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1. HYRJE
Ligji i Vlerësimit të ndikimit mjedisor nr. 10 440 datë 07.07.2011 mbi ‘’Vlerësimin e Ndikimit
Mjedisor’’në Shqipëri thekson për përgatitjen e vlerësimeve mjedisore të çdo projekti të
zhvillimit që mund të shkaktojnë ndikime në mjedisin e vendit.
Ky raport VNM-je është përgatitur sipas kërkesave kombëtare të mbrojtjes dhe ruajtjes së
mjedisit të përmendura me poshtë si dhe sipas legjislacionit të BE-së marrë si referencë.
Legjislacioni Kombëtar i Shqipërisë përcakton rregullat dhe mënyrat për kryerjen e një VNM-je
të kësaj natyre, të cilat konsulentët i kanë konfirmuar. Ligji ka theksuar për mbrojtjen dhe
ruajtjen e mjedisit natyror dhe burimet e tij duke e konsideruar atë si pjesë e trashëgimisë
kombëtare e cila duhet të ruhet dhe të mbrohet për të mirën e gjeneratave të ardhshme. Mbrojtja
e mjedisit dhe burimeve të tij është një pararendës kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.
Ky raport VNM-je do të identifikojë ndikimet e mundshme në mjedis të punimeve të propozuara
për “Ndërtimin e Hotelit mr 3 kate dhe 1 kat nen toke”, me theks të veçantë në rekomandimet
mbi zvogëlimin e ndikimit dhe marrjen e masave të nevojshme për të minimizuar ndikimet që
mund të lindin gjatë periudhës së zbatimit të projektit dhe pas përfundimit të tij. Raporti i VNMsë do të diskutojë gjithashtu mbi justifikueshmerine e projektit, alternativat e vendosjes së
komponentëve të projektit të tilla si planet e projektit dhe konsideratat mjedisore. Raporti për më
tepër do të sigurojë një plan për lehtësim dhe një program monitorimi të cilat mund të zbatohen
gjatë dhe pas përfundimit të punimeve të propozuara.
Raporti paraprak i vleresimit te ndikimit në mjedis do te paraqese nga njera ane rendesine e
zbatimit te projekti “Ndërtimin e Hotelit mr 3 kate dhe 1 kat nen toke” përshkrimin e këtij
projekti dhe nga ana tjetër ndikimet negative kryesore në mjedis, masat zbutese për të
minimizuar sa më shumë të jetë e mundshme këto ndikime negative, duke llogaritur se si
qëndron ekuilibri ndërmejt tyre për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm.
Të paraqesë realizimin e ketij projekti dhe zhvillimin ekonomik që përfitohet prej zbatimit të tij,
por gjithmonë duke mbrojtur mjedisin, duke patur parasysh parimin “e zhvillimit të
qëndrueshëm”. Ky dokument prezanton gjithashtu dhe palët qe marrin pjesë, përfitojnë apo
preken nga zbatimi i tij.
VNM-ja është përpiluar bazuar në të dhënat cilësore dhe sasiore të mbledhura nga ekspertët e
kontraktuar të cilët gjatë inspektimeve në terren dhe vlerësimeve të kryera në muajt Maj 2016 Qershor 2016. Megjithatë, vlerësime të bëra nga konsulentë të ndryshem në vitet e mëparshme
janë shfrytëzuar gjatë përgatitjes së raportit. Të dhënat afatgjata mbi disa aspekte të tilla si
meteorologjia, sizmiciteti zonës, të dhënat gjeomorfollogjike dhe klima janë mbledhur nga
hetimet dhe studimet e realizuara nga Ark. Erdit HUDHRA dhe Ing. Albert STAMBOLLIU, si
dhe nga burime dytësore përmes raporteve të publikuara më parë dhe të databazave globale.
Gjithashtu janë përdorur web site si: akm.gov.al; geoportal.asig.gov.al; bashkiavlore.gov.al; etj.
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Gjithashtu objekt i këtij studimi ishte dhe për të përcaktuar karakteristikat e strukturës si dhe të
materialeve si psh cilësia e betoneve (klasat dhe përbërjet granulometrike), të armatures si dhe
tipologjite konstruktive të soletave dhe themeleve. E njëjta studio ka kryer edhe sondazhet
gjeologjike për të përcaktuar karakteristikat stratigrafike të terrenit ku do të ndërtohet Hoteli me
3 kate dhe 1 kat nen toke. Nëpërmjet instalimit të piezometrave, gjatë këtyre sondazheve janë
përcaktuar edhe karakteristika mbi qëndrueshmërine e terrenit si dhe niveli i ujrave nëntokësore.
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2. INFORMACION PËR QËLLIMIN E VNM &
ZBATUAR

METODIKËN E

Gjëndja e mjedisit dhe përkujdesjet ndaj tij, janë ndër problemet dhe sfidat më të mëdha të
njerezimit sot. Zhvillimi ekonomik i cili po shoqerohet me rritje të vazhdueshme të numërit të
ndërmarjeve operuese, zhvillimit urbanistik te zonave urbane dhe turistike, si pasoje kerkesave te
investitoreve te ndryshem, si rrjedhojë ka edhe rritjen e ndikimit në mjedis e zones se destinuar
per zhvillim. Ky zhvillim nuk mund të jetë i qëndrueshëm nëse nuk parashikon hapsira për
mbrojtjen e mjedisit. Varësisht prej veprimtarisë, ndikimi i operatorëve ekonomik është i
shprehur në të gjithë përbërësit e mjedisit, si në ajër, ujë dhe tokë.
Mbrojtja e mjedisit si një sistem dinamik që ndryshon herë pas here fizikisht dhe biologjikisht, i
duhen analizuar jo vetëm faktorët natyror, por edhe aktiviteti njerezor i cili lidhet me to.
Studimet dhe ndërtimet kur nuk menaxhohen konform ligjeve dhe rregullave të natyrës, ato
mund të prishin ekuilibrin e natyrës përreth.
Planifikimi urban si një veprimtari komplekse, natyrore, inxhinjerike, klimatike, biologjike,
sociale dhe legjislative e shoqerisë njerezore të civilizuar, mbështetet në radhë të parë mbi
mjedisin gjeologjik dhe ekosistemet e lidhur me të.
Ai ka dy aspekte veprimtarish:
 Së pari, ndryshimet që njeriu i bën gjeomjedisit dhe ekosistemeve për ti pershtatur ato me
kërkesat e tij jetësore, sipas filozofise “njeru e ndryshon natyren” për të përmirësuar
jetesën e tij.
 Së dyti, impaktet e këtyre ndryshimeve mbi vetë mjedisin gjeologjik si dhe mbi jetën e
njerëzve.
Për të realizuar planifikimin urban dhe për të vlerësuar impaktet mbi gjeosistemin, janë të
domosdoshme njohuritë mbi gjeomjedisin dhe ndryshimet që ai pëson me kohën. Këto njohuri
nxirren nga vrojtime komplekse gjeologjike, gjeofizike, gjeokimike dhe hidrogjeologjike .
Qëllimi i këtij dokumenti bazohet në planifikimin e territorit që i është nënshtruar zona Bazuar
ne studimin urbanistik te zones Radhime-Orikum ,zona e marre ne studim i perket zones C2.2,
Destinacioni “Rezidenca – Hotele-Restorante”, me qëllim “Ndërtimin e Hotel me 3 kate dhe 1
kat nen toke”.
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2.1 PËRSHKRIMI I QËLLIMIT DHE OBJEKTIVAVE TË VNM-SË
Raporti Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për ndertimin e hotelit me 3 kate dhe 1 kat
nen toke është hartuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.
Qëllimi i këtij raporti VNM është të vlerësojë impaktet potenciale sociale dhe mjedisore nga
implementimi i këtij projekti, të rekomandojë masat zbutëse për minimizimin e impakteve
potenciale të vlerësuara, si gjatë fazës së implementimit të projektit ashtu dhe në fazën e
funksionimit, duke synuar qëllimin final mbrojtjen e cilësisë së mjedisit.
Porositësi “Znj. Teuta Osmen Kojanaj” dhe “Z. Juljan Morina” nëpërmjet firmes së
nënkontraktuar “Rinia-04” Sh.p.k kane planifikuar ndertimin e Hotel me 3 kate dhe 1 kat nen
toke, në Zonen Kadastrale 3140, Nr. Pasurie 27/3/2 dhe Nr. Pasurie 27/3/3, Radhime me
destinacion Rezidenca – Hotele-Restorante.
Palet kane nenshkruar Kontraten e Sipermarrjes me date 02.03.2015, e Nr. 184 Rep dhe Nr. 124
Kol, per ndertimin e Hotel me 3 kate dhe 1 kat nentoke, ne pasurine e paluluajtjshme te llojit
peme me siperfaqe 2650 m2, regjistruar ne ZRPP Vlore, ne zonen kadastrale 3140, me nr. Pasurie
27/3/3, me adrese të pasurisë Radhimë, Vlorë
dhe
Kontraten e Sipermarrjes me date 02.03.2015, e Nr. 186 Rep dhe Nr. 126 Kol, per ndertimin e
Hotel me 3 kate dhe 1 kat nentoke, ne pasurine e paluluajtjshme te llojit peme me siperfaqe 850
m2, regjistruar ne ZRPP Vlore, ne zonen kadastrale 3140, me nr. Pasurie 27/3/2, me adrese të
pasurisë Radhimë, Vlorë
Tabela 1 Planvendosja e Objektit sipas Formatit Grauss Kruger zone 4
Kordinatat e Objektit sipas Formatit Grauss Kruger zone 4
Nr

X

1

43 71 208.24

44 71 985.95

2

43 71 313.94

44 72 010.47

3

43 71 324.41

44 71 982.82

4

43 71 212.35

44 71 959.78
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Fig. 1. Planvendosja e objektit në ortofoto






2.2 OBJEKTIVAT E VNM-SE JANË:
Të japë informacion mbi vendndodhjen e sheshit të projektit dhe të analizojë tiparet
mjedisore;
Të japë informacion mbi projektin teknik për fazën përgatitore, implementimin, marrjen e
rezultateve të projektit, punimeve dhe mjeteve që do të përdoren, kompletimin dhe fazën
përmbyllëse të tij;
Të vlerësojë ndikimet e mundshme në mjedisin përreth dhe në banorët e zonës për ndertimin
e Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke;
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Të përshkruajë masat për reduktimin apo evitimin e impakteve të analizuara;
Të hartojë plane për menaxhimin e mjedisit dhe aksidenteve në vendin e punës;
Të hartojë planin për monitorimin e mjedisit për të mbajtur nën kontroll ndikimet;
Të informojë institucionet vendore, komunitetin dhe grupet e tjera të interesit për zhvillimin e
projektit;
Të nxjerrë konkluzione dhe rekomandime mbi rëndësinë e projektit në lidhje me ndikimet
negative dhe pozitive si dhe rëndësinë sociale të tij.
Objektivat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis përfshijnë përcaktimin, përshkrimin dhe
vlerësimin e ndikimeve të pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejt mjedisore gjatë
zbatimit apo mos zbatimit të projektit.



Të minimizojë ndikimet e drejtperdrejta në mjedis dhe në radhë të parë në elementet
prioritarë si ruajtja e tokës, kontrolli i zhurmave, dhe ruajtja e cilësisë së ujit dhe ajrit.



Të ruajë ose rehabilitojë mjedisin natyror përmes elementeve të reja të ndërhyrjes pozitive,
punimeve të veçanta në kuadër të projektit ose paralel me të, të cilët sigurojnë vijueshmërinë
e qëndrueshme të mjedisit biologjik duke përfshirë faunën dhe florën në mjediset përreth
zonës së marrë në konsideratë.

Ndikimet mjedisore të projektit do të vlerësohen në lidhje me gjendjen e mjedisit në territorin e
implementimit të këtij projekti.

2.3 PËRSHKRIM I PËRMBLEDHUR I KUADRIT LIGJOR MJEDISOR DHE
INSTITUCIONAL QË LIDHET ME PROJEKTIN
Kuadri ligjor për Mbrojtjen e Mjedisit në Republikën e Shqipërisë është në përputhje me
standardet e BE-së.
Gjatë dhjetë vjeçarit të fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore, si
rezultat i degradimit mjedisor të vendit gjatë zhvillimit industrial që mori vendi në vitet 50-të.
Politikat e përpiluara për mjedisin në ditët e sotme janë pasqyruar në Aktet Ligjore dhe
Nënligjore të Mjedisit gjatë 2000 – 2009, si dhë në disa ligje e VKM të miratuara më vonë se
këto vite.
Pas nënshkrimit të kontratave të sipërmarrjes me shoqërinë “Rinia – 04”, nga kjo e fundit është
kërkuar që për këtë aktivitet të bëhet një Vlerësim Mjedisor në veçanti, për vete ndjeshmërinë, që
mund të ketë implementimi i këtij projekti në komunitet dhe mjedisin e zonës përreth.
Klasifikimi i projektit: Në bazë të ligjit nr.10440 datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis”, Shtojca II pika 10 “Prodhime infrastrukturore”, gërma b) “Projekte për zhvillime
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urbane, duke përfshirë dhe ndërtimin e qendrave tregtare dhe parkimet për makinat” i
nënshtrohet Procedurës Paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
Vendimi i VNM Pararaprake është dokumenti i përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
(AKM) dhe e firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm i AKM-së, bazuar në Ligjin Nr.10 440, datë
7.7.2011 “Për Vlerësimin e ndikimit në Mjedis” dhe VKM nr. 686, datë 29.7.2015 “Për
miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të
ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
Metodologjia e hartimit të VNM është hartuar në përputhje me kërkesat e legjislacionit përkatës
mjedisor të shprehura në Udhëzimin Nr.3, datë 19.11.2009 “Për Metodologjinë e Vlerësimit të
Raportit të Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis”. Vlerësimi i ndikimeve në mjedis nga aktiviteti i
rikonstruksionit në zonën e projektit merr në konsideratë se si keto proçese gjatë zbatimit të
projektit ndikojnë në gjëndjen ekzistuese të mjedisit të zonës dhe më vonë. Ndikimet
akumulative që mund të ndodhin mund të shfaqen menjeherë kur ndodh një ndërhyrje në mjedis
apo shfaqen në mënyre indirekte dhe ato mund të shfaqin shkallë të ndryshme rëndësie. Këto
ndikime mund të jenë të ndryshme në kohë zgjatjen e ndikimit (Afatshkurtër, Afatmesëm dhe
Afatgjatë në kohë) dhe të ndryshme në karakterin e tyre (ndikim i përkohshem dhe i
përhershëm).
Hartimi i këtij raporti VNM-je është bërë në përputhje me ligjin Nr. 10 440, datë 7.7. 2011,”Për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis “ ku sipas nenit 8 të këtij ligji, përcaktohen edhe projektet që i
nënshtrohen proçedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, sipas shtojcës II i nënshtrohen
Proçedurës Paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
Gjithashtu hartimi i këtij raporti paraprak të vlërësimit të ndikimit në mjedis është bërë në
përputhje 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"
Hapat e ndjekura për përgatitjen e raportit nga Ekspeti i Mjedisit janë bazuar në VKM nr. 686,
datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e
procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit
e deklaratës mjedisore”.
2.4 LEGJISLACIONI KRYESOR SHQIPTAR PËR HARTIMIN DHE
KLASIFIKIMIN E RAPORTIT TË VNM-SË:
Ligji nr. 10440 datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”
Ky ligj ka për qëllim të sigurojë:
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a) Një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, përmes parandalimit, minimizimit dhe
kompensimit të dëmeve në mjedis, nga projekte të propozuara që përpara miratimit të
tyre për zhvillim;
b) Garantim i një proçesi të hapur vendimmarrjeje, gjatë identifikimit, përshkrimit dhe
vlerësimit të ndikimeve negative në mjedis, në mënyrën dhe kohën e duhur, si dhe
përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara në të.
Projektet që i nënshtrohen procedurës paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis sipas Kreut
II, nenit 8 të këtij ligji, citojmë:
1. Procedurës paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis i nënshtrohen:
a)
Projektet e listuara në Shtojcën II;
Në mbështetje të ligjit nr.10440 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”nenit 10, pika “a” dhe“b”
citojmë, Paraqitja e kërkesës për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis nga zhvilluesi.
Pёr projektet e shtojcёs II:
1. Raportin paraprak tё VNM-sё
2. Projektin teknik tё veprimtarisё
3. Faturёn e pagesёs sё tarifёs sё shёrbimit
Referuar Vendimit Nr. 686, date 29.7.2015 “Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te
afateve per zhvillimin e procedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) dhe procedure se
transferimit te Vendimit e Deklarates Mjedisore”, Kreu I Zhvillimi i procedures paraprake te
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis”, citojme:
1. Zhvilluesi që synon të zbatojë një projekt, icili është subjekt i kërkesave të nenit 8, të ligjit
nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, që në fazat
fillestare të planifikimit të projektit (projektidesë), paraqet pranë Ministrisë së Mjedisit
kërkesën me shkrim dhe dokumentacionin e mëposhtëm:
1.1 Raportin teknik të projektit të propozuar,
1.2 Raportin paraprak të VNM-së,
1.3 Aktin e regjistrimit të personit fizik/juridik, sipas legjislacionit në fuqi.
1.4 Një kopje të faturës së pagesës së tarifës së shërbimit, sipas përcaktimeve në
legjislacionin në fuqi.
2. Dokumentacioni i kërkuar në pikën 1, mësipër, dorëzohet edhe me CD/DVD, në të paktën
10 kopje.
Ligji nr.10431 datë 10.03.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”. Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e
mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e
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rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi
të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm
të vendit.
Në bazë të këtij ligji, neni 3 i tij, citojmë objektivat e mbrojtjes së mjedisit:
a. parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo
lloji;
b. ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c. ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
d. përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e. ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f. mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit.
Parimet e mbështetura në Kreun II të ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”:
 parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
 parimi i kujdesit
 parimi i parandalimit
 parimi "ndotësi paguan"
 parimi i riparimit të dëmeve mjedisore, përtëritjes e riaftësimit të mjedisit të dëmtuar
 parimi i përgjegjësisë ligjore
 parimi i mbrojtjes në shkallë të lartë
 parimi i integrimit të mbrojtjes së mjedisit në politikat sektoriale
 parimi i ndërgjegjësimit dhe i pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjen mjedisore
 parimi i transparencës në vendimmarrjen mjedisore.
"Zhvillimi i qëndrueshëm" i cili është zhvillimi që plotëson nevojat e së tashmes dhe të se
ardhmes pa shtrënguar ose prekur mundësitë dhe kapacitetet që edhe brezat e ardhshëm të
plotësojnë nevojat e tyre.
"Përdorimi i qëndrueshëm" i burimeve natyrore e minerare i cili siguron plotësimin e nevojave te
sotme, pa cënuar nevojat e brezave të 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 më të mirë, që në fazën
fillestare të vendimmarrjes, për të shmangur ndikime të dëmshme të një veprimtarie në mjedis.
"Parimi i riaftësimit" është domosdoshmëria për të riparuar dëmet mjedisore të shkaktuara nga
vetë personat fizikë e juridikë dhe për te përtëritur dhe riaftësuar mjedisin e dëmtuar .
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"Parimi "Ndotësi paguan"" nënkupton koston që paguan ndotësi për përmirësimin e një mjedisi
të ndotur dhe për kthimin e tij në një gjendje të pranueshme. Kjo pasqyrohet në koston e
prodhimit, të konsumit te mallrave dhe të shërbimeve qe shkaktojnë ndotjen.
2.5 PËRMBLEDHJA E KUADRIT LIGJOR DHE INSTITUCIONAL
Legjislacioni mjedisor është ndërtuar për të mbrojtur dhe parandaluar komponentë të veçantë dhe
të rëndësishëm të mjedisit. Kështu, ndër më specifiket përmendim:
Tabela 2 Legjislacioni mjedisor

Baza Ligjore
Ligji Nr.10 431 datë 9.6.2011
Për mbrojtjen e Mjedisit
Ligji Nr. 10440, datë 07.07.2011
Për vlerësimin e ndikimit në mjedis
Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011
Për lejet e mjedisit
Ligji Nr. 10463, date 22.9.2011
Per menaxhimin e integruar te mbetjeve
Ligji Nr.9362, datë 24.03.2005
Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve
Ligji Nr.8897, datë 16.05.2002
Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006
Për mbrojtjen e biodiversitetit
Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002
Për zonat e mbrojtura I ndryshuar me: Ligjin
Nr.9868, datë 04.02.2008
Ligji Nr.10081, datë 23.02.2009
Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën
e Shqipërisë
Ligji Nr.7875, datë 23.11.1994
Për mbrojtjen e faunës së egër dhe gjuetinë” I
ndryshuar me: Ligjin Nr. 9219 datë
08.04.2004
Ligji Nr.9385, datë 04.05.2005
Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, I ndryshuar
me: Ligjin Nr. 9791 datë 23.07.2007
Ligji nr. 8770, datë. 19.04.2001
Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike i
azhornuar
Ligji Nr. 9774, datë 12.07.2007
Për administrimin e zhurmës në mjedis
Ligji Nr. 8766, datë 05.04.2001
Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin
Ligji Nr. 8756, datë 26.03.2001
Për emergjencat civile
Ligji Nr. 7643, 09.12.1999 I ndryshuar
Për Inspektoratin Sanitar Shtetëror
Ligji Nr.9379, datë 28.04.2005
Për efiçencën e energjisë
Ligji Nr. 9010 datë 13.02.2003
Për administrimin mjedisor të mbetjeve të
ngurta I ndryshuar me :Ligjin Nr.10 137, datë
11.05.2009
Ligji Nr. 10 463, datë 22.9.2011
Për menaxhimin e integruar të mbetjeve
Në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë janë miratuar edhe disa ligje në kuadër të
përfshirjes së vendit tonë në Protokolle dhe Marrëveshje të ndryshme. Ndër to përmendim:
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Ligji Nr. 9672, datë 26.10.2000

Ligji Nr. 9334, datë 16.12.2004

Vendime të Këshillit të Ministrave
VKM Nr. 13, datë 4.01.2013

V.K.M Nr. 395, datë 21.6.2006

VKM Nr.123, datë 17.2.2011
VKM Nr. 587, datë 7.07.2010
VKM Nr. 676, datë 20.12.2002
VKM Nr. 804, datë 4.11.2003
VKM Nr. 177, datë 31.3.2005

VKM Nr. 435, datë 12.09.2002
VKM Nr. 803, datë 4.12.2003
VKM Nr. 247, datë 30.04.2014

VKM Nr. 575, datë 24.6.2015
Vendim Nr. 99, datë 18.2.2005
Vendim Nr. 229, date 23.4.2014

Vendim Nr. 608, date 17.9.2014
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Për ratifikimin e konventës së Aarhusit “Për
të drejtën e publikut për të pasur informacion
dhe përfshirjen në vendimmarrje, si dhe për
t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”.
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në
Protokollin e Kiotos në konventën për
ndryshimet klimatike (UNFC).
Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e
të afateve për zhvillimin e procedurës së
vlerësimit të ndikimit në mjedis.
“Për miratimin e strategjisë dhe të planit të
veprimit për zhvillimin e turizmit, kulturor
dhe mjedisor
Për miratimin e planit kombëtar të veprimit
për menaxhimin e zhurmave në mjedis.
Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të
zhurmave në qendrat urbane dhe turistike.
Për shpalljen e zonave të mbrojtura
monument natyror
Për miratimin e listës së specieve të florës
shqiptare që vihen në mbrojtje.
Për normat e lejuara të shkarkimeve të
lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve
ujore pritëse.
Për miratimin e normave të shkarkimeve në
ajër në Republikën e Shqipërisë.
Për standardet e cilësisë së ajrit.
Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e
të procedurave për informimin dhe
përfshirjen e publikut në vendimarrjen
mjedisore
Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e
mbetjeve inerte
Për miratimin e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve
Per miratimin e rregullave per transferimin e
mbetjeve jo te rrezikshme dhe informacionin
qe duhet te perfshihet ne dokumentin e
transferimit.
Per percaktimin e masave te nevojshme per
grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si
dhe kriteret dhe afatet per pakesimin e tyre
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Vendim Nr.452, date 11.7.2012
VKM nr. 177, date 6.3.2012
Vendim Nr. 333, date 26. 01. 2011

Per lendfillet e mbetjeve
Per ambalazhet dhe mbetjet e tyre
“Për Administrimin e Vënddepozitimeve
Rajonale të Mbetjeve Urbane”.
VKM Nr.114, datë 27.01.2009
Për marrjen e masave emergjente, për
përmirësimin e situatës së sigurisë dhe të
veprimtarive në instalimet, që shërbejnë për
depozitimin transportimin dhe tregtimin e
naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre.
VKM Nr. 686, datë 29.7.2015
Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e
të afateve për zhvillimin e procedurës së
vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe
procedurës së transferimit të vendimit e
deklaratës mjedisore
Udhëzime dhe Rregullore
Udhëzimi Nr. 1037/1, datë 12.04.2011
Për vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës
mjedisore
Udhëzimi Nr. 8, datë 27.11.2007
Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të
caktuara
Udhëzimi Nr. 6527, datë 24.12.2004
Mbi vlerat e lejueshme të elementëve ndotës
të ajrit në mjedis nga shkarkimet e gazrave
dhe zhurmave shkaktuar nga mjetet rrugore
dhe mënyrat e kontrollit të tyre.
Rregullore
Rregullorja Higjeno-Sanitare datë.17.11.1997 Për pastrimin në zona urbane dhe rurale,
administrimin dhe trajtimin e mbeturinave
Rregullore, Nr.1, datë 30.03.2007
Për trajtimin e mbetjeve të ndërtimit nga
krijimi, transportimi e deri tek asgjësimi i
tyre
Kuadri Ligjor Nderkombetar
Shqipëria është një vënd i cili është tashmë nënshkrues i shumë konvetave dhe marrëveshjeve
mjedisore dhe kjo ka ndihmuar në nxitjen e hartimit të ligjeve kombëtare mjedisore në përputhje
me praktikat ndërkombëtare. Ky raport duhet të përshtatet me ligjet dhe aktet ligjore në nivel
lokal dhe ato kombëtare dhe më poshtë ilustrohen në mënyrë të përmbledhur etapat kryesore të
zhvillimit të politikes europiane në fushën e mjedisit .





Protokolli i Kievit: Për vlerësimin strategjik mjedisor. Ratifikuar në vitin 2005
Protokolli i Kartagjens:Per biosigurine. Berë pale ne vitin 2005
Konventa e Stockholmit: Mbi ndotësit organike të qëndrueshem. Ligji nr. 9263, datë
29.07.2004
Protokolli i Kartagjens: Për sigurine biologjike. Ratifikuar ne vitin 2004.
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Ligji nr. 9279, date 23.09.2004
Konventa e Ëashingtonit: Për tregetinë ndërkombetare të llojeve të rrezikuara të florës dhe
faunës së egër. Ligji nr. 9021, datë 06.03.2003

Kuadri Ligjor Europian
Raporti i VNM-se për projektin në fjalë, merr në konsideratë dhe mundohet të përqasë pjesë të tij
me legjislacionin e BE mbi probleme mjedisore dhe jo vetëm. Direktivat me kryesore :














Direktiva e KE 1999/30/CE 22 Prill, për vlerat kufi për dioksidin e squfurit, dioksidin e
azotoit dhe oksidin e azotit, PM dhe plumbit.
Direktiva 2000/60/CE e Parlamentit dhe e Këshillit të Europës, Kuadri ligjor për veprimet e
komunitetit ne fushën e politikës së ujrave.
Direktivës KE 42/2001 (të Këshillit të Evropës), mbi VNMS dhe VSM.
Direktiva 2008/50, CE, e Parlamentit dhe e Këshilit të Evropës (21 Maj 2008) ”Mbi cilësinë
e ajrit në mjedis, për një ajër më të pastër për Evropën”.
Direktiva 75/442/CEE e Këshillit e datës 14 Korrik 1975, Mbi Mbetjet.
Direktiva 91/689/CEE e Këshillit e datës 12 Dhjetor 1991, Mbi Mbetjet e Rrezikshme.
Direktiva 2001/42/CE e Këshillit dhe e parlamentit Evropian e datës 27 qershor 2001, Mbi
vlerësimin e Pasojave te Planeve dhe Programeve te Caktuara mbi Mjedisin.
Direktiva 85/337/CEE e Këshillit e datës 27 Qershor 1985, Mbi Vlerësimin e Pasojave të
Disa Projekteve Publike dhe Private mbi Mjedisin.
Direktiva e Këshilit 96/62/EC Mbi vlerësimin dhe menaxhimin e cilësisë së ajrit në mjedis.
Direktiva 1999/30/CE, Në lidhje me vlerat kufi për NO2, NOx, SO2, lëndët grimcore dhe
Pb në ajër.
Direktiva e Komisionit Evropian CEE/CEEA/CE 78/659 per cilesine e ujerave te embla
Direktiva 99/61/CE Për gropat e mbetjeve.
Direktiva 91/689/CE Për Mbetjet e Rrezikshme.

Referimet në nivel komunitar në fushën e menaxhimit të mbeturinave janë të shumta dhe për
qëllimet tona është e dobishme të përzgjidhen ato më kryesoret.
Disa nga parimet themelore, parimet bazë, që sugjerojne linjat e veprimit dhe objektivat që
permbajne programet komunitare, po i pershkruajme më poshtë.

2.6 PËRSHKRIM TË METODIKES TË ZBATUAR PËR HARTIMIN E RAPORTIT
PARAPRAK TË VNM-SË
Metodologjia e VNM-së i referohet çështjeve mjedisore të sugjeruara nga objektivat e
parashtruara në Kushtet e Referencës. Raporti i Mjedisit është pergatitur siç detajohet në ligjin
POROSITËS “Rinia – 04” Sh.p.k

Fq 16

Raporti Paraprak i VNM: HOTEL ME 3 KATE DHE 1 KAT NEN TOKE

përkatës. Për më tepër, raporti rrespekton edhe legjislacionin e BE dhe sigurisht atë Shqipëtar, siç
kërkohet. Raporti është përgatitur në bazë të metodave shkencore të themeluara dhe pranuara
gjerësisht të cilat përdoren për përgatitjen e vlerësimeve të tilla.
Metodat e mbledhjes së të dhënave janë të përshkruara në kapitujt e mëposhtëm të këtij raporti.
Të dhënat janë mbledhur kryesisht nga inpektimet në terren në zonën e zhvillimit të projektit
nga Maj 2016 deri në Qershor 2016 nga një ekip inpektorësh dhe eksperti i mjedisit në
bashkepunim me Ark. Erdit HUDHRA dhe Ing. Albert STAMBOLLIU, per subjektin Rinia-04
Sh.p.k. Megjithatë, të dhëna të publikuara më parë dhe literatura në dispozicion nga projekte të
ngjashme janë referencuar gjatë përgatitjes së këtij rapoti të VNM-së.
Studimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, u orientua nga rëndësia e veçantë që paraqet
ndertimi i Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke, me qëllim konsolidimin strukturor dhe
përshtatjen sizmike të godinës si dhe realizimin e ndërteses me lidhje të fortë funksionale,
gjithashtu janë marre në konsideratë edhe pasuritë natyrore dhe humane të zonës, si dhe vlerat e
veçanta të tyre, identifikimi i ndikimeve negative dhe pozitive, marrja e masave zbutëse, duke
patur parasysh edhe ruajtjen e interesave ekonomike të investitorit dhe masat orientuese për një
zhvillim të qëndrueshëm.
Në këtë raport, identifikohen ndikimet pozitive dhe negative në natyrë dhe në mjediset humane, si
dhe është marrë parasysh dhe vlerësimi i rrezikut. Reduktimi i ndikimeve negative, është
ndërthurur edhe me ndikime të rëndësishme pozitive te cilat strukturohen në katër faza kryesore:
1.

Ngritja e objektivave orientuese të raportit të VNM;

2.

Mbledhja e materialit bazë ekzistues dhe plotësimi i formularit përkatës për këtë raport si
dhe seleksionimi i tyre për përdorim;

3.

Verifikimi në terren i të dhënave ekzistuese dhe mbledhja e të dhënave të mundshme;

4.

Hartimi i Raportit të VNM-së dhe dorëzimi per marrjen e Vendimit Paraprak të VNM-së, si
dhe subjektet vendim-marrëse dhe kontrolluese të aspekteve mjedisore, në nivele lokale.

Nga Institucionet e specializuara, sipas porosisë së AKM/MM, mund të kryhen monitorimet si më
poshtë:
i.

Monitorimi i zhurmave nga specialistët e kësaj fushe pranë Inspektoriateve përkatëse;

ii.

Monitorimi i punimeve, nga pikpamja e karakteristikave fizike, kimike e ndotesit
potencialë, gjithçka në normat dhe standartet ndërkombëtare në mënyrë që ai të shërbejë
realisht për performancën e larte e shëndetit publik;

iii.

Monitorimet mbi biodiversitetin, do të fillojnë pas fillimit të masave rehabilituese dhe me
kohë do të vendoset fokusi dhe hapësirat e zhvillimit të tyre.

Shoqëria ndërtuese “Rinia – 04” Sh.p.k nën mbikqyrjen e supervizorëve do të mirëpresë, ndihmojë
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dhe lehtësojë, çdo inisiativë monitoruese mjedisore, që do t’i këshillohet në “Vendimin Paraprak të
VNM-së”, në shërbim të së cilës është kryer edhe ky raport. Gjithashtu, inspektimet nga
specialistët e autorizuar të shëndetit publik dhe mjedisit do të mbështeten në çdo kohë nga kjo
shoqëri, për realizimin e auditimeve mjedisore dhe shëndetësore.
Raporti i VNM-së përfshin të dhënat e mëposhtme në përputhje me udhëzimin Shqiptar mbi
VNM:












Fushëveprimi i projektit, data e supozuar e fillimit
Përshkrimi i zonës së projektit shoqëruar me një hartë dhe fotot e objektit
Përshkrimi i proceseve teknologjike
Lloji, vëllimi, konsumi dhe prodhimi i materialeve të papërpunuara
Informacion të detajuar në lidhje me shkarkimet në mjedis
Informacion në lidhje me cilësinë e ajrit dhe ujërave sipërfaqësore në zonën e projektit ku
do të zhvillohet shkarkimi në mjedis.
Informacion në lidhje me lokacionet ku do të ndodhin shkarkimet
Rreziqet e mundshme për mjedisin dhe nevojën për të shmangur dhe minimizuar
ndikimin e tyre në mjedis
Masat zbutëse për kapjen dhe trajtimin e shkarkimeve ne mjedisit dhe të ndotjes
Një program për monitorimin e shkarkimeve në mjedis
Nje plan për menaxhimin e mbetjeve te ngurta urbane (kryesisht inerte).

2.7 METODIKAT E
INFORMACIONIT

ZBATUARA

DHE

MËNYRA

E

SIGURIMIT

TË

Metodika e zbatuar për përpilimin e strukturës së raportit të VNM-së është bazuar në kërkesat e
Ligjit Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”
Hapat e ndjekur për hartimin e raportit të VNM-së:
Hapi 1
Hapi 2
Hapi 3
Hapi 4
Hapi 5
Hapi 6
Hapi 7

Njohja me projektin teknik
Konsultimi me kuadrin ligjor
Rishikim i gjendjes aktuale mjedisore, për të evidentuar ndryshimet e mundshme,
evulimet apo përmirësimet e saj nëpërmjet inspektimeve në terren
Evidentimi i impakteve negative të mundshme gjatë zhvillimit të projektit
Evidentimi i impakteve kumulative të mundshme nga aktivitetet e tjera që kryhen
aktualisht në rajonin e projektit
Hartimi i masave për zbutjen e impakteve në mjedis dhe monitorimin në mjedis
Konsultimet dhe përfshirja e aktorëve dhe gjithë grupeve të interesit.
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Hartuesit e kësaj VNM pasi studiuan projektin teknik, i cili do të implementohet dhe prezantohet
nëpërmjet këtij raporti, gjetën dhe bënë përputhshmërinë ligjore, kërkesat dhe normat që duhet të
zbatohen gjatë zhvillimit të këtij projekti.
Zona ku do të implementohet “Ndertimi i Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke”, është një zonë e
njohur për hartuesit e këtij raporti, të cilët kanë eksperiencë dhe njohuri të mira për gjendjen
aktuale të mjedisit fizik dhe karakteristikave të tjera mjedisore të saj.
Hartuesit e këtij raporti bën konsultime edhe me specialistët e komunitetit vendas, përfaqësues të
njesise administrative vendore për çështje specifike, si dhe për të marrë opinionin e tyre lidhur
me projektin. Gjatë hartimit të këtij raporti u bë një analizë e detajuar e të gjithë projektit teknik,
për të nxjerrë impaktet e mundshme në mjedis, për të përcaktuar sa të rëndësishme janë këto
impakte dhe për të parashikuar kohëzgjatjen dhe kthyeshmërinë ose jo të tyre.
Lidhur me këtë, grupi hartues i VNM-së, u bazua edhe në literaturën bashkëkohore, në vende
analoge ku aplikohen këto projekte. U morën në konsideratë praktikat më të mira të punës edhe
gjatë hartimit të masave parandaluese, zbutëse dhe rehabilituese të impakteve të evidentuara.
Krahas komunikimeve të vazhdueshme me kompaninë zhvilluese për marrjen e informacioneve
mbi projektin, grupi i hartimit të VNM-së ka shfrytëzuar informacione nga website të ndryshme
si dhe literatura.
Gjatë hartimit të këtij raporti VNM, është garantuar një proces i hapur konsultimesh me të gjithë
aktorët dhe grupet e interesit të cilët janë përfshirë nëpërmjet mundësisë që ju krijua për të
dhënë.
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3 PËSHKRIMI I PROJEKTIT
3.1 HYRJE
Porositësi “Z. Juljan MORINA” dhe “Znj. Teuta KOJANAJ” nëpërmjet firmes së nënkontraktuar
“Rinia-04” Sh.p.k ka planifikuar ndertimin e Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke, Bazuar ne
studimin urbanistik te zones Radhime-Orikum ,zona e marre ne studim i perket zones C2.2, me
destinacion “Rezidenca – Hotele-Restorante”.
Palet kane nenshkruar Kontraten e Sipermarrjes me date 02.03.2015, e Nr. 184 Rep dhe Nr. 124
Kol, per ndertimin e Hotel me 3 kate dhe 1 kat nentoke, ne pasurine e paluluajtjshme te llojit
peme me siperfaqe 2650 m2, regjistruar ne ZRPP Vlore, ne zonen kadastrale 3140, me nr.
Pasurie 27/3/3, me adrese të pasurisë Radhimë, Vlorë.
dhe
Kontraten e Sipermarrjes me date 02.03.2015, e Nr. 186 Rep dhe Nr. 126 Kol, per ndertimin e
Hotel me 3 kate dhe 1 kat nentoke, ne pasurine e paluluajtjshme te llojit peme me siperfaqe 850
m2, regjistruar ne ZRPP Vlore, ne zonen kadastrale 3140, me nr. Pasurie 27/3/2, me adrese të
pasurisë Radhimë, Vlorë.
3.2 PERSHKRIM I PËRGJITHSHEM I INVESTIMIT TË RI SI DHE ARSYET E
KËSAJ SIPËRMARRJE
Siç është përshkruar edhe më lart, Rinia-04 Sh.p.k. është tashmë një kompani e konsoliduar në
treg, e shëndetshme financiarisht dhe e specializuar ne gërmime dheu me punime eventuale
muratore e beton arme, prishje dhe punime në tokë të gërmuar, prodhim materiale ndërtimi,
elemente betony, ndërtime civile dhe ekonomike, industrial, turistike, ndërtim banesa me skelet
mbi 8 kate, ndërtime rrugore, autostrade, shërbime hotelerie, bar, restorante, regjistruar ne
Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 22.02.2005, me NIPT K52622408F, me seli Lagjja
“Kastriot”, Pallati pranë Vefes, Kati 1, Fier, e license nr. NZ.6465/1 perfaqesuar nga
Administratori Z. JULJAN MORINA, lindur me 15.03.1972 banues ne Fier, mbajtes i
letemjoftimit me nr personal H20315036B, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar,
e cila merr persiper ndertimin e Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke.
3.3 VENDODHJA E OBJEKTIT
Hoteli me 3 kate dhe 1 kat nen toke do të ndërtohet pranë plazhit të Radhimes, Vlore, ne
nomenklatureK-34-123-(240-A), ndermjet K.Virojt dhe K.Ramecit ne nje distance prej 1 km
nga qendra e Radhimes ne zonen C.2.2 referuar studimit urbanistik te Radhime – Orikum. Hoteli
me 3 kate dhe 1 kat nen toke eshte i orientuar nga Jugu, me hyrje kryesore të orientuar nga rruga
- lindja, duke qenë lehtësisht të përceptueshëm dhe aksesuesshëm.
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Distancat e objekti Hotel me 3 kate dhe 1 kat nen toke nga objektet/veprat më të afërta
Drejtimi
Objekti
Distanca Aktiviteti
Pasuria 27/3/3
Pasuria 27/3/2
Jug
Objekti më 10 m
Godina banimi 3 kate
27/5, 27/8 dhe 23/9
e afërt
Perëndim
Objekti më 28.56 m
toke pemtore
27/3/4
e afërt
Veri
Objekti më 5.8 m
Godine banimi 2 kate
27/2
e afërt
Lindje
Objekti më 16.58 m
Godin Banimi Ekzistuese Rruge
e afërt
Tabela 4. Distancat e objekteve/veprave më të afërta
Tabela 5. Kondicionet urbanistike të objektit, janë si më poshtë:
Investitori

Teuta Kojanaj
Juljan Morina

Subjekti Ndertues

Rinia – 04 Sh.p.k

Sipërfaqja e tokës që zhvillohet

4000 m2

Siperfaqe e tokës e zënë nga struktura

KATI
-1
0
1
2
Sip tot

SIP m2
1445
844.4
999.2
999.2
4288

Sipërfaqja e totale e ndërtimit

4288 m2

Koeficenti i shfrytëzimit

20 %

Numri i kateve mbi toke

3 kat

Lloji i struktures

Hotel me 3 kate dhe 1 kat nen toke

Numri maksimal i kateve

3 kate

Statusi

Aktiv

Vendodhja e Siperfaqes ne studim

Zona Kadastrale 3140, Numër pasurie
27/3/3 dhe 27/3/2, Radhime, Vlorë
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3.4 PROJEKTI I HOTELIT ME 3 KATE DHE 1 KAT NEN TOKE
Zona ku do te ndertohet Hoteli me 3 kate dhe 1 kat nen toke ndodhet ne Bashkine Orikum,
Qarku Vlore ne zonen e Viroit, zona kadastrale 3140, Radhime. Pozicionohet ne perendim te
rruges nacionale Vlore – Sarande dhe ka kontakt direct me detin Jon. Bazuar ne studimin
urbanistik te zones turistike Radhime – Orikum, zona e marre ne studim i perket zones C2.2 me
destinacion “Rezidenca – Hotele – Restorante”, nisur nga ky fakt Porositesit Z. Julian Morina
dhe Znj. Teuta Kojanaj kan nënkontraktuar shoqërinë ndërtuese Rinia – 04 Sh.p.k për ndërtimin:
1. Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke
Vendndodhja: Trualli ku propozohet të
ndërtohet Hoteli me 3 kate dhe 1 kat nen toke,
ndodhet në Radhime, në zonën e Virojt.
Koncepti dhe mënyra e zvillimit: Projekt
idea lindi si rezultat i kërkesave të të
interesuarve duke i u referuar Studimit
Urbanistik te Zones me Perparesi turistike
“Radhime – Orikum”, si dhe të kontekstit
urban, mjedisor e arkitektonik të zones. Ky
shesh ndërtimi propozohet me 1 godine, Hotel
me 3 kate dhe 1 kat nen toke, që do të
përmbushë
nevojat
e
banorëve
apo
frekuentuesve të tij për pushim, pranë plazhit të Virojt.
Zhvillimi i turizmit është vleresuar si pjesë e strategjive parësore të Shqipërisë, si dhe nje nder
sektoret më me shume ndikim në zhvillimin e pritshëm, cilësor dhe sasior të ekonomisë
shqiptare, për periudhën ne vazhdim.
Zona turistike Orikum-Radhime –Tragjas eshte nje hapesire e evidentuar tashme per mundesite
qe ofron ne drejtim te zhvillimit te turizmit. Si e tille kjo zone ka pesuar zhvillimet e saj
sinjifikative sidomos ne periudhen pas viteve 90 dhe vecanerisht pas vitit 2000.Zhvillimet
fillimisht kane qene spontane dhe te pastudiuara, ku mbizoterojne ndertime te karakterit
turistik(hotele familjare) te cilat jane ndertuar kryesisht ne bregdetin e Radhimes dhe me rralle ne
thellesi te zones drejt kodrave te fshatrave Tragjas e Radhime. Strukturat e siperpermendura
karakterizohen nga numer I vogel katesh(2-4 kate), siperfaqe e kufizuar ndertimi (10-25 dhoma)
si dhe parcele e vogel zhvillimi.Ne vitet 2003-2010 bashkia Orikum hartoi dhe miratoi Planin
rregullues te qytetit te Orikumit dhe Studimin e zones turistike Radhime - Orikum ne te cilin
perfshihet dhe zona e Viroit ne te cilen ben pjese parcela ku kerkohet zhvillimi.
Implementimi i kujdeshem i ketij plani ka rritur ne menyre te ndjeshme interesimin e operatoreve
turistik ne lidhje me zonen. Jane ne ndertim disa komplekse hoteliere e banimi me destinacion
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turizmin familjar.Si rrjedhoj eshte rritur ndjeshem numri I shtreterve ne zone( 1500 shtreter) por
sidomos rritje ka pesuar cilesia e sherbimit te ofruar se paku ne drejtim te akomodimit.
Tendenca e koheve te fundit pavaresisht veshtiresive ekonomike per investime ne fushen e
hotelerise tregon per interesimin ne rritje te operatoreve turistik per te zgjedhur si destinacion te
investimeve te tyre zonen Radhime-Orikum – Tragjas. Tregues i ketij fakti eshte fillimi i punes
per ndertimin e disa hoteleve me kapacitete serioze qe shkojne nga 80-160 shtreter ne parcela me
siperfaqe nga 4000-11000 m2 .
Hoteli me 3 kate ne Radhime eshte nje propozim serioz me kapicitet 120 shtreter ne nje parcele
prej 4000m2. Kompleksi me kapacitetet , dhe facilitetet qe ofron vjen ne sherbim te kerkesave ne
rritje te turizmit cilesor.


Relievi dhe mjedisi

Kjo zone karakterizohet nga nje reliev i bute fushor.Terreni ne te cilin do te behet nderhyrja
eshte i rafshet dhe ka nje diznivel prej 2.5m me rrugen nacionale Vlore –Sarande. Perdorimi
aktual i tokes se parceles ne fjale eshte gjelberim i pakultivuar . Ne parcelat perreth kemi te
bejme me gjelberim te pakultivuar kombinuar me ate te kultivuar i cili perfaqsohet kryesisht nga
agrume.. Territori eshte i ruajtur nga ndertimet masive. Venndodhja e parceles eshte midis vijes
se plazhit dhe rruges nacionale. Ne drejtimin perendimor ofrohet pamja e detit Adriatik duke i
dhene vlera te vecanta parceles.


Klima

Klima eshte mesdhetare e cila karakterizohet nga nje dimer i lagesht ku reshjet bien kryesisht ne
formen e shirave dhe vere e ngrohte me temperatura te pershtatshme per plazh ne gati 5 muaj te
vitit. Ererat fryjne zakonisht nga Veri- Lindja (te thata dhe te ftohta ne stinen e dimrit ) Dhe
jugore (te ngrohta gjate gjithe vitit).


Gjeologjia

Ne aspektin gjeomorfologjik parcela ben pjese ne strukturen e Tragjasit ne krahun
lindor,formacionet bien me kend 30°-40° drejt lindjes. Pas sondazheve gjeologjike u evidentua:
Shtresa nr 1: Toke e bute humusore me ngjyre kafe ne te zeze me trashesi nga 0.5- 2m.
Shtresa nr 2: Suargjila te lehta deri ne surera me ngjyre bezh ne gri me lageshtire plastike dhe
mesatarisht te ngjeshura.Thellesia 2-6m.
Shtresa nr 3: Suargjila te mesme deri suargjila te lehta me ngjyre bezh ne grime lageshtire
plastike dhe mesatarisht te ngjeshura me guricka te vogla e cakell karbonatik. Takohet ne
thellesine 6-10m.


Infrastruktura inxhinierike ekzistuese

Infrastruktura inxhinierike ne parcelen e interesuar si dhe ne ato perreth eshte pothuaj
inegzistente. Ne parcele sic deshmohet dhe nga shenimet e institucioneve rajonale nuk ka linja te
kanalizimeve te ujerave te zeza ,linja te ujit te pijshem. Ne parcele ekziston linja e tensionit te
larte e cila do te zhvendoset me shpenzimet e investitorit. Nje situate e tille lehteson nderhyrjen
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ne parcele duke shtruar njekohesisht detyrat per zgjidhjen e furnizimit me uje te pijshem si dhe
largimin e ujrave te zeza.


Lidhja me infrasruktuat rrugore kombetare e lokale

Nje nga pikat e forta te parceles ne te cilen kerkohet zhvillimi eshte pozicioni i saj ne lidhje me
infrastrukturat nacionale rrugore si dhe ato detare. Ne lindje ndodhet rruga nacionale VloreSarande. Me ndertimin e bypass-it te Vlores kjo rruge do te shendrohet ne rruge turistike duke
mare profilin qe parashikon Studimi i Radhimes (2x1.2m trotuar, 7m asfalt, 2.5m korsi
bicikletash, 0.7m gjelberim.). Gjithashtu ne distance prej 2km ndodhet porti i jahteve te
Orikumit.Sic shihet nga te dhenat e mesiperme parcela e ndertueshme eshte lehtesisht e arritshme
ne disa rruge te ndryshme.
3.4.1

Filozofia e projektit

Detyra e projektimit e hartuar ne bashkepunim me investitorin e specialiste te fushes se turizmit
e hotelerise ngarkoi grupin e projektimit me detyra te qarta per te parashikuar nje strukture te
denje per permbushjen e kerkesave qe shtron sot niveli I turizmit bashkekohor.
Per kete grupi i projektimit realizoi qellimin e tij nepermjet permbushjes te objektivave
specifike;





Krijimin e nje strukture me kapacitete akomoduese te mjaftueshme per tu identifikuar ne
nivelin kombetar e nderkombetar.
Facilitete pritese e argetuese ne raport me kapacitet e struktures.
Perkujdesjen per krijimin e mundesive argetuese per gjithe grupmoshat si garanci per nje
investim te qendrueshem.
Respekt per mjedisin nepermjet perdorimit te elementeve te arkitektures se
tradites,gjelberimit me bimesi te zones si garanci te shtresezimit ne kohe te vlerave.
3.4.2

Konceptimi arkitektonik

Struktura eshte konceptuar ne si bashkim 2 hotelesh ( me objekte te vecanta) te cilat jane
vendosur ngjitur me njeri tjetrin duke bashkejetuar pademtuar funksionin me vete te sejcilit
hotel.
Hyrjet nga rruga nacionale jene te vecanta duke bere te mundur hyrjen e lehte te mjeteve si dhe
te kembesoreve nepermjet perdorimit te rampave e shkalleve te cilat pershtaten plotesisht me
terrenin.
Parkimet jane parashikuar ne hapsiren e krijuar midis rruges nacionale dhe strukturave duke
shmangur levizjen e makinave ne pjesen perpara hotelit. Ne hotelin kryesor numri I nevojshem I
parkimeve plotesohet me parkimin nentokesor (parashikuar 12 vende).
Nga rruga nacionale ne menyre te natyrshme lexohet pasqyra e detit ne te cilen arihet nepermjet
rrugeve pedonale.
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Ne pjesen perendimore te structures jane vendosur verandat e mobiluara me pamje nga deti(ne
sherbim te restorantit) si dhe pisina per te ritur e femije
Eshte parashikuar gjithashtu (midis plazhit dhe pjeseve te jashtme te stukturave ) nje pedonale
shoqeruar me korsi bicikletash si dhe nje rruge makinash prej 5.5m me sens unik.
Ne paragrafet ne vazhdim jane pershkruar hollesisht ambjentet e strukturave:
Hoteli 1 (kryesor)
Ne Katin Perdhe jane parashikuar





hyrje , holl, loby - 295 m2
restorant -195m2
salle konferencash - 88m2











kuzhina -121m2
administrate - 27m2
lavanteri/hekurosje – 40m2
SPA/fitnes -390m2
palestra - 71m2
parkim -350m2
26 dhoma dyshe -32 m2
4 apartamente -45-50m2
2 suita -41m2










restorant -86m2
hyrje/holl - 32m2
4 dhoma dyshe - 24-33m2
kuzhina -112m2
personel - 26m2
lavanteri/hekurosje/depo – 74m2
2 apartamente -42 m2
12 dhoma dyshe -30-33m2

Ne ambjentet e jashtme jane parashikuar
;verande e mobiluar ne sherbim te restorantit 262m2
Pishine( per te rritur dhe femije) -115m2
Ne Katin nentoke jane parashikuar:

Ne Katet 1dhe 2 jane parashikuar:

Hoteli 2
Ne Katin Perdhe jane parashikuar:

Ne Katin nentoke jane parashikuar:

Ne Katet 1dhe 2 jane parashikuar:

3.4.3

Materialet e perdorura

Ne perzgjedhjen e materialeve qe do te perdoren sidomos per krijimin e identitetit arkitektonik te
objektit grupi projektues u udhehoq nga parimi “Respekt per mjedisin nepermjet perdorimit te
elementeve te arkitektures se tradites, gjelberimit me bimesi te zones si garanci te shtresezimit ne
kohe te vlerave” parim themelor i filozofise se projektit. Per te realizuar kete qellim veshtrimi u
kthye sidomos nga materialet tradicionale te cilet ndihmojne per te evidentuar stilin arkitektonik
te objektit.
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Veshja me dru do te perdoret pergjithesisht ne katin e pare dhe te dyte (tek ballkonet) me
theksime te ralla vertkale ne katin e pare. Nje menyre e tille veshje siguron lidhje te natyrshme
me terenin te strukturave si dhe evidentimin e vlerave arkitektonike nepermjet kontrastit drurit
me suvane me ngjyre te qarte te perdorur ne katet e siperme.
Muret mbajtese e sistemuese dhe shtrimi pllaka guri. Ne sherbim te idese se mesiperme vjen
perdorimi i gurit te njejte ose te perafert me ate te veshjes se mureve si dhe shtrimi me pllaka
guri te cregullt per te lidhur harmonikisht strukturat me sistemimet e territorit. Do te perdoret gur
i zones i punuar ne stil te murit te vjeteruar per tu pershtatur me trditen e ndertimit te rajonit.
Kangjellat e xhamit dhe brisolete e drurit me te njejten ngyre me ato te drurit te veshjes perbejne
nje element te rendesishem ne stilin arkitektonik te perdorur .
Gjelberimi me ullinj e peme decorative te zones. Per ti dhene kompleksit ate vecanti qe kerkohet
do te perdoren sdomos ullinj duke t trajtuar si objekte dekoruese duke i inseruar me kujdes ne
sfondin e gurit drurit e suvase se ashper me ngjyre te qarte.
3.4.4

Punimet që do të realizohen

Për ndërtimin e Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke investitori do te realizoje punimet e
meposhtme sipas grafikut te punimeve.

NR PERSHKRIMI I PUNIMEVE
1

PUNIME DHEU
Zbankim dheu
Germim dheu themel

2

PUNIME MURATURE
Mur tulle llac bas. 25cm
Mur tulle 20 cm llac bas.
Mur tulle 10 cm llac bas.
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3

PUNIME BETONI DHE B/ARME
Themele Betoni M-250
Kollona B/A monolite M-250
Trare B/A monolite M-20250
Solete qeramike me tulla me vrima
Rampa e shkalleve

4

PUNIME HEKUR BETONI
F.V. hekur betoni 8-18 mm

5

PUNIME IZOLIMI
H/izolim dy shtresa guajn
Shtrese polisteroli
Shtrese betoni 4 cm mbi polisterol
Lluster cimento
F.V. Llamarine tarrace
Kaseta shkarkimi
Tuba shkarkimi d=100 p
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Suvatim parapeti

6

7

8

PUNIME NENSHTRESASH
Shtrese zhavorri 50cm
Shtrese rere nen pllaka
Shtrese betoni 6 cm
PUNIME SHTRESASH
Shtrese guajn ne WC ne ballk
Shtrese me dy duar bitum
Shtrese lluster cimento ne WC
Shtrese pllaka gres
Veshje me granil I shkalleve
Pragje mermeri
Trotuar pllaka cimento
Lluster cim. Ballkon + llozha
Bordura betoni 25 * 12 cm

PUNIME SUVATIMI
Suvatim solete
Suvatim I mureve te brendshem
Veshje me pllaka majolike
Suvatim xokoli nga jashte
Suvatim I jashtem I zakonshem
Sherbetim e bojatisje
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9

PUNIME DYER DRITARE
F.V. Dritare druri
F.V. Dyer te brendeshme

10

PUNIME TE NDRYSHME
Bojatisje zgara hekuri per dritaret
Pragje mermeri per dritare
Parapet ballkoni
F.V. parapet granili ne tarace
F.V. Ashensori

11

PUNIME HIDROSANITARE
Tuba xingato
Saracineska 1/2
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Saracineska 1 1/2
Lavaman porcelani
Lavapjate porcelani
WC. Allafrenga
Tuba plasmasi 25-50 mm
Tuba plasmasi 90 mm
Tuba plasmasi 110 mm
Tuba plasmasi 200 mm

12

PUNIME ELEKTRIKE DHE TELEFONIE
Tuba plasmasi 13 mm
Tuba plasmasi 16 mm
Tuba plasmasi 29 mm
Percjelles PV-500 S=1.5 mm2
Percjelles PV-500 S=2.5 mm2
Percjelles PV-500 S=4 mm2
Percjelles PV-500 S=6 mm2
Percjelles PV-500 S=10mm2
Celesa brenda murit
Priza me nulifikim
Portollampa
Kuti plasmasi 64-80mm
Kuti plasmasi 10*10, 15+15
Siguresa automati
Automat sinjalizues
Kasete elektrike
Kaseta elektrike ne Ap. 6 elemente
Pusete elektrike 50*50*80 cm
Hekur shirit
Tuba plasmasi 11 mm
Tuba plasmasi 23 mm
Kuti plasmasi 80 mm
Kasete telefonie
F.V. priza telefonie
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INSTALIMI I IMPIANTI TE NGROHJES

3.5 Punime Arkitektonike
I – PLAN VENDOSJE
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II – PRERJE - PAMJE

III – PLANI I SISTEMIMIT
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IV – KATI I PERMASIMI

V – KATI I MOBILIMI
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VI – PAMJE 3 D

POROSITËS “Rinia – 04” Sh.p.k

Fq 36

Raporti Paraprak i VNM: HOTEL ME 3 KATE DHE 1 KAT NEN TOKE

4

PËRSHKRIMI I MJEDISIT TË RAJONIT
4.1 HYRJE

Qarku Vlore eshte i perbere prej rretheve Vlore, Sarande, Delvine. Shtrihet ne pjesen
jugperendimore te vendit dhe laget nga deti Adriatik dhe deti Jon. Qender e Qarkut eshte qyteti i
Vlores, e cila eshte qender tregtare, industriale dhe e nderlidhjeve te shumta.
Qarku Vlore renditet i treti per nga madhesia pas atij te Shkodres dhe Korçes. Ne nje klasifikim
te shpejte mund te themi se ky rajon eshte kryesisht kodrinor – malor, me fusha e lugina qe i
krijojne mundesi popullsise te ketij Qarku qe te merret me Bujqesi ose Blektori.
Gjeografia e Qarkut Vlore
Siperfaqja e Qarkut: 2706 km2
Kufijte tokesore: 54 km
Kufijte lumore: 75 km
Gjatesi e bregdeti te Qarkut Vlore; 244 km
Rrethe e vende kufizuese: Fier, Mallakaster,
Gjirokaster, Greqi,Tepelene
Bashkia Orikum bën pjesë në qarkun e Vlorës dhe
ndodhet 18 km larg qytetit të Vlorës duke u
kufizuar në veri me Bashkinë e Vlorës dhe në jug
me Bashkinë e Himarës. Kufijtë e kësaj zone janë përcaktuar nga pjerrësia perëndimore e malit
të Cikës, kufijtë e Parkut Kombëtar të Llogarasë, kufiri i Kanalit, lugina e Dukatit, gadishulli i
Karaburunit dhe ishulli i Sazanit.
Në Bashkinë e Orikumit bëjnë pjesë përveç qytetit të Orikumit edhe fshatrat: Radhimë, Tragjas,
Dukat i Ri dhe Dukat i Vjetër. Popullsia e bashkisë së Orikumit arrin në 11 381 banorë. Të
dhënat rreth popullsisë, të marra nga zyra e gjendjes civile në bashki, jepen në tabelën e
mëposhtme.
Shperndarja e Popillsise
Fshatrat
Dukat Fshat

Meshkuj
860

Femra
788

Gjithsej
1648

Nr i Familjeve
382

Dukat i Ri

1580

1469

3049

652

Tragjas

665

670

1335

332

Orikum

2259

2241

4395

2129

Radhime

482

472

954

352

Total

5786

5595

11381

3847
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Eshte fshat i rrethit te Vlores, rreth 13 km larg qytetit, qe lidhet me rrugen automobilistike
kombetare Vlore-Sarande; i vendosur ne nje koder dominuese ne afersi te detit Adriatik dhe i
rrethuar me ullinj. Banoret e fshatit ne vazhdimesi jane marre me blegtori-bujqesi; me kultivimin
e ullirit, vreshtave, grumbullimin dhe perpunimin e valanidhit, etj. Ka klime te bute dhe gjendet
rreth 150 m mbi nivelin e detit.
Radhima nga J kufizohet me Tragjasin, nga V me Vloren e Kaninen, nga L me malin e Mazharit
qe eshte vazhdim i vargmalit te Cikes (fshatrat Lapardha e Mazhar), kurse nga P me detin
Adriatik.
Largesia e fshatrave nga Orikumi
Fshati

Largësia (km)

Dukat Fshat

11.6

Dukat i Ri

6.7

Tragjas i Ri

3.3

Tragjas i Vjetër

5.4

Pashaliman

4.7

Radhimë

5.5

4.2 KUSHTET KLIMATERIKE TË RAJONIT
Klima e Radhimes ne pergjithesi eshte klima tipike e nje vendi mesdhetar, pra vere te thate e te
nxehte dhe dimer te ngrohte dhe me reshje. Zona ka nje lageshti qe arrin deri ne 70%.
Temperatura me e ulet eshte e regjistruar ne Janar 12oC dhe me e larta 32oC, ne muajt KorrikGusht. Temperatura absolute e detit arrin deri ne 27.2 oC dhe minimale rreth 13.5 oC. Gjate gjithe
vitit jane mesatarisht 106 dite me diell dhe 190 dite pjeserisht me re ose te vrenjtura, pra ka ne
total rreth 2 805 ore me diell ne vit.
4.3 GJEOMORFOLOGJIA, GJEOLOGJIA DHE TOKAT
Kushte e tokes gjate skemes se propozuar jane bazuar ne studimin e ndermarre. Dherat dhe
gjeologjia e zones jane nje perberes i shume aspekteve te mjedisit duke perfshiire floren dhe
faunen, terrenin, ujrat dhe klimen. Impaktet e ketyre aspekteve te vecanta u perkasin seksioneve
perkatese te ketij raporti te VNM-se.
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4.3.1 GJEOMORFOLOGJIA DHE GJEOLOGJIA
Malet e Shqiperise nga ana tektonike, jane te ndara ne dy ndarje kryesore gjeologjike, Ambanidet
e Brendshme dhe te Jashtme. Albanidet e Brendshme jane te dominuara nga luginat ofiolitike,
ndersa Albanoidet e Jashtme jane te perbera nga kater gjysem-paralele zona me hedhje: Zona e
Krasta-Cukalli, Zona e Krujes, Zona Joniane dhe Zona e Sazanit.
Zona e studimit pozicionohet brenda
zonave te Jonit dhe Sazanit. Pjesa e
bregdetit perbehet nga rera detare
kuaternare dhe zhavorreve terciare
Molasset jane te depozituara ne masat
e Pero-Adriatik, te cilat kane shtresa te
vjetra me sedimente karboni. Keto
perberje nga ranore, myshqe, shale dhe
marle.
Ne ndertimin gjeologjik te zones ku do
te ndertohet Hoteli me 3 kate dhe 1 kat nen toke, marrin pjese depozitimiet nga Jurasiku deri ne
moshat e kuaternarit.
4.3.2 SIZMICITETI
Litorali i detit Jon shtrihet nga Gadishulli i Karaburunit ne pjesen jug-perendimore te gjirit te
Vlores deri poshte ne Sarande. Sigurisht kjo zone eshte e lidhur me zonat tektonike Jonike dhe te
Sazanit. Brezi antiklinor Çikes perfaqeson pjesen perendimore te zones se Jonit si dhe zonen e
bregdetit Jonian.
Duke iu referuar Durmishi et al.2004, studimet gjeo-morfologjike-sedimentologjike tregojne se
depozitimet e bregdetit jonian shqiptar mund te klasifikohen si me poshte:
- Aluvioni i Qeparoit, kjo zone perfaqeson litoralin dhe depozitimet e Kuaternarit te
formuara nga perroi dhe kanioni i Qeparoit me natyre karbonike.
- Zona e Vuno-Himare, kjo zone perfaqeson litoralin si shkembor ashtu dhe rerozhavorror,
si dhe pranine e perrenjeve dhe kanioneve perkates, ku me i spikatur eshte kanioni i
Gjipese
- Zona e Porto-Palermos, kjo zone perfaqeson kryesisht nje litoral dhe truall kryesisht
karbonatik, me nje vije bregdetare te perfaqesuar me gjire, faleza, teper karakteristike
Zona e aluvionit Palases – Dhermi
- Zona e fanit aluvial te Palases-Dhermi perfaqeson litoralin dhe formacionet kuaternare te
depozitimeve te faneve aluviale te formuara kryesisht nga perroi dhe kanioni i Palases si
dhe ai i Dhermiut. Zona e bregdetit te jonit ng pikepamja fiziko-gjeografike eshte Litorali
i Siperm nga Karaburuni ne Qeparo dhe Litorali i poshtem nga Saranda tek Kepi i Stillos,
Brezi antiklinal Çike-Tragjas dhe Qeparo perfaqeson pjesen me perendimore te
strukturuar te brezit jonin. Ato jane te perbera nga depozitime karbonatike.
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Proceset karstike detare jane shume aktive dhe luajne nje rol te rendesishtem ne morfologjine e
bregut. Pjesa erozive-abrazive e litoralit Jonian shtrihet dukshem ne lartesine 90-100 m (shume e
zakonshme deri ne nivelin 200 m) ne zonen e Palase-Himare.
4.3.3 TOKAT
Perqindja e tokes urbane dhe asaj bujqesore eshte rreth 20% e totalit te tokes dhe ne pergjithesi
gjendja e saj paraqitet akoma e mire. Raporti midis tokes se perdorur ndaj asaj totale eshte shume
i mire dhe perben nje thesar per kete zone te studimit qe duhet ruajtur. Eshte e nevojshme rritja e
siperfaqes se pyjeve per te minimizuar efektet e erozionit, per te ruajtur dhe krijuar habitate te
reja si dhe per te kontribuar ne cilesine e peisazhit.
Nje numer faktoresh po kercenojne ne menyre te vecante bregdetin me ndertime abuzive dhe
ilegale, mbetjet, djegia e kullotave, etj. Premisat per je rigjallerim te bujqesise ne zone, perbejne
nje lajmerim per perdorimin e pesticideve dhe lehrave kimike, pra demtim te cilesise se tokes.
Dihet qe keto prodhime kimike mund te demtojne jeten e mikroorganizmave dhe kushtet e
jeteses.
4.4 HIDROLOGJIA, UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKSORE
4.4.1 HIDROLOGJIA
Zona e Radhimes ne studim eshte nje zone e varfer per sa i perket burimeve siperfaqesore
hidrike, vete pozicionimi i relievit e kushtezon mundesine e shfaqjes se burimeve ujore
siperfaqesore. Per sa i perket bregdetit kjo zone nga ana perendimore e saj pershkohet nga deti
Jon dhe vija bregdetare eshte e tipit formacion shkembor i qendrueshem.
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4.5 HABITATI DHE BIODIVERSITETI
Zona e Radhimes ka një mjedis tokësor të pasur në florë dhe faunë, si dhe ka një humëllojshmëri
të madhe të habitateve, e shoqëruar me një bimësi të një rëndësie të veçanta kombëtare. Një
numër i madh llojesh bimore në zonë janë me një interes të madh shkencor, ndërsa një pjesë
tjetër e madhe kanë vlera të mëdha ekonomike si bimë mjekësore, vajore, industriale, dekorative
etj.
4.5.1 PERSHKRIMI I HABITATEVE DHE SPECIEVE
FLORA
Bimësia në ultësira ose në pyjet gjithnjë të gjelbra dhe në shkurre, shtrihet nga bregu deri në
lartësinë 900 m. (mali Rrëza e Kanalit, Palasë-Himarë). (Assoc. Orno – Quercetum ilicis). Pyjet
mesdhetare me pisha (Asoc. Pistacio- Pinetum halepensis), që nuk janë vendase për ketë zone,
(Assoc. Pistacio- Pinetum halepensis), që shtrihen nga Parku kombëtar i Llogorasë deri në
lartësinë 400-500 nga niveli i detit( Pinus halepensisdhe më rrallë Pinus pinea).
Komunitete bimore të dominuar nga Euphorbia dendroides, Pistacia lentiscus – Allianca Oleo –
Ceratonion (Asoc. Pistacxio – Euphorbietum dendroides), Ceratonion (Assoc. Pistacxio –
Euphorbietum dendroides).
Bimësia e ulet malore me lartësi 100 cm (Assoc. Chrysopogono – Phlometum fruticosae, Assoc.
Ericetum manipuliflorae), që rritet mbi tokë të thatë dhe gëlqerore deri në lartësinë 900 m mbi
nivelin e detit. Bimësia e gjendur nëpër rrëpira(pseudo-stepa) e dominuar nga Brachypodium
ramosum (Asoc. Brachypodium ramosi), kjo bimësi është në degradim nga mbikullotja. Zonat
me livadhe gjenden deri në lartësinë 900 m. ( Dhërmi, Vuno, Ilias, Himarë, Qeparo)

FAUNA
Ne të njëjtën mënyrë, bregu jugor Shqiptar ka një shumëllojshmëri të pasur faune: Invertebrorët.
Te dhënat për invertebrorët nuk janë të plota por sidoqoftë rreth 150 lloje insektesh (rreth 151
lloje të rendit Coleoptera dhe 93 lloje të rendit Lepidoptera). Amfibët dhe reptilët. Në këtë zonë
ka rreth 11 lloje Amfibesh (nga 15 që njihen në tërë vendin) dhe rreth 30 lloje Reptilësh (nga 37
lloje që njihen në vend). Kjo pasuri vjen nga shumëllojshmëria e habitateve në zonë dhe kushtet
atmosferike. Caretta caretta viziton shpesh bregun jugor. Si lloje endemike mund të përmendim
Testuto marginata dhe Rana epeirotica. Zogjtë, rreth 250 lloje zogjsh gjenden në këtë zonë nga
330 të tillë në të gjithë vendin. Këtu gjejmë qukapik, mëllenja etj, pra lloje të zogjve të pyllit por
edhe të livadheve. Gjitarët, rreth 55 lloje nga 71 të tilla gjenden në këtë zonë, pavarësisht se
mungojnë të dhënat e plota. Lakuriqë shpellash, mishngrënës dhe gjitarë të mëdhenj, gjitarë deti
janë të pranishëm në zonë. (Lutra lutra, Monachus monachus dhe delfinët). 17 lloje gjitarësh i
përkasin Listës se Kuqe të Gjitarëve të Kërcënuar në mbare boten.
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4.6 ZONA TE MBROJTURA
Në Bashkinë e Orikumit ka një numër të konsiderueshëm të zonave të mbrojtura dhe natyrore si
dhe një numër monumentesh natyrore. Këto monumente duhet të mbrohen me çdo kusht si një
pasuri e madhe e zonës por edhe kombëtare si dhe duhet
të pasurohen me zona të reja të mbrojtura në bazë të
ligjeve në fuqi. Të gjitha këto monumente janë edhe një
atraksion turistik i rëndësishëm për Bashkinë se
Orikumit
Zona ku do te ndertohet Hoteli me 3 kate dhe 1 kat nen
toke ben pjese ne zonen D te zonimit te zones se
mbrojtur Parku Kombetar i Karaburunit.
Referuar Ligjit Nr. 8906, date 6.06.2002 “Per zonat e
mbrojtura” ndryshuar me Ligjin Nr. 9868, date
04.02.2008 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr.
8906, date 06.06.2002 “Per zonat e mbrojtura”, ne
parkun kombetar te Karaburunit zbatohet shkalla e dyte
e mbrojtjes, ku sipas pikes 2, neni 6 te ligjit citohet:

2. Në parkun kombëtar zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, ku janë të ndaluara:
a) shfrytëzimi i tokës me teknologji intensive, me mjete dhe mënyra që shkaktojnë ndryshime
rrënjësore në biodiversitet, në strukturën dhe funksionet e ekosistemeve ose që dëmtojnë në
mënyrë të pandreqshme sipërfaqen e tokës;
b) neutralizimi i mbetjeve me origjinë jashtë territorit të parkut kombëtar;
c) shpërndarja e kafshëve dhe e bimëve jovendase, kur ato sjellin ndryshime në biodiversitetin e
zonës;
ç) riprodhimi intensiv i kafshëve të gjahut, me përjashtim të riprodhimeve shpëtuese;
d) ndërtimi i rrugëve, autostradave, hekurudhave, zonave urbane, linjave të tensionit të lartë dhe
sistemeve të naftës dhe gazit me shtrirje të gjatë;
dh) larja dhe spërkatja e rrugëve me kimikate;
e) mbjellja e pyjeve monokulturë;
ë) ndezja e zjarreve jashtë vendeve e pikave të caktuara;
f) lëvizja e mjeteve të transportit jashtë rrugëve të caktuara;
g) gjuetia me ushqime të helmuara;
gj) nxjerrja e mineraleve, gurëve, torfave me përjashtim të gurëve dhe rërës për mirëmbajtjen e
parkut;
i) veprimtari masive sportive, turistike, jashtë pikave të caktuara;
j) organizimi i garave me automjete e motoçikleta.
Sipas pikes 3, neni 6 te ligjit mund te lejohet:
3. Në këtë zonë mund të ushtrohen, por vetëm pasi të pajisen me leje mjedisi, veprimtaritë
që synojnë:
a) ndryshimin e gjendjes natyrore të rezervave ujore, burimeve, liqeneve dhe sistemeve të zonave
të lagura;
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b) ngritjen dhe funksionimin e objekteve për qëllime ushtarake dhe mbrojtjeje;
c) programe kërkimore-shkencore dhe monitoruese;
ç) veprimtari kërkimore shkencore, arkeologjike, paleontologjike dhe për mbartjen e gjetjeve të
tilla.
d) përdorimi ose magazinimi i përkohshëm i agrokimikateve;
dh) veprimtari të tjera që nuk ndalohen shprehimisht nga pika 2 e këtij neni. (***Ku ben
pjese dhe projekti i ndertimit te Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nentoke) referuar studimit
urbanistik te zones me perparesi turistike Radhime – Orikum).
- Zona e Mbrojtur Parku Kombetar i Karaburunit

-

Zonimi i Zones se Mbrojtur Parku Kombetar i Karaburunit
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4.7 TRASHEGIMIA ARKEOLOGJIKE DHE KULTURORE, TERRENI
PEISAZHI
Ndertime te interesit historike dhe kulturor merren ne konsiderate ne kete kapitull.

DHE

4.7.1 TRASHEGIMIA ARKEOLOGJIKE DHE KULTURORE
Monumentet e trashegimise kulturore jane ne nje distance te mjaftueshme nga rruga e propozuar
dhe per kete nuk kerkohet studim i vecante.
4.7.2 TERRENI, PEISAZHI DHE TRASHEGIMIA KULTURORE
Ky seksion merret me mjedisin ne kushtet aktuale (linja Baze). Nje theks i vecante duhet t’i jepet
faktit qe ambjenti ka nje njesi te balancuar mire qe ndikohet shume nga ndyshimet. Mjedisi duket
te konsiderohet si teper dinamik dhe vecanerisht i nderprere nga nderhyrja njerezore.
4.7.2.1 Karakteri i Terrenit
Zona e projektit dallohet për vendndodhjen në mes të një mjedisi të mrekullueshem me vlera të
veçanta turistike dhe natyrore. Ky projekt ndodhet ne zonën bregdetare në qëndër të zones se
Viroit me një pamje të plazhit dhe detit Jon. Elementi i ri i propozuar ne pjesen kryesore te
Radhimes, kerkon te risjelle zbritjet natyrale te terrenit drejt detit dhe ka per qellim te hape
vizualisht dhe fizikisht nivelin e vijes se pare te ndertesave drejt detit. Terreni eshte i mbjelle me
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ullinj shum vjecare, te cilet ruajne vlera dhe karakteristika te vecanta te zones se Radhimes dhe
rajonit te Orikumit, qe eshte objekt i ketij studimi.

4.8 TË DHËNA PËR GJENERIMIN E MBETJEVE URBANE DHE INERTE
Në zbatim të Vendimit Nr. 1189 datë 18.11.2009 "Për Rregullat dhe Proçedurat për Hartimin dhe
Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit", Ministria e Transportit dhe
Infrastrukturës ka bëre vëzhgime në drejtim të llogaritjes të sasisë të mbetjeve urbane që prodhon
një banor gjatë një viti, Mbështetur në Kushtet konkrete të çdo bashkie si dhe ka ngritur dhe
plotësuar “Regjistrin vjetor të prodhimit të mbetjeve urbane dhe inerte sipas Bashkive dhe
Qarqeve”.
Tabela 5 Gjenerimi i mbetjeve sipas qarqeve, viti 2013
Nr.

Qarku

Popullsia

Sasia vjetore
Ton/banorë

Sasia vjetore
Mb.urbane/ton
48353

Sasia vjetore
Mb.inerte/ton
18050

1

QARKU BERAT

230764
177974

0.209
0.186

2

Qarku DIBËR

33178

16080

3

Qarku DURRËS

282600

0.191

54129

4597

4

Qarku ELBASAN

285878

0.239

68461

28900

5

Qarku FIER

501002

0.325

163214

14566

6

Qarku GJIROKASTËR

103732

0.364

37862

44672

7

Qarku KORÇË

376562

0.206

77846

8162

8

Qarku KUKËS

116061

0.148

17232

6700

9

Qarku LEZHË

210748

0.312

65910

15945

10

Qarku SHKODËR

339072

0.195

66453

12510.5

11

Qarku TIRANË

1030508

0.328

308926

48751

12

Qarku VLORË

368514

0.265

97891

74432

4023415

0.224

1039455

293360.5

TOTALI

Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Siç vihet re nga tabela, qarku i Tiranës gjeneron sasinë më të mëdha të mbetjeve urbane ndërsa
qarku i Vlorës gjeneron sasinë më të madhe të mbetjeve inerte duke i krahasuar me qarqet e tjera.
Kjo shpjegohet me numrin e madh të popullsisë si dhe zhvillimin ekonomik (prioritar sektori i
ndërtimit) në këto qarqe.
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Llogaritja e sasisë së mbetjeve të ngurta urbane është bërë për të gjitha bashkitë dhe komunat.
Krahasuar me vitin e kaluar, vihet re një ulje e ndjeshme e shumës totale të mbetjeve.
Fig 2. Gjenerimi i mbetjeve urbane sipas qarqeve për vitin 2013

Sasia vjetore ne ton

Gjenerimi i mbetjeve urbane sipas qarqeve per vitin 2013
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Siç vihet re nga paraqitja grafike sasia më e madhe e mbetjeve urbane të gjeneruara për vitin
2013 është në qarkun e Tiranës, e ndjekur nga qarku i Fierit dhe i Vlorës

Fig 3. Gjenerimi i mbetjeve inerte sipas qarqeve për vitin 2013
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Siç vihet re nga paraqitja grafike sasia më e madhe e mbetjeve inerte të gjeneruara për vitin 2013
është në qarkun e Vlorës, e ndjekur nga qarku i Tiranës dhe i Gjirokastrës.
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5

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS
5.1 METODOLOGJIA E IDENTIFIKIMIT TË NDIKIMEVE NEGATIVE NË
MJEDIS

Për parashikimin e ndikimeve në mjedis grupi hartues është bazuar në:
- Krijimin e një baze të dhënash me përgjigjet mbi pyetjet lidhur me problematikat
mjedisore dhe analizimin e tyre
- Analizimin e zbatimit të projektit në fushë
- Informimin dhe konsultime me komunitetin dhe aktorët e tjerë të interesuar
Tematika e pyetjeve të cilat formulohen në mënyrë që të identifikohen ndikimet dhe vlerësimi i
këtij projekti në mjedis janë:
- A ka përputhshmëri të plotë projekti me ligjet dhe rregulloret përkatëse?
- A do të ndikohen nga projekti kushtet sociale-ekonomike të komunitetit pritës dhe
shëndeti i banorëve?
- A do të kenë ndonjë ndikim afatgjatë ose të përhershëm në sistemet ekologjike ose
pasuritë natyrore të lokalitetit apo ato që paraqesin interes kombëtar ose rajonal?
- Do të ndikohen komponentët e ndryshëm te ekosistemit të zonës?

Analizimi i zbatimit të projektit në fushë:
Kjo merr në konsideratë pajisjet, makineritë, lëndët ndihmëse, mënyrën e implementimit dhe të
realizimit të Ndertimit te Hotelit me 3 kate dhe me 1 kat nen toke, kohën, afatet dhe ekipin e
nevojshëm për realizimin e tij.
Faktorët dhe Kriteret që zbatohen në Vlerësimin e Ndikimeve të Mundshme
Për të përcaktuar nëse një ndikim negativ në mjedis, gjatë zbatimit dhe funksionimit të projektit,
duhet të reduktohet apo të zbutet, do të bazohet në një ose më shumë nga faktorët e mëposhtëm:
- Krahasimi me ligjet, rregulloret apo me standardet e pranuara (kombëtare dhe udhëzimet
dhe standardet ndërkombëtare)
- Konsultimi me vendimmarrësit përkatës dhe me agjencitë e mjedisit, etj.
- Preferencë të kritereve të paravendosura, si zonat e mbrojtura apo zona me ndjeshmëri të
lartë mjedisore
- Përputhshmëria me objektivat e politikave qeveritare
- Pranueshmëria e zbatimit të programit nga komuniteti lokal dhe nga banorët e zonës ku
do të zbatohet programi.
- Mbledhja e sa më shumë informacioneve dhe njohurive lidhur me temën e projektit, nivel
sa më i lartë dhe një gjykim sa më të mirë profesional të ekipit të që harton vlerësimin
mjedisor
- Njohje dhe vlerësim më të mirë të vlerave të ekosistemit.
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5.2 NDIKIMET E RËNDËSISHME GJATË NDËRTIMIT TË OBJEKTIT
5.2.1 SHKARKIMET NË UJË
Gjatë fazes se ndertimit te themeleve te Objektit Hotel me 3 kate dhe 1 kat nen toke, kemi
ndikime te vogla ne cilesine e ujrave siperfaqesore, pasi ujrat qe do te gjenerohen nga themeli
dhe ngulja e plintave jane te turbullta dhe rrisin turbulditetin e ujrave te mjedist ujor, prites.
Megjithate keto ujra para se te shkarkohen ne mjedisn ujor prites, kalojne me pare ne nje vaske
dekantimit ku dhe precipitojne lendet pezull dhe realizohet filtrimi natyral i ujrave. Vaska e
dekantimit gjithashtu do te sherbeje dhe per te matur nivelin e ujrave nentoksore. Ndersa ujerat
gjate ndertimit te pjeseve te tjera te godines jane ujera te cilat lindin si rrjedhoje e aktivitetit te
lagies se kantierit, larjes se gomave te automjeteve dhe ujrat e reshjeve nga kushtet atmosferike.
Ne zonen ku do te realizohen punimet per ndertimin e objektit kryesor dhe objekteve ndihmes,
nuk do te magazinohen materiale te rrezikshme dhe si rrjedhoje nuk do te kete ndotje te ujrave
nentoksore ose siperfaqesore. Periudha e punimeve ne themele do te jete ralativisht e shkurter
rreth 36 muaj (dite pune) referuar grafikut te punimeve dhe ne baze te Kontraten e Sipermarrjes
me date 02.03.2015, e Nr. 184 Rep dhe Nr. 124 Kol, per ndertimin e Hotel me 3 kate dhe 1 kat
nentoke, ne pasurine e paluluajtjshme te llojit peme me siperfaqe 2650 m 2, regjistruar ne ZRPP
Vlore, ne zonen kadastrale 3140, me nr. Pasurie 27/3/3, me adrese të pasurisë Radhimë, Vlorë.
dhe Kontraten e Sipermarrjes me date 02.03.2015, e Nr. 186 Rep dhe Nr. 126 Kol, per ndertimin
e Hotel me 3 kate dhe 1 kat nentoke, ne pasurine e paluluajtjshme te llojit peme me siperfaqe
850 m2, regjistruar ne ZRPP Vlore, ne zonen kadastrale 3140, me nr. Pasurie 27/3/2, me adrese
të pasurisë Radhimë, Vlorë dhe mundesia e ndotjes nga keto ujra zvogelohet ndjeshem.
5.2.2 EMETIMET NE AJER
Ndotja e ajrit vjen si rezultat i perhapjes se pluhurave qe gjenerohen nga materialet e ndertimit
dhe materialit te germuar te siperfaqes se tokes. Gjithashtu clirimi i gazrave te lendeve djegese,
qe vijne nga mjetet dhe makinerite e punes ne kantier, dhe ne rastet kur mungon energjia
elektrike dhe lind nevoja per perdorimin e gjeneratorit. Duhet theksuar se aktiiteti i perditshem
urban te automjeteve gjeneron ndotje me te madhe se sa perdorimi i mjeteve ne kantier. Vete
tipologjia e projektit per ndertimin e Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nentoke, te ben te nenkuptosh qe
do te kemi gjenerime grimcave te pluhurit edhe pse ne mase shume te vogel.
5.2.3 NDIKIMET NË TOKË
Ndikimet ne toke do te jene minimale, kjo per vete faktin se punimet qe do te realizohen do te
jene vetem ato te hapjes se plintave dhe pjesa tjeter e themelit eshte lidhese, pra kemi te bejme
me nje themel elastik. Gjithashtu nuk do te magazinohen dhe perdoren lende te rrezikshme qe
mund te kontaminojne dherat.
5.2.4 ZHURMAT DHE VIBRIMET
Zhurmat qe do te gjenerohen ne mjedisin e kantierit ne fjale, do te vijne kryesisht nga mjetet dhe
makinerite, si dhe nga perdorimi i vincave te ndryshem, gjeneratoreve, zhurmat e prodhuara nga
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vete punonjesit qe do te punojne ne kantier, proceset e ndryshme te ndertimit, hedhjes se betonit,
etj. Ne rastet kur niveli i zhurmave i tejkalon normat kufi te zhurmes dhe perben rrezik per
punonjesit, atehere do te perdoren masa mbrojtese, ne rastin konkret kufje.
Distanca e kantierit me objektet me te aferta varion nga 8 deri ne 15 m, por duke patur parasysh
afersine e ketyre objekteve me rrugen kryesore, mund te themi se zhurmat e gjeneruar nga
aktiviteti urban i automjeteve te transportit rrugor eshte me e madhe.
Te vetmet vibrime qe mund te gjenerohen, jane ato te nguljes se pilotave dhe derdhjes se plintave
ne vend.
5.2.5 NDIKIMET NE FLORE/FAUN
Kjo zone ben pjese ne zonimin D te zones se mbrojtur Parku Kombetar i Karaburunit dhe
aktiviteti i ndertimit te Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nentoke do te preke nje siperfaqe prej 1000 m2
toke te mbjelle me ullinj, sipas destinacionit te pasurise qe do te zhvillohet.

5.2.6 MBETJET E GJENERUARA
Mbetjet e ngurta qe do te prodhohen nga ndertimi ne kete zone do te jene mbetjet e ngurta si:
qelqi, materiale letre, plastike, mbetje organike (druri), materiale inerte nga ndertimi i Hotelit me
3 kate dhe 1 kat nen toke. Materialet te cilat jane te riperdorshme, riciklueshme do tu jepen
individeve te interesuar per punime ndertimi ne zonat periferike, pjesa e mbetjeve te
paperdorshme do te grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia Administrative Vendore, sipas
VKM Nr. 575, date 24.6.2015 “Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte”.
Keto mbetje do te menaxhohen ne bashkepunim me Njesine Vendore (Drejtoria e menaxhimit te
mbetjeve te ngurta) dhe firmen e pastrimit te territorit. Mbetjet do te diferencohen qe ne
vendburim. Per sa i perket mbetjeve te dherave qe do te gjenerohen nga germimet per
perforcimin e themeleve dhe nguljen e piloteve, do te sistemohen ne vendin e caktuar nga Njesia
Vendore ose do te perdoren per qellime rehabilitimi te mjediseve te objektit ne fjale.
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5.3 PERMBLEDHJA E IMPAKTEVE POTENCIALE NEGATIVE
Për vlerësimin e impaktit në mjedis dhe në atë social, u përdor një shkallë vlerësimi me 5 gradë
(për të vlerësuar madhësinë e impaktit) si dhe kombinimi me kohëzgjatjen e këtij impakti i
vlerësuar me 3 grade (shih shkallën e vlerësimit në vijim). Për lehtësi vizuale madhësia e
impaktit të vlerësuar ndryshon sipas shkallës me efektin e ngjyrave të zgjedhura.
 Shkalla e impaktit



Kohezgjatja e impaktit
1
Impakti eshte afatshkurter
2
Impakti eshte afatmesem
3
Impakti eshte afatgjate
Ne tabelen e mesiperme numrat 1, 2, 3 tregojne afatet kohore
Tabela 6 Impaktet potenciale negative pa masa zbutëse

Pritësi i
Ndikimit

Përdorimi i
Tokës

Kontaminimi i
tokës

Burimi i
Impaktit

Tjetërsim të
përdorimit të
tokës në vendet
ku do të bëhet
emetimi i
energjisë, si dhe
në rrugë
kalimet e
kamionëve

Jo
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Kohëzgjatja
Shtrirja
fizike,
Madhësia
Toka

Kthyeshmëria
ne
gjendjen
fillestare

Shkalla
e
ndikimit

Nevojat për
masat
zbutëse

2

+

--

Përdorimi i
pajisjeve të
përshtatshme
teknollogjike.
Lagia e terrenit.

1

+

-

Plan veprimi
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Ndikime
negative në
karakteristikat
fizike të zonës
së projektit

Karpenteri
Betonim
Vibrim

1

--

--

Plan Rehabilitimi
Standartet e
punimeve.

--

Zbatimi i
rregullores. Kushte
teknike optimale te
mjeteve të punës.
Parandalimi i
ndotjes

--

Zbatimi i
rregullores. Kushte
teknike optimale te
mjeteve të punës.
Parandalimi i
ndotjes.

---

Përdorimi i
mbulesave tek
kamionët dhe vend
depozitimi.
Transporti të
kryhet në oraret e
trafikut të lire.
Karburanti të jetë
cilsor.
Kontrolli periodik i
mjeteve të punës
për shkarkimet.
Përdorimi efiçent i
mjeteve të punës.

Biodiversiteti
Vegjetacioni
Dëmtim
potencial i
vegjetacionit

Sistemi I terrenit.
Gërmimet. Emetimet
e gazrave dhe
pluhrave. Rrjedhjet.

1

--

Fauna
Shqetësim i
specieve,
dëmtim
aksidental i
tyre

Sistemi I terrenit.
Gërmimet. Emetimet
e gazrave dhe
pluhrave. Rrjedhjet.
Ndërtimi

1

---

Cilësia e ajrit

Rritje e
emetimeve të
CO2, CO,
NOx, SO2,
LN,
HC(VOC),

Rritje të emetimeve
në
ajër nga djegia
e diesel që
përdoret nga
kamionët burim
por edhe nga
automjetet e
tjera shoqëruese

1

-

Cilësia e ujërave
Ujërave
sipërfaqësore

Aktiviteti i ndertimit,
sistemimit.

1

--

--

Ujërat
nëntokësore

Aktiviteti i ndertimit,
sistemimit.

1

--

--

Pastrimin e mjedisit
në ndonjë rast
derdhje lëndësh
ndotëse në mjedis
Pastrimin e mjedisit
në ndonjë rast
derdhje lëndësh
ndotëse në mjedis

Hidrologjia
Sistemi i
kullim/shkarki
mit gjendja
hidrologjike,
dekantimi,

Sistemi i terrenit.
Gërmimet. Aktiviteti
i ndertimit.
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erozioni

Përmbytjet

JO

Shtim i
mbetjeve
urbane

Shtimi mbetjeve
urbane nga aktiviteti
human i punonjësve
që do të operojnë në
këtë projekt

JO

JO

JO

Terreni ka
pendence & ujrat e
larta kullojne në
kanalin kryesor
drenazhues.

-

-

Vënd grumbullime
të diferencuara.

--

Vend depozitim
brenda kantierit.
Transport ne
vendepozitimin e
caktuar nga Njesia
Administrative
Vendore
Ripërdorim

++

Duke u bazuar në
projektin peisazhi
përfundimtar do të
rris vlerat e zonës.

--

Duke u bazuar në
projektin
përfundimtar do të
kemi rritje të
vlerave e zonës.

--

Mjete me kolaudim
optimal. Punime
gjat orëve të
përshtatshme.

-

-

Transporti do të
kryhet gjat orëve qe
shamang pikun e
trafikut & në ato
zona që shmang sa
me shumë vendet e
banuara

-

--

Do të kërkohet
mirkuptimi i gjithë

Mbetjet

Mbetjet inerte

Sistemi i terrenit.
Gërmimet. Aktiviteti
i ndertimit.

1

1

--

Peizazhi
Ndryshimi i
peizazhit

Gjat fazes së
punimeve & pas
përfundimit ku merr
peisazhin
përfundimtar

Monumentet e
natyrës dhe të
kulturës /Zonat
e mbrojtura

PO

Rritje e nivelit
të zhurmave

Rritje e nivelit
të zhurmave
nga lëvizja e
automjeteve
dhe kamionëve
burim

2

3

-

-

Zhurmat

1

--

Trafiku

Trafiku

Rritje
potenciale e
trafikut nga
lëvizja e
kamionëve dhe
mjeteve gjatë
implementimit
të projektit

1

Ndikimi Social
Ndikimi

Ndikime
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Sociale

5.3.1

potenciale
negative në
komunitet që
lidhen me
impaktet
negative të
evidentuara

banorve për
zhvillimin optimal
të projektit. Banorë
të zonës do
përfshihen në
projekt.

NDIKIMET NË MJEDISIN NDËRKUFITAR TË PROJEKTIT

Ndertimi i Godines Hotel me 3 kate dhe 1 kat nen toke, ne Radhime, Vlore nuk do të ketë asnjë
impakt në mjedisin ndërkufitar.
5.4 NDIKIMET POZITIVE NË MJEDISIN E ZONËS SË PROJEKTIT
Ndikimet pozitive në zonën e projektit evidentohen si në mjedis dhe në aspektin social.
Shkalla e
Ndikimi
Impaktit
Transparencë e plotë mbi implementimin e këtij projekti, me aktorët e
interesuar dhe zhvilluesve të këtij projekti nëpërmjet një sërë takimesh
dhe konsultimesh dhe diskutimesh të hapura për të gjithë.

++++

Punësim i përkohshëm punonjësve në këtë projekt

+++

Shërbime shtesë të ofruara nga komuniteti në ndihmë të plotësimit të
kërkesave të punonjësve si dhe nënkontraktorëve të tjerë që marrin
pjesë në zbatimin e këtij programi.

++++

Rritje të ardhurash nga taksat për çdo shërbim të ofruar

+++++

Përmirësimi i peisazhit të zones

+++++

Krijimi i ambienteve të reja për Z. Julian Morina dhe Znj. Teuta
Kojanaj

+++

Tabela 7 Të dhëna ndikimeve pozitive
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MASAT E PROPOZUAR PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
6.1 MASAT KRYESORE LEHTËSUESE QË DO TË NDËRMERREN GJATË
NDËRTIMIT TË OBJEKTEVE

Vlerësimi i ndikimit në mjedis duhet të ndikoje në dhënien e zgjidhjeve për shmangie të ndotjes
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 nga kontratuesit per
zbatimin e projektit. Ndikimet negative ne mjedis gjate ndertimit te objektit jane ne nivele te
ulta. Disa prej masave kryesore qe do te ndermerren jane permendur ne menyre te permbledhur
si me poshte shenuar.









Lagia e shesheve te pa shtruara gjate punimeve te ndertimit dhe larja e automjeteve para
daljes nga kantieri per te minimizuar ngritjen e grimcave te ngurta (pluhurave) ne ajer.
Mbetjet e ngurta urbane që do të prodhohen ne objekt të depozitohen në vendet e
përcaktuara nga Njesia Administrative Vendore dhe te vendosen kosha te mjaftueshem
per numirn e punonjesve qe operojne ne objekt.
Te menaxhohen ne menyre te sigurt mbetjet inerte sipas VKM nr. 575 “Per miratimin e
kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte”.
Sistemi i shkarkimit te ujerave urbane te jete i lidhur me sistemin e kanalizimeve te
zones.
Te sistemohet dhe rehabilitohen sheshet e lira dhe lulishtet e objektit pas perfundimit te
punimeve.
Te respektohen oraret e qetesise publike dhe te mos punohet ne oret e vona.
Automjetet e transportit te qarkullojne me shpejtesi te ulet ne zonat e banuara.

Tabela 8 Rekomandime për Zbutjen e Ndikimeve në Mjedis

Rekomandime për zbutjen e ndikimeve
Toka
Përdorimi i Tokës
Kryerja e aktivitetit brënda koordinatave të
dhëna në relacion. Rrespektimi i kushteve
teknike dhe standarteve.
Biodiversiteti
Vegjetacioni
Punime me mbrojtje brenda kantierit, lagia e
tokës. Në asnjë rast të mos cënohen territoret
Dëmtim potencial i vegjetacionit
kufitare.
Fauna
Shqetësim i specieve, dëmtim aksidental i tyre Drejtuesi Teknik i Punimeve ka për detyre
shpërnguljen e çdo specie që jeton brënda
zonës së projektit si edhe trajtimin e tyre tek
veterineri në rast aksidentesh.
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Cilësia e ajrit
Rritje e emetimeve të CO2,SO2, NOx, PM, Mjete me kolaudim optimal. Pjesë kembimi
HC (VOC) nga djegia e karburantit të rezerve brënda kantierit për raste emergjente.
automjeteve lëvizëse
Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorimi
efiçent i mjeteve motorrike. Përdorim i
karburanti cilësor. Pastrim periodik i kantierit
dhe mjeteve të punës.
Sistemi i kullimit
Sistemi i kullimit
Rehabilitim, sistemim dhe disiplinim i sitemit
të kullimit
Monumentet e natyrës dhe të kultures
Monumentet e natyrës dhe të kulturës
Promovimi i monumenteve të kultures dhe të
natyres jane marrë plotësisht në konsideratë
gjat projektimit te objektit.
Mbetjet
Shtim i mbetjeve urbane nga aktiviteti human i Vënd grumbullim i diferencuar. Riciklim
punonjësve që do të operojnë në kantier dhe Transporti ne vendepozitimin e caktuar nga
nga operacionet per ndertimin e objektit.
Njesia Administrative Vendore.
Lidhja me kolektorin kryesor te kanalizimeve
Ujërat e Ndotura Urbane
te zones
Zhurmat
Rritje e nivelit të zhurmave nga lëvizja e Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit
automjeteve
gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor
Trafiku Rrugor
Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në
oraret ku shmanget piku i trafikut.
Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve

Faza e projektimit.
Masat e mëposhtme do të ndërmerren gjatë fazës së projektimit:
Të gjitha fazat e nënprojekteve do të jenë të zgjedhur me kujdes për të shmangur ose minimizuar
ndikimin potencial në mjedis dhe në komunitetet përreth..
Punimet e ndertimit do të jenë të vendosura, dizajnuara dhe të orientuara për të minimizuar
zhvendosjet e mundshme të dherave dhe devijimin e burimeve ujore të mundshme.
Ndikimi i shtresave te rezervuarve(depove) do të jetë e projektuar për të shmangur në maksimum
zonat e ndjeshme mjedisore.
Layouti WTP do të jenë të dizajnuara në mënyrë burimet e zhurmës do të jetë sa më larg nga
zonat e afërta të banimit të jetë e mundur.
Faza e ndertimit
Në funksion të rezultateve të vlerësimeve të ndikimit, për zbutjen e ndikimeve të mundshme në
mjedisin do të ndërmerren masat e mëposhtme gjatë fazës së ndertimit te objektit:
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Sheshi i ndërtimit, infrastruktura e brendshme rrugore dhe trajtimin e materialeve të
gjeneruara nga aktiviteti do të jetë te mbuluar (ditë me erë) dhe do të spërkaten me ujë
periodikisht deri në tri herë në ditë (dite të thata) dhe sidomos në qoftë se këto vende janë
pranë receptorëve të ndjeshme, siç janë zonat e banimit.
Do të përdoren automjete dhe makineri të kolauduara dhe mirëmbajtja e tyre do të bëhet
në përputhje me standardet e emisioneve përkatëse në vendin e caktuar brenda kantierit të
ndërtimit.
Puna operacionale në kantierin e ndërtimit do të jetë e planifikuar dhe e kordinuar me
kujdes për të minimizuar në maksimum zhurmat e mundshme nga makineritë e ndërtimit
dhe mjetet e transportit. Operimi i punës në kantier do të realizohet sipas Kodit të Punës
dhe oraret e operimit do të afishohen në hyrjen e kantierit. Përdorimi i makinerive të
zhurmshme, të tilla si piledrivers dhe vibrators konkrete, do të ndalohen gjatë natës.
Në bashkëpunim me autoritet përkatëse do të hartohet plani i menaxhimit të trafikut
përpara fillimit të ndertimit te godines.
Masat e dheut dhe materialet inerte të gjeneruara gjatë ndertimit do të grumbullohen dhe
do të menaxhohen me qëllim rehabilitimin e shesheve/hapsirave te gjelberta, për të
reduktuar ndotjen dhe transferimin e saj të mundshëm nga spostimi i tyre. Rehabilitimi i
zones do të bëhet në përputhje me autencitetin e zones përreth.
Lëndet apo materialet e ndertimit do të ruhen në vende të përshtatshme dhe të mbuluara
për të minimizuar emetimin e grimcave të pluhurit PM10 dhe PM 2.5.
Në kantierin e ndërtimit do të instalohen 3-kontenier me volum 200 litra secili, për
menaxhimin e integruar të mbetjeve. Kontenierët do të jenë të pajisur me kodin dhe
ngjyrën përkatëse për mbetjet e ngurta urbane. Sasia e mbetjeve të gjeneruara do të
grumbullohet nga Njësia Vendore dhe/ose nga Kompanitë e Riciklimit.
Mjetet e transportit të materialeve inerte do të jenë të mbuluara dhe gomat do të
pastrohen para daljes së tyre në infrastrukturën urbane, për të shmangur shpërndarjen e
grimcave të pluhurit në ajër dhe ndotjen e mundshme të infrastrukturës rrugore.
Zona ku do të realizohet zbatimi i projektit do të pajiset me sinjalistikën përkatëse duke
njoftuar për rreziqet e mundshme të sigurisë së punonjësve dhe atë publike, si dhe i gjithë
permetri i saj do të rrethohet me qëllim ndalimin e hyrjeve të pautorizuara në kantierin e
ndërtimit.
Zonat e ndjeshme ndaj erozionit të mundshmëm do të sistemohen dhe do të ndërhyhet
duke ndërtuar infrastrukturën e nevojshme.
Punonjësit do të trajnohen për rregullat e operimit në punë dhe do të njihen me termat e
ndikimeve të mundshme në mjedisin e zones, si dhe masat që do të ndërmerren për
minimizimin e ndikimeve negative, me qëllim “Mbrojtjen e Mjedisit” dhe aplikimin e
“Parimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm”.
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7 PLANI I MANAXHIMIT MJEDISOR
PMM-ja për një komponent Projekti apo një nënprojekt do të përmbajë:
-

-

-

-

-

Vlerësimin e impakteve mjedisore të parashikuara në faza të ndryshme, veçanërisht gjatë
ndertimit, funksionimit (përfshirë mirëmbajtjen) dhe dekomisionimit, periudhat kohore
gjatë të cilave do të kryen fazat e mësipërme, shkallën e tyre, qëllimin dhe pasoja(t).
Përcaktimin e nivelit të pranueshëm të secilit impakt, veçanërisht në lidhje me periudhën
kohore, zgjatjen në kohë, shkallën, pasojën (t), koston (t), dhe nivelet e lejuara ligjore.
Kushtet dhe masat që duhen ndërmarrë për të zbutur këto impakte që ka mundësi të dalin
në çdo fazë, cilët do të jenë përgjegjës për to, nëse duhet përmirësuar projekti teknik, ose
nëpërmjet masave mbrojtëse gjatë ndërtimit, apo metoda të tjera, kostot e mundshme,
implikimet për përfundimet e projektit, etj.
Burimet dhe metodat e kërkuara për monitorimin, matjen dhe vënien në zbatim të tyre
(çfarë është për t’u matur, kur dhe ku, nga kush dhe pse); përgjegjësitë institucionale për
secilin veprim; dhe kërkesat e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve, dhe kostot
përkatëse të secilit element.
PMM-ja do të përmbajë dy dokumente të veçanta: një Plan Zbutës, që merret me aspektet
e përshkruara më sipër, dhe një Plan Monitorues që merret me aspektet e përshkruara më
sipër. Pritet që të përgatiten në kohën e finalizmit të përfundimit të projektit teknik dhe
duhet të përmbajë të gjitha kërkesat e specifikuara në Vendimin Paraprak të VNM-së të
lëshuar nga AKM-ja.
NJQV-ja ose propozuesit (nëse nuk janë të njëjtë) do të jenë përgjegjës për përgatitjen e
PMM-së. Megjithatë në Termat e Referencës së projektuesit të projektit perfshihet
pregatitja e PMM. Aty ku nënprojekti kërkon një VNM, do të kërkohet mendimi i
specialistëve të VNM para se ky i fundit të finalizohet.
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PROGRAMI I MONITORIMIT TË NDIKIMEVE NË MJEDIS GJATË ZBATIMIT
TË PROJEKTIT

Qëllimet e monitorimit mjedisor
Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me
një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe
ndryshimeve të tij në kohë.
Qëllimi i monitorimit mjedisor për ndertimin e Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke është që të
sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në
përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit
(nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të
përmirësimit të vazhdueshëm.
Objektivat e Monitorimit:










Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë
ndertimit te Hotelit me 3 kate dhe 1 kat nen toke.
Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e zhvillimeve të projektit në përputhje
me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE.
Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të
aktiviteteve që kryhen në rajonin e projektit dhe nëse ka lidhje dhe impakte kumulative
me projektin e propozuar.
Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga aktorët zhvillues të
projektit në rajon.
Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajonin e
projektit , në rastet kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
Të krijojë një arkivë të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të përdoret
në të ardhmen.
Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të
caktuar.

Baza Ligjore e Monitorimit
Monitorimi i mjedisit është detyrim ligjor, mënyra, frekuenca dhe elementët e monitorimit janë
të ndryshëm për veprimtari të ndryshme.
Kërkesa ligjore për kryerjen e monitorimit:
- Ligji nr. 10431 datë 09.06.2013 “Për mbrojtjen e mjedisit”, kreu VI “monitorim i
gjendjes së mjedisit”;
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-

Subjekti është i detyruar të kryejë monitorimet periodike sipas kërkesave të përcaktuara
në kushtet e Vendimit Paraprakt të VNM-së.

Tabela 9 Baza ligjore për monitorim

Ligji Nr.10266 datë 15.4.2010
Ligji Nr. 9774 datë 12.07.2007
VKM Nr.1189 datë 18.11.2009

VKM nr.103 datë 31.03.2002
VKM Nr. 435, datë 12.09.2002
VKM Nr. 803 datë 04.12.2003
Udhëzimi Nr.8 datë 27.11.2007
Udhëzimi Nr. 6527 datë 24.12.2004

Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në
Mjedis
Për Rregullat dhe Procedurat për Hartimin dhe
Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të
Mjedisit
“Për monitorimin e mjedisit në Republikën e
Shqipërisë
Për miratimin e normave të shkarkimeve ne ajër në
Republikën e Shqipërisë
Për miratimin e normave të cilësisë së ajrit
Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara
Mbi vlerat e lejueshme të elementëve ndotës të ajrit
në mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe zhurmave
shkarkuar nga mjetet rrugore, dhe mënyra e
kontrollit të tyre.
I ndryshuar me: Udhëzimin Nr. 12 datë 15.06.2010

Në përputhje me karakteristikat e implementimit dhe të ndërtimit te Hotelit me 3 kate dhe 1 kat
nen toke dhe në përputhje me bazën ligjore mbi monitorimin, rekomandojmë të monitorohen
këto elemente:
Tabela 10 Monitorimi i parametrave mjedisore

Nr. Monitorimi

1

2

3

Cilësia e Ajrit

Emetimi i
zhurmave

Monitorimi i
shpejtësisë

POROSITËS “Rinia – 04” Sh.p.k

Parametrat që
do të
monitorohen
PM10, SO2,
NOx,
CO , CO2 ,HC

Niveli i
zhurmave
në dB

Periudha
kohore
Nga fillimi i
projektit deri
ne
perfundimin e
tij
Nga fillimi i
projektit deri
ne
perfundimin e
tij
Nga fillimi i
projektit deri

Frekuenca

Përgjegjësia

Çdo 6 muaj

Eksperti
Mjedisor

Çdo 6 muaj

Eksperti
Mjedisor

Çdo 6 muaj

Eksperti
Mjedisor
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4

5

6

7

maksimale të
valës zanore
(PPV)
Rastet,
incidentet e
mundshme në
vendin e punës
Avari apo
defekte të
ndryshme të
mundshme gjatë
operimit
Dëmtim i
vegjetacionit
apo të mbjellave

ne
perfundimin e
tij
Regjistrimi dhe
raportimi i
mënyrës
së trajtimit

Regjistrohen,
raportohen

Regjistrohen

Monitorohen,
Monitorim i
regjistrohen,
zbatimit të
kushteve të Vendimit raportohen
Paraprak të VNM-së

Nga fillimi i
projektit deri
ne
perfundimin e
tij
Nga fillimi i
projektit deri
ne
perfundimin e
tij
Nga fillimi i
projektit deri
ne
perfundimin e
tij
Nga fillimi i
projektit deri
ne
perfundimin e
tij

Çdo 3 muaj

Oficeri i
Sigurisë

Çdo 3 muaj

Oficeri i
Sigurisë dhe
Drejtuesi i
Punimeve

Çdo 6 muaj

Eksperti i
Mjedisit

Çdo 6 muaj

Eksperti i
Mjedisit &
Inspektoriati
përkatës

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokës, shkarkimeve urbane etj, kryhet sipas disa
kritereve shkencore përsa i përket monitorimeve, mbledhjes dhe analizave të mostrave. Ai synon
në mbledhjen e të dhënave për të vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror në
ndryshimet e mjedisit, ku ai është aktiv.
Objektivat kryesore të monitorimit janë:
 Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat
(prirjet) e zhvillimit të burimeve.
 Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe
shkaqeve të tyre.
 Për të evidentuar cilësinë e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim
për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
 Për të vlërësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve
natyrore.
Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7,
Ç8 të Vendimit Nr.1189. datë 18.11.2009 “Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë”
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Investitori do të monitorojë këto tregues të trysnisë në mjedis vetëm gjatë fazës së punimeve
ndërtimore dhe konkretisht elementët e mëposhtëm:




Për ajrin duhet të monitorojë Lëndën e Ngurtë Pezull (LNP) dhe zhurmat (dB).
Për ujin, shkarkimet gjate ndertimit te objekteve nga larja e makinerive/pajisjeve
Për token, nuk alikohen detyrime

Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet në aktin e miratimit të Vendimit Paraprak të VNMsë dhe në rast të kundert, sipas kuadrit ligjor çdo 6 muaj të kryhen matjet dhe çdo tre muaj të
dorezohet një relacion periodik i shkurtër ku të pasqyrohen punimet e kryera të shoqëruara me
foto.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
9.1 Të zbatohet projekti i ndertimit dhe perdorimi i fasadave cilësore për të krijuar një pamje
estetike integruar me elementë të zonës.
9.2 Të mirëmbahen mjediset e gjelbëruar në mënyrë të përhershme dhe të mbillen edhe bimë
dekorative autoktone në kushte artificiale për të rritur koeficientin e gjelbërimit.
9.3 Të shmanget në maksimum perdorimi i gjeneratorit dhe të reduktohen zhurmat në orët e
vona.
9.4 Të kryhet lagia e sipërfaqeve të gërmuara dhe me inerte, si dhe të rrugëve komunikuese.
9.5 Të kryhet rrethimi i kantierit të ndërtimit gjatë punimeve te dhe të vendosen tabela
paralajmëruese për rreziqet për kalimtarët dhe punonjësit.
9.6 Të kryhet larja e automjeteve para daljes së tyre në rrugët e asfaltuara të zonës.
9.7 Të reduktohet qarkullimi në orët e pikut të trafikut, për të mos krijuar trafik të rënduar në
zonë.
9.8 Të mos përdoren boritë e mjeteve në qendrat e banuara dhe qarkullimi të kryhet me
shpejtësi të ulet.
9.9 Të vendosen kontenier për mbajtjen pastër të ambjenteve nga mbetjet urbane
9.10 Të vendosen postera sensibilizues per punonjesit dhe banoret per nje mjedis te paster.
9.11 Investitori të respektojë detyrimet e vendosura në Vendimin Paraprak të VNM-së që do
të miratohet nga AKM.
9.12 Subjekti të respektojë të gjitha masat e percaktuara në ketë raport të VNM.
9.13 Subjekti të jetë në dijeni të kuadrit ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
9.14 Subjekti ndërtues të respektojë dhe zbatojë kushtet teknike në objekt për mbrojtjen nga
zjarri dhe të krijojë infrastrukturën e nevojshme për zjarrëfikset dhe të ndërtohen shkallët
e emergjencës.
9.15 Të kryhet monitorimi i mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
9.16 Si rezulat i realizimit të projektit nuk do të absorbohen ndikime të rëndësishme
mjedisore, sociale në shëndetin e njerëzve. Për pasoj ndikimet e parashikuara mund të
minimzohen duke zbatuar masat e përmëndura më sipër.
9.17 Nga analiza për identifikimin e ndikimeve rezulton se ndikimi do të jetë i drejtpërdrejtë,
i shkaktuar vetëm nga ndertimi i godines
9.18 Të rrespektohet destinacioni i përcaktuar për nderhyrjet ne territor konform PPV dhe
PDV të Njesise Vendore dhe Planit te Pergjithshem te Territorit, konform rregullores mbi
intensitetin e ndertimit, koefiçentin e shfrytëzimit të tokës.
9.19 Ndikimet do të jenë kryesisht të përkohshme dhe jo të përhershme
9.20 Për ndikimet e identifikuara janë propozuar masat përkatëse me qëllim minimizimin dhe
eleminimin e këtyre impakteve.
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9.21 Është detyrë e zbatuesve të projektit të integrojnë elementët e domosdoshëm të
propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eleminimin e ndikimeve negative në
mjedis, shëndet dhe aspektin social.
9.22 Është detyre e Njesise Administrative Vendore gjithashtu të zbatojë rigorozisht detyrimet
e përcaktuara për të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit.
9.23 Është detyrë e të gjith kontraktorëve e nënkontraktorëve të ndryshem si gjatë fazës së
ndërtimit të zbatojnë me kujdes detyrimet përkatëse të parashikuara më sipër.
9.24 Rekomandojme qe themelet e godines te mbeshten ne te njenjten shtrese gjeologjike.
9.25 Ndertimi i objektit te filloje nga poshte lart dhe per cdo shkallezim me te madh se 3.00m
te merren masa inxhinierike.
9.26 Te mbrohen objektet nga gerryerjet siperfaqesore.

Subjekti Ndertues “Rinia - 04” Sh.p.k
Hartoi Raportin e Vlersimit të Ndikimit në Mjedis
LURA STUDIO
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DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L21806013I
(NUIS)
2. Emri i subjektit

Lura Fida

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

06/06/2012

5. Fusha e veprimtarisë

Vleresimin e pasurive te paluajtshme, punime te ndryshme
topografike si plan rilevimi, piketime, ekspertiza per gjykatat
e rretheve, konsulence per pronat, vleresime te ndikimit ne
mjedis dhe auditim mjedisor, ekspertiza mjedisore,
konsulence per çeshtjet e mjedisit, projekte te rehabilitimi
mjedisor,dhe raporte periodike vetmonitorimi.
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.10, Rruga
"Myslym Shyri", pallati 124/2, shk.2, ap.21

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: LURA STUDIO
E-Mail: l.fida@studiolura.com
Telefon: 0692029494

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te personit fizik
Regjistrimi Fillestar: CN-798741-06-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 03/08/201

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-592032-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
1
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FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

2. 20/03/201
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Numri i ceshtjes: CN-950035-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Ndryshim i adresës kryesore
të ushtrimit të aktivitetit. Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
Telefon ishte ("0673606106") u be ("0692029494")
E-Mail ishte ("") u be ("l.fida@studiolura.com")
Objekti ishte ("Vleresimin e pasurive te paluajtshme, vleresime mjedisore dhe punime te
ndryshme topografike.") u be ("Vleresimin e pasurive te paluajtshme, punime te
ndryshme topografike si plan rilevimi, piketime, ekspertiza per gjykatat e rretheve,
konsulence per pronat, vleresime te ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor,
ekspertiza mjedisore, konsulence per çeshtjet e mjedisit, projekte te rehabilitimi
mjedisor,dhe raporte periodike vetmonitorimi.")
Emri Tregtar ishte ("") u be ("LURA STUDIO")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia Bashkiake nr.10,
Rruga "Myslym Shyri", pallati 124/2, shk.2, ap.21; "
eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; ; Dajt; LINZE; Qesarake, Pallati i Firmes "HELIO
KONSTRUKSION", Kati Dyte.; "
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Aplikim per ndryshime ne te dhenat e regjistrimit

Datë:23/06/2016
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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