj nga mjedisi si dhe do te
vendosen tabela sinjalizuese per te shmangur aksidente rrugore gjate hyrjes dhe gjate daljes si nga
kantieri i ndertimit dhe gjate shfrytezimit te zones.
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10. METODOLOGJIA PER CILESINE E UJERAVE DHE AJERIT
1. Procedurat e monitorimit për zbatimin e normave të lejuara, të paraqitura, që i bashkë lidhet këtij vendimi,
përfshijnë:
a) për llogaritjen e fluksit të përgjithshëm të shkarkuar të ujerave të ndotura, për një periudhë 24-orësh;
b) marrjen e një mostre të ujërave të ndotura gjatë një periudhe 24-orësh dhe matjen e përqendrimit të
substancave të rrezikshme në të;
c) përcaktimin, ku është e mundur, të sasisë së substancave të rrezikshme të prodhuara, të trajtuara apo të
përdorura, duke përdorur metodat e përllogaritjes.
Sasia e substancave të rrezikshme, të shkarkuara në ujërat e ndotura gjatë një muaji, llogaritet si shumë e
shkarkimeve të çdo dite, sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij kreu.
Metodat e referencës për përcaktimin e pranisë së substancave të rrezikshme në ujërat e ndotura qejepen që i
bashkëlidhet këtij vendimi. Gjithashtu, mund të përdoren edhe metoda të tjera, nëse ato sigurojnë rezultate
minimalisht të njëjta me ato të metodave të referencës.
Procedurat e monitorimit për zbatimin e normave të lejuara, të paraqitura përfshijnë mbledhjen e mostrave,
sipas fluksit të shkarkimeve ose një herë në 24 orë, në të njëjtën pikë të paracaktuar në dalje të impiantit të
trajtimit të shkarkimeve të lëngëta urbane.
Numri minimal vjetor i mostrave, sipas pikës 4 të këtij kreu, përcaktohet në shkronjën
"c", që i bashkë lidhet këtij vendimi.
Metodat e referencës, të përdorura për përcaktimin e normave të ujërave të ndotura urbane, jepen në tabelat 1
e 2 të shtojcës nr.4 te Vendimit 177, Datë 31.3.2005 “Për Normat e Lejuara të Shkarkimeve të Lengëta dhe
Kriteret e Zonimit të Mjediseve Ujore Pritëse”
Ujërat e ndotura urbane plotësojnë kërkesat për normat e lejuara sipas këtij vendimi, vetëm nëse për çdo
normë të marrë veçmas, mostrat e analizuara janë në përputhje me vlerat përkatëse, si më poshtë vijon:
a) Kur normat e tabelës 1 të shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi, janë të shprehura në përqendrime,
maksimumi i mostrave që lejohen të mos jenë në përputhje me kërkesat jepet në tabelën 3, të po kësaj
shtojce;
b) Kur normat e tabelës 1 të shtojcës nr.4 janë të shprehura në përqindje, mostrat që lejohen të mos jenë në
përputhje me kërkesat, të marra në kushte normale pune, nuk duhet të ndryshojnë me më shumë se 100 për
qind, për pezullime totale. Ndryshimet janë të pranueshme deri në 150 për qind;
c) Për normat e përcaktuara në tabelën 1 të shtojcës nr.4 te Vendimit perkates, mesatarja vjetore e mostrave,
për çdo normë, duhet të jetë në përputhje me vlerat përkatëse të normave të lejuara.
Bashkelidhur ketij relacioni vetmonitorimi jane flete analizat e vetmonitorimit
Sistemet e kolektorëve duhet te marrin parasysh kërkesat për trajtimin e ujërave te ndotura. Projektimi,
ndërtimi dhe mirëmbajtja e tyre duhet te ndërmerret ne përputhje me metodat me te mira teknike dhe te mos
ketë kosto shume te larte kryesisht lidhur me:
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Volumin dhe karakteristikat e ujërave urbane te ndotur;
Parandalimin e rrjedhjeve;
Kufizimin e ndotjes se ujërave te ardhur qe shkaktohen nga vërshimet e ujërave nga stuhitë.
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Parametrat e lejuar te shkarkimeve ne uje

Parametrat
1
Nevoja biokimike për oksigjen
(NBO-5) ne 20o pa nitrifikim

Përqendrimi
2
25 mg/l O2

Nevoja kimike per oksigjen
(NKO)

125 mg/l O2

Lënda totale ne suspension

35mg/l
per me shume se 10 000
nj.p.

Lënda totale ne suspension

60mg/1 (2 000 - 10 000
nj.p.)

Metoda referente e matjeve
3
Mostër e homogjenizuar, e pa
filtruar e pa dekantuar.
Përcaktimi i oksigjenit te patretur
para dhe pas 5 ditësh ne
inkubator ne 20o C, ne errësire
te plote
Mostër e homogjenizuar, e
pa filtruar, e pa dekantuar.
Oksidimi me potas bikromat
(metoda e digestionit për 2 ore)
Filtrimi i një mostre
prezantuese nëpërmjet një
membrane filtri (0,45mm metoda
gravimetrie).
Tharje ne 105o dhe peshim
Centrifugimi i një mostre:
prezantuese (për te paktën 5
minuta me akselerim nga 2
800 - 3200 g), tharje ne
105 o dhe peshim.

Ky raport u pergatit nga:

Brisilda Saraci
Vleresues i Ndikimit ne Mjedis dhe Auditues Mjedisor
Nr. 675 Prot; Nr.229 Regj, me Vendim nr.9, date 30.10.2006
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