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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 Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari, 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 VNM-së 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 vlerësimit te ndikimit ne mjedis merr ne konsiderate planet e propozuara per
zhvillimin e zones se Maminasit, zone nen administrimin e Bashkise Shijak.
Raporti i ndikimit në mjedis do te paraqese nga njera ane rendesine e zbatimit te projekti
“Ndërtimin e kapanonit agroindustriale 1 kat” 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 te komponenteve mjedisor.
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 Qershor
2016 - Korrik 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
nga hetimet dhe studimet e realizuara nga shoqeria Projektuese J & F ARCHITECTURAL me
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Licence Nr. 6140/5, si dhe nga burime dytësore përmes raporteve të publikuara më parë dhe të
databazave globale.
Gjithashtu objekt i këtij studimi eshte 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 zhvillohet Ndërtimi i
kapanonit agroindustrial 1 kat. Nëpërmjet instalimit të piezometrave, gjatë këtyre sondazheve
janë përcaktuar edhe karakteristika mbi qëndrueshmërine e terrenit si dhe niveli i ujrave
nëntokësore.
Studimi i ndikimeve ne mjedis eshte perqendruar edhe ne marrjen e masave te mbrojtjes nga
zjarrit MNZ dhe te furnizimit me uje te kapanonit, lidhjes me infrastrukturen e zones, etj.
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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, ndertimin e objekteve te reja, lidhjet infrastrukturore, etj e si rrjedhojë ka
edhe rritjen e ndikimit në mjedis. 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, biodiversitet
flore dhe faune.
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 e social 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 “njeriu 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, pasuria
nr. 308/33, zona kadastrale nr. 2585 me qëllim zhvillimin Ndërtimit te kapanonit agroindustrial 1
kat.
Projekti arkitektonik dhe inxhinierik per Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari eshte projektuar ne
menyre te tille qe te respektoje distancen nga kufiri i pronesise, distancen nga objektet e banimit,
respektimin e koeficentit te ndertimit dhe hapsirave te gjelberta, si dhe impakte minimale ne
mjedisin e zones ku do te zhvillohet projekti.
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2.1 PËRSHKRIMI I QËLLIMIT DHE OBJEKTIVAVE TË VNM-SË
Raporti Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Ndërtimin Zgjerim Kapanoni 1 kat,
Pulari 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 dhe shendetit te
njerezeve perreth zones qe zhvillohet.
Investitori “COCOAL” Sh.p.k nëpërmjet firmes së nënkontraktuar “TONI KONSTRUKSION”
Sh.p.k ka planifikuar Ndërtimin e kapanonit agroindustrial 1 kat me siperfaqe ndertimi 1149 m2.
Palet kane nenshkruar me date 21.06.2016 Kontraten e Sipermarrjes ndermjet tyre, per “Zgjerim
Kapanoni 1 kat, Pulari” ne pasurine e paluluajtjshme te llojit are + truall + ndertese toke are me
siperfaqe totale 8901 m2, nga kjo truall 2000 m2 regjistruar ne Z.V.R.P.P. Durres ne zonen
kadastrale 2585, me nr. Pasurie 308/33, vol 5, faqe 212.
Tabela 1 Planvendosja e Objektit sipas Formatit Grauss Kruger zone 4
Kordinatat e Objektit sipas Formatit Grauss Kruger zone 4
Nr

X

Y

1

43 83 123.91

45 83 351.94

2

43 83 121.46

45 83 339.46

3

43 83 038.92

45 83 373.06

4

43 83 034.19

45 83 383.80
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Fig. 1. Planvendosja e objektit në ortofoto

Qellimi i ketij aktiviteti eshte rritja e shpendeve (zogjeve) per mish, me qellim tregtimin e
tyre drejt konsumatorit. Theksojme se nuk kemi procese te therjes se zogjve, por vetem
rritjen dhe tregtimin e tyre per mish.
2.2 OBJEKTIVAT E VNM 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;
Te jape informacion mbi ndikimin e projektit ne infrastrukturen ekzistuese dhe veprave te
artit te zones ne zhvillim.
Të vlerësojë ndikimet e mundshme në mjedisin përreth dhe në banorët e zonës për Zgjerim
Kapanoni 1 kat, Pulari;
Të përshkruajë masat për reduktimin apo evitimin e impakteve të analizuara;
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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 rruajtja 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.
Investitori “COCOAL” Sh.p.k pasi eshte pajisur me dokumentacionin e plotë në lidhje me
pronësitë ku jane projektuar të realizohen ndërhyrjet për Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari, është
shprehur i gatshem për nisjen e nënkontraktimit më një firmë ndërtimi “TONI
KONSTRUKSION” Sh.p.k sipas Kontrates se Sipermarrjes lidhur ndermjet paleve, shoqeri kjo e
cila do të marrë përsipër punimet e nevojshme për realizimin e punimeve per ndertimin e
kapanonit. Me kërkesë të vet Subjektit është kërkuar që për këtë aktivitet të bëhet një Vlerësim
Mjedisor në veçanti, për vet ndjeshmërinë, që ka dhe mund të ketë implementimi i këtij projekti
në komunitet dhe mjedisin e zonës përreth.
SUBJEKTI NDËRTUES “TONI KONSTRUKSION” Sh.p.k
POROSITËS “COCOAL” Sh.p.k

Fq 8

Raporti Paraprak i VNM: Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari

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 a) “Projekte për zhvillimin e
pasurive të patundshme industriale” dhe b) “Projekte për zhvillime urbane, duke përfshirë dhe
ndërtimin e qendrave tregtare dhe parkimet për makinat” i nënshtrohet Procedurës Paraprake të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
Subjekti “COCOAL” Sh.p.k eshte pajisur me Deklarate Mjedisore Nr.1483 Prot, date
05.08.2015, me Nr. Identifikim 445, te Vendimit 33, per projektin “Instalim per pulat dhe zogjte
qe rriten per veze” dhe “Fabrike per prodhimin, perpunimin dhe paketimin e produkteve me baze
bimore” dhe me Leje Mjedisit Tipi B, Nr. 5446 Prot, date 16.09.2015, me Nr. i identifikimit te
Lejes 1939, te Komisionit Nr. 30 per instalimin “Trajtim dhe perpunim i materialeve te
nevojshme per prodhimin e produkteve ushqimore nga lendet e para vegjetale. Rritje intensive e
shpendeve ne nje instalim”.
Per sa me lart subjekti “COCOAL” Sh.p.k Aplikon per pajisjen me Vendim Paraprak te VNM per
projektin “Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari” Referuar Nenit 8, pika b) çdo ndryshim a shtesë në
projektet e listuara në shtojcën I apo II, të licencuara paraprakisht, që mund të shkaktojë efekte të
rëndësishme negative mbi mjedisin, te Ligjit 10 440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e
Ndikimit ne 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
ndertimit 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
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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
KLASIFIKIMIN E RAPORTIT TË VNM-SË:

PËR

HARTIMIN

DHE

Ligji nr. 10440 datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”
Ky ligj ka për qëllim të sigurojë:
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:
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1. Zhvilluesi që synon të zbatojë një projekt, i cili 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
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
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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 .
"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

Ligji Nr.10 431 datë 9.6.2011
Ligji Nr. 10440, datë 07.07.2011
Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011
Ligji Nr.9362, datë 24.03.2005
Ligji Nr.8897, datë 16.05.2002
Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006
Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002
Ligji Nr.10081, datë 23.02.2009
Ligji Nr.7875, datë 23.11.1994
Ligji Nr.9385, datë 04.05.2005

Baza Ligjore
Për mbrojtjen e Mjedisit
Për vlerësimin e ndikimit në mjedis
Për lejet e mjedisit
Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve
Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
Për mbrojtjen e biodiversitetit
Për zonat e mbrojtura I ndryshuar me: - Ligjin
Nr.9868, datë 04.02.2008
Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë
Për mbrojtjen e faunës së egër dhe gjuetinë” I
ndryshuar me: Ligjin Nr. 9219 datë 08.04.2004
Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, I ndryshuar me:
Ligjin Nr. 9791 datë 23.07.2007
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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
Për Inspektoratin Sanitar Shtetëror I ndryshuar
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:
Ligji Nr. 9672, datë 26.10.2000
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”.
Ligji Nr. 9334, datë 16.12.2004
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në
Protokollin e Kiotos në konventën për ndryshimet
klimatike (UNFC).
Vendime të Këshillit të Ministrave
VKM Nr. 13, datë 4.01.2013
Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të
afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit
të ndikimit në mjedis.
V.K.M Nr. 395, datë 21.6.2006
“Për miratimin e strategjisë dhe të planit të
veprimit për zhvillimin e turizmit, kulturor dhe
mjedisor
VKM Nr.123, datë 17.2.2011
Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për
menaxhimin e zhurmave në mjedis.
VKM Nr. 587, datë 7.07.2010
Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të
zhurmave në qendrat urbane dhe turistike.
VKM Nr. 676, datë 20.12.2002
Për shpalljen e zonave të mbrojtura monument
natyror
VKM Nr.804, datë 4.11.2003
Për miratimin e listës së specieve të florës
shqiptare që vihen në mbrojtje.
VKM Nr. 177, datë 31.3.2005
Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta
dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse.
VKM Nr.435, datë 12.09.2002
Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër
në Republikën e Shqipërisë.
VKM Nr.803, datë 4.12.2003
Për standardet e cilësisë së ajrit.
VKM Nr.247, datë 30.04.2014
Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
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procedurave për informimin dhe përfshirjen e
publikut në vendimarrjen mjedisore
VKM Nr. 575, datë 24.6.2015
Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e
mbetjeve inerte
Vendim Nr. 99, datë 18.2.2005
Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit
të mbetjeve
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 Për pastrimin në zona urbane dhe rurale,
datë.17.11.1997
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
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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 Qershori 2016 deri në Korrik 2016 nga një ekip inpektorësh dhe eksperti i mjedisit në
bashkpunim me shoqeriner projektuese J & F ARCHITECTUARAL. 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
Ndërtimi i kapanonit agroindustrial 1 kat, me qëllim konsolidimin strukturor dhe përshtatjen
sizmike të godinave si dhe realizimin e ndërtesave 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. Ne hartimin e raportit te VNM-se nje kujdes i vecante studimi eshte dhe ndikimi i
projektit ne infrastrukturen ekzistuese te zones.
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.
2.
3.
4.

Ngritja e objektivave orientuese të raportit të VNM;
Mbledhja e materialit bazë ekzistues dhe plotësimi i formularit përkatës për këtë raport
si dhe seleksionimi i tyre për përdorim;
Verifikimi në terren i të dhënave ekzistuese dhe mbledhja e të dhënave të mundshme;
Hartimi i VNM 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.
ii.

iii.

Monitorimi i zhurmave nga specialistët e kësaj fushe pranë Inspektoriateve përkatëse;
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;
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 “TONI KONSTRUKSION” Sh.p.k nën mbikqyrjen e supervizorëve shoqeria
SUBJEKTI NDËRTUES “TONI KONSTRUKSION” Sh.p.k
POROSITËS “COCOAL” Sh.p.k

Fq 16

Raporti Paraprak i VNM: Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari

“infinite R S” Sh.p.k do të mirëpresë, ndihmojë dhe lehtësojë, çdo inisiativë monitoruese
mjedisore, që do t’i këshillohet dhe vendoset kusht 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 masat e dherave dhe ato
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 ketij raporti VNM-je 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 “Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari”, 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
njesive administrative vendore, 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, si dhe pershtatjen e projektit me
kushtet e mjedisit dhe kerkesat e organeve vendimarrese/kontrolluese dhe komunitenin e zones
perreth.
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-je, 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
Investitori “COCOAL” Sh.p.k nëpërmjet firmes së nënkontraktuar “TONI KONSTRUKSION”
Sh.p.k ka planifikuar Ndërtimin e kapanonit agroindustrial 1 kat me siperfaqe ndertimi 1149 m2.
Palet kane nenshkruar me date 21.06.2016 Kontraten e Sipermarrjes ndermjet tyre, per “Zgjerim
Kapanoni 1 kat, Pulari” ne pasurine e paluluajtjshme te llojit are + truall + ndertese toke are me
siperfaqe totale 8901 m2, nga kjo truall 2000 m2 regjistruar ne Z.V.R.P.P. Durres ne zonen
kadastrale 2585, me nr. Pasurie 308/33, vol 5, faqe 212.
3.2 PERSHKRIM I PËRGJITHSHEM I INVESTIMIT TË RI SI DHE ARSYET E
KËSAJ SIPËRMARRJE
Subjekti porosities COCOAL Sh.p.k operon ne tregun rajonal te Durresit dhe me gjenere ne
fushen e prodhimit te vezeve cocove, per te cilat ky subjekt ka marre lejet dhe licencat e
nevojshme per ushtrimin e lire te aktivitetit ne fushen e rritjes intensive te shpendeve per veze
dhe prodhimin e ushqimit per shpendet dhe kafshet. Ne ndihme te aktivitetit te rritjes intensive te
shpendeve investitori COCOAL synon te ndertoje kapanonin me siperfaqe 1149 m2, i cili do ti
sherbeje shoqerise.
Siç është përshkruar edhe më lart, investitori ka nenkontraktuar shoqerine TONI
KONSTRUKSION Sh.p.k. e cila eshte një kompani e konsoliduar në treg, e shëndetshme
financiarisht dhe e specializuar ne punime Aktivitet ne fushen e ndertimit, regjistruar ne Qendren
Kombetare te Regjistrimit me NIPT L61604505M, me seli ne Shkozet, Durres perfaqesuar nga
Administratori Z. Fadil AHMETAJ, e cila merr persiper Ndërtimin e kapanonit agroindustrial 1
kat.
3.3 VENDODHJA E OBJEKTIT
Objekti ndodhet i pozicionuar në Fshatin Maminas, Njesia Administrative Maminas, Bashkia
Shijak, ne zonen kadastrale 2585, pasuria nr. 308/33, prane fabrikes se karrameles “INSIFA”.
Aksi gjatësor i godinës zhvillohet në drejtimin jug-lindje..
Distanca e objekti Kapanonit Agrondustrial nga objektet/veprat më të afërta
Drejtimi
Objekti
Distanca
Aktiviteti
Jug

Objekti më e afërt

11 m

Toke bujqesore

Veri

Objekti më e afërt

8m

Lindje

Objekti më e afërt

8m

Perroi i fshatit
Maminas
Kapanon
“Pulari”
ne
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Perëndim

Objekti më e afërt

pronesi
te
subjektit
“COCOAL”
Toke bujqesore

30 m

Distancat e objekteve/veprave më të afërta
Kondicionet urbanistike të objektit, janë si më poshtë:
Investitori

COCOAL Sh.p.k

Subjekti Ndertues

TONI KONSTRUKSIONSh.p.k

Sipërfaqja e tokës që zhvillohet

8901 m2

Siperfaqja e godinave ekzistuese 1 kat ne
pronesi

1080 m2

Siperfaqja e ndertimit 1 kat qe kerkohet te
ndertohet
Siperfaqja e ndertimit total

1149 m2

Koeficenti i ndertimit total

25%

Intensiteti i ndertimit total

0.25

Lartesia maksimale

3.9 m

Lloji i struktures

Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari

Numri maksimal i kateve

1 kate

Statusi

Aktiv

2229 m2
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3.4 PROJEKTI I KAPANONIT AGROINDUSTRIAL
3.4.1 Pershkrim i shkurter i investimit te ri dhe arsyet pse deshirojme ta marrim
persiper projektin
Nga ana e Investitorit shoqeria ‘COCOAL’ Sh.p.k eshte planifikuar per Zgjerim Kapanoni 1
kat, Pulari ne sherbim te aktivitetit qe zhvillon kjo shoqeri. Ky kapanon do te ndertohet ne
fshatin Maminas, te Bashkise se Shijakut, ne vendin ku sot ekziston edhe nje kapanon pularie
per veze, si dhe ambjentet ndihmese te saj.
Kapanoni do te ndertohet brenda nje siperfaqe toke totale me siperfaqe 8901 m2, brenda se
ciles ka 2000 m2 truall, si dhe 1080 m2 ndertim (pularia ekzistuese).
Te dhenat kadastrale te prones jane :
Zona kadastrale Nr. 2585, Pasuria Nr. 308/33, Vol.5 faqe 212.
-

Vendndodhja eshte ne nje zone te fshatit ku banesat jane larg dhe influence e stallave
eshte e pandjeshme dhe jo shqetesuese.
Fshati Maminas nuk eshte zone turistike, eshte rezidencial, bujqesor, blektoral dhe se
fundmi ne keto 20 vitet e fundit jane shtuar ndjeshem dhe objektet industriale.
Prona ku do te vendoset objekti eshte prone private
Ne projektimin e kapanonit jane patur parasysh kerkesat e parametrat teknologjike
perkatese
Kushtet klimaterike te zones ku do te ndertohet kapanoni jane mjaft te favorshme
Ne baze te perllogaritjeve paraprake qe ka bere investitori, rezulton se aktiviteti qe do te
zhvillohet ne te ardhmen eshte fitimprures.
Ne kompleksin ekzistues te pularise plotesohen kushtet higjeno sanitare te zhvillimit te
aktiviteti, si dhe te mbrojtjes se mjedisit.
Ndertimi i kapanonit ne ane te perroit, krijon premisa positive per zhvillimin e aktivitetit

Arsyet qe ne deshirojme te marrim persiper realizimin e ketij projekti jane si me poshte :






Jemi te afte ta realizojme kete projekt sepse i kemi burimet njerezore dhe eksperiencat e
duhura.
Ky projekt do te ndikoje ne rritjen e te ardhurave te kompanise dhe ne shfrytezim me te
mire te kapaciteteve prodhuese.
Ky projekt do te ndikoje ne rritjen e numrit te te punesuarve ne zonat rurale , duke
ndikuar ne rritjen e mireqenies se tyre
Largesia nga zonat e banuara
Destianacioni ekzistues i zones ku do te zhvillohet projekti
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3.5 PERSHKRIMI TEKNIK I INVESTIMIT TE PROPOZUAR
Projekti i ndertimit te ketij kapanoni eshte konceptuar te realizohet me konstruksione
bashkekohore, konkretisht :
-

-

-

Toka ku do te ndertohet kapanoni eshte nje parcele ish toke are me mjaft gjeleberim,
kryesisht barishte te keqia, di dhe disa peme te rralla, perfshi dhe disa shkurre. Terreni
eshte ne afersi te perroit te fshatit, i cili ka shtrat te thelle.
Ndertimi eshte planifikuar te ndertohet ne distance 3 ose 6 m larg kufirit te prones nga
ana e perroit, ndaj jane paraqitur dhe dy variante te planvendosjes se objektit.
Infrastruktura e kompleksit ekzistues eshte e plote dhe e mjaftueshme per objektet e
aktivitetit ekzistues, por edhe me rezerva per kapacitete shtese.
Ne kapanon nuk do te kete makineri e pajisje me kate, thjeshte ne dysheme.
Kapanoni ka permasat e jashtme 90 x 12.5 m, si dhe ka dy bokse anesore (tek ventilatori
fryres) me permasa 1 x 10 m.
Lartesia e brendshme ne paretet anesore eshte 3 m
Kulmi i kapriates eshte 90 cm me i larte se ne muret anesore
Kuota e dyshemese (0.00) krahasuar me terrenin e sistemuar jashte eshte rreth 40 cm me i
larte
Shtresat e brendshme te kapanonit jane me cakull te ruluar, nje shtrese me stabilizant te
ruluar dhe shtresa beton arme e dyshemese te ciles i jepet eshte nje pendence me 0.5%
per te larguar ujrat ne paretet anesore ku dhe jane vendos tubat anesore te shkarkimit
Mbi shtresen e betoni behet lyerje me material termoizolues tip Mapei
Porta hyrjes kryesore ne kapanon realizohet metalike industriale e rreshqitese
Pareti ndares i salles se kapanonit me parahyrjen mund te behet me mur tulle me t=12 ose
me panel sandwic
Ne ballin fundor te kapanonit lihen hapsirat per vendosjen e aspiratoreve thithes e
nxjerrjes jashte te ajrit te nxehte
Ndersa nga dy bokset anesore me 10 x 1 me ka ventilator fryres, qe futin ajer te fresket e
te filtruar brenda.
Gjithashtu ne njeren ane ka dhe dritare ne cdo kampate, per te bere nje ajrim e ventilim
natyral. Dritaret jane planifikuar duralumini.
Themelet jane konceptuar te vazhduara me beton te armuar te M-200, me prerje terthore
te nje ‘T’ – je te permbysur.
Ne kete themel inkasohen pllakat metalike dhe bulonerite tip prigioneri ne cdo 5 ml ne te
dy anet e tij, ku mbeshteten kollonat metalike.
Kollonat metalike ne fundin e tyre kane te salduara pllaka metalike me vrimat sipas
prigionereve qe betonohen me pare ne themele. Kollonat metalike jane tip IPE 200 x 100
x 10 mm.
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-

-

-

-

Edhe struktura e mbuleses eshte projektuar po me dopio ‘T’T me te njejtat karakteristika
si kollonat.
Kapriatat e kollonat montohen me interaks cdo 5 ml, si dhe kontraventohen me ‘L’
50x50x5 mm ne kapatat ekstreme dhe ne mes, si ne paretet anesore ashtu dhe ne mbulese.
Veshja anesore e kapanonit realizohet me panele sandwic me t=5 cm, te mbeshtetura ne
progone metalike te realizuara te profilizuara me llamarine me t=3mm te zinkuara. Keto
progone kapen ne IPE-t anesore e mandej ne to montohen panelet.
Ne pjesen e poshtme te pareteve te mureve, realizohet nje mur beton arme gjate gjithe
perimetrit me seksion 20 x 90 cm, i cili rigjidon strukturen, si dhe mbron ate.
Mbulesa realizohet duke vendosur mbi kapriata progone metalike me llamarine zinkato
me t= 3 mm te profiluar ne cdo 97,5 cm, mbi te cilat mbeshteten panelet sandwic me
sandwic me t=5 cm. Ne kulm keto panele mbulohen me llamarine te ngjyrosura e boje te
pjekur gjate gjithe gjatesise.
Ne dy anet e kapanonit ne drejtim gjatesor, mbi kokat e kollonave realizohen ulluket me
llamarine zinkato te profiluar, te cilat kapen ne kokat e kollonave, si dhe mbulohen
(shkelen) nga panelet sandwic te catise.
Ulluket vertikale anesore realizohen me tuba zinkato te profiluar, te cilat kapen ne kokat e
kollonave, si dhe mbulohen (shkelen) nga panelet sandwic te catise.
Ulluket vertikale anesore realizohen me tuba zinkato apo edhe me tuba plastike
Progonat e mbuleses se catise kapen me IPE-t e kapriates me buloneri
Sistemi i furnizimit me uje i kapanonit behet me sistem automatik, po ashtu dhe
shperndarja e kapanonit
Ndricimi behet artificial, me plafoniera specifike
Ventilimi e ajrimi realizohet si nga dritaret dhe me ventilatoret te programuar

Plani i Organizimit dhe grafiku i punimeve
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Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari parashikohet te ndertohet brenda 7 (shtate) muajve nga moment i
fillimit te punimeve.
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Punimet e parashikuara per Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari ndahen sipas zerave te
meposhtem:
1. Punime dheu
2. Punime themelesh beton arme
3. Punime murature shtresa mbushje
4. Punime konstruksioni metali
5. Punime murature beton arme
6. Punime shtrese B/A
7. Punime mbulese catie
8. Punime ulluke horizontal dhe vertical
9. Punime veshje anesore sandwich
10. Punime nenshtresash trotuar
11. Punime dyer dritare
12. Punime elektrike
13. Punime hidraulike e gazi
14. Punime hidroizolimi dysheme
15. Punime mur ndarje brenda
16. Punime kullim territory
17. Punime bojatisje
18. Punime teknologjike montimi
19. Punime sistemime jashte
Pershkrimi i detajuar i punimeve qe do te realizohen per Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari
jane:
Nr

Pershkrimi i punimit

Njesia

Sasia

1

1. Punime dherash
Germim dheu makineri themele e plinta

m3

650.000

2

Transport material ndertimi, dheu auto 5 km

m3

650.000

3

Hedhje, rrafshim, mbushje, ngjeshje dheu

m3

250.00

2. Punime sistemimi
1

Mur bordure B/A t=11-20c, c16/20

m3

21.20

2

Shtrese b/a trotuar c 16/20

m3

21.50

3

fv hekur periodic trot

ton

1.30

4

Shtrese cakull mbeturin kavo, t=20cm (2shtresa) m2

172.00

5

shtrese stabilizant 20 cm jashte (tek bordure)

1.00
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6

pusete kontrolli 1x1x1.5m

cope

2.00

7

Pusete shkarkimi b/a 50x50cm h=100cm

cope

12.00

8

Pusete b/a shiu 40x60cm h=100cm, kapak gize

cope

90.00

9

shtrese rere nen tuba t=20

m2

90.00

10

shtrese granulare mbi tuba me t=30cm

m2

1.00

11

Grope septike V 6 m3

cope

3. Punime murature, betony e
konstruksioni
1

Mur tulle 6 vrima II.M 15

m3

4.50

2

Beton shtrese nen plinta ose nen tra

m3

18.90

3

Trare themi monolit b/a c 16/20

m3

113.40

4

FV kapriata me IPE

ton

12.04

5

Buloneri M 20 x 60 x 4

(600 cope

cope

600.00

6

Buloneri M 12 x 40 x 2.5 (750 cope)

cope

745.00

7

Mur B/a t=11-20c, c16/20

m3

37.50

8

Mur b/a t=21-30c, c16/20

m2

88.00

9

lyerje boj vaji konstruksion metalik

m2

1260.00

10

fv hekur periodic

ton

8.70

11

Konstruksione metalike te perbera

ton

21.91

12

Prigionere e pllaka

ton

1.18

Dere industriale me sandwich, hapje scorevole

m2

8.60

1

veshje mure dhe mbulim me sandwich b=5cm

m2

1723.00

2

FV dritare D/al tek xhami

m2

18.00

3

FV dyer duroalumini

m2

2.00

4. Punime rifiniture

5. Punime shtresash, nenshtresash e
H/izolimi
1

shtrese betony c 16/20

m3

208.00

2

Shtrese cakull mbeturin kavo, t=20cm (3
shtresa)

m2

3120.00

3

Cilindrim shtrese cakulli 10 cm (6 shtresa x 10
cm

m2

3070.00

SUBJEKTI NDËRTUES “TONI KONSTRUKSION” Sh.p.k
POROSITËS “COCOAL” Sh.p.k

Fq 29

Raporti Paraprak i VNM: Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari

4

shtrese stabilizant 20 cm

m2

1040.00

5

Cilindrim shtrese stabilizanti (2 x 19 cm)

m2

1040.00

6

H/izolim dy shtresa Mapei dysheme + mur
anesor

m2

1040.00

6. Punime kornize e llamarine, ulluke
1

Ulluke vertical PVC

ml

32.00

2

Ulluke horizontale llamarine

ton

1.37

7. Linja e furnizimit me uje, gaz e MKZ
1

Germim dheu kanal

m3

150.00

2

Hedhje, rrafshim, mbushje e ngjeshje dheu

m3

150.00

3

FV tuba rakorderi ujesjellesi d=70 Pn 20

ml

30.00

4

FV rezervuare zingat 5000 litra

cope

2.00

5

FV pompe uji

cope

1.00

6

FV tuba e rakorderi ujesjellesi d=90 PN-16

ml

10.00

7

FV hidrante

cope

3.00

8

FV Tub d=63

ml

110.00

9

FV T-ije d=63

(cope 5)

kg

2.00

10

FV bryl d=63

(cope 12)

kg

4.00

11

FV Manikote d=63 (cope 63)

kg

7.00

12

FV Xhunto d=63 x 2” m+f (cope 6)

kg

1.80

13

Kaseta Hidranti

cope

3.00

14

Fv tub d=25

ml

40.00

15

FV xhunto d 25 3/4" (cope 5)

kg

1.00

16

FV bryl d=25 (cope 25)

kg

5.00

17

FV T-ije d=25 (cope 10)

kg

2.00

18

FV reduksion d=23x20 (cope 10)

kg

3.00

19

FV reduksion 3/4 –x 1/2" (cope 10)

kg

3.00

20

FV saracineske1/2”

cope

5.00

21

Niples 1/2" (cope 5)

cope

5.00

22

FV xhunto 20x1/2” (cope 2)

cope

2.00

23

Tub gazi magjistral d=32

ml

100.00

ml 100
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24

FV T-ije d=32x1/2” (43 cope)

cope

43.00

25

FV saracineske gazi (43 cope)

cope

43.00

26

FV pipa gazi (43 cope)

cope

43.00

27

FV priginiere d=8 (199 cope)

cope

100.00

28

FV fasheta gazi (50 cope)

cope

50.00

29

FV fasheta d=32 (100 cope)

cope

100.00

30

FV Pileta d=110

cope

6.00

31

FV tub d=110

ml

98.00

32

FV bryla d=110 45-90 grade

cope

20.00

33

Ngjites PVC

kuti

15.00

34

fasheta d=110

cope

15.00

35

Puseta 40x60x100 kapak gize

cope

12.00

36

tuba te brinjezuar d=200 per kanalizim

ml

290.00

FV tub plastmasi 30-36 mm

ml

250.00

FV kuti support gevis 4 modular

cope

6.00

FV celes 1 polar gevis

cope

6.00

FV prize shuko gevis

cope

10.00

FV kuri derivacioni

cope

10.00

Kabell bakri 3x1.5 mm

ml

1600.00

8. Punime elektrike
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Kabell bakri 3x2.5 mm

ml

600.00

FV automat diferencial 10A

cope

3.00

FV automat diferencial 16 A

cope

3.00

FV automat diferencial 32 A

cope

3.00

FV automat diferencial 63A

cope

1.00

kasete metalike me zbarra bakri

cope

1.00

ndricues flourishent 1x40w

cope

30.00

elektroda tokezimi, zingate e bakerzuar 1-2m

cope

4.00

FV kabell ushqimi 4x6

ml

30.00

FV kabell 2x1.5

ml

300.00

FV kuti shperndarese PTA

cope

16.00

FV Celes 160 A

cope

1.00

FV kuadri ndricimi 24 poste

cope

1.00

FV llampa sinjali

cope

3.00

Planimetrite e Projektit Arkitektonik
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Projekti i P.M.N.Z.SH
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Projekti Hidroteknik

Grope Septike
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3.6 LËNDËT E PARA QË DO TË PËRDOREN
Materialet e parashikuara per realizimin e Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari jane:
3.6.1

Betoni që do të hidhet në vepër:

-

Rezistenca karakteristike 28 ditore

Rck > = 25/30/35 N/mm2

-

Cimento 325/425: sipas mix design

3-4

q.li/m3 beton

-

Uji: sipas mix design

150

lt/m3 beton

-

Zhavorr (dmax=35mm):

0,40

m3/m3 beton

-

Rera:

0,80

m3/m3 beton

3.6.2

Betoni strukturor i lehtësuar me karakteristikat e mëposhtme:

-

Densiteti në të thatë:

~ 1600 daN/m3

-

Rezistenca mesatare 28 ditore në shtypje

> = 30 Mpa

-

Resistenca karakteristike 28 ditore në shtypje

> = 35 MPa

-

3.6.3 Llac cimento reoplastik me karakteristikat minimale si më poshtë:
Zgjerimi i matur sipas procedurave të UNI 8147 > 0,04% pas 1 dite > 0,01% pas 28
ditesh

-

Rezistenca në shtypje (UNI EN 196/1)
ditore)

-

Moduli elastik (UNI 6556)

> 20 MPa (1 ditore) > 55 MPa (28

27.000 MPa (28 ditore)

3.6.4
-

Llac cimento për ngjitjen e diafragmave apo strukturave të betonit me
shufrat e ankorimit, me karakakteristikat minimale si më poshtë:
Aderenza me celikun (pas 7 ditesh)
> 15 MPa

-

Rezistenca në shtypje (UNI EN 196/1):

-

3.6.5 Celiku për shufrat apo armaturën e betonit:
Celiku i tipit
FeB44k

-

Rezistenca karakteristike në rrjedhshmëri

fyk > = 430 N/mm2

-

Rezistenca karakteristike në thyerje

ftk > = 540 N/mm2
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3.6.6

Celiku për karpenterinë metalike:

-

Hekuri që duhet të përdoret
Rezistenca në thyerje nga tërheqja
Rezistenca në rrjedhshmeri

-

3.6.7 Lamiere grecate
HI-BOND i tipit A 55/P 600 spesori 10/10 ose e ngjashme – me celik S 280 GD (UNI EN
10147)

-

LIDHJET ME BULONIM UNI EN ISO 4016 - UNI 5592 – UNI EN 898:

-

Vidat, dadot, rozetat dhe/ose piatat duhet të vijnë nga një prodhues i vetëm

-

Vidat me rezistence të lartë

UNI 5712 – classe 8.8 UNI EN 20898-1

-

Dado me rezistence të lartë

UNI 5713 – classe 8 UNI EN 20898-2

-

Rozetat (celik C50)

UNI 5714 – UNI EN 10083-2

-

Pjatat (celik C50)

UNI 5715 – UNI EN 10083-2

-

Shtrënguesit

UNI 3740

3.6.8

Fe 430/510
ft > = 410/500 N/mm2
fy > = 275/355 N/mm2

Lidhjet me saldim:

Sipas CNR-UNI 10011 me hark elektrik në përdorimin e elektrodave të veshura.

3.7 PËRSHKRIMI I PROCESEVE TEKNOLOGJIKE TË PUNIMEVE
Punimet që do të realizohen për Ndërtimin kapanonit agroindustrial 1 kat ndahen sipas zërave të
mëposhtëm:
3.7.1

Kontrolli periodik i karekteristikave të materialeve të betoneve si:

- Cimento
Per elementet b/a mund te perdoren cimento te klasave 32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R te
cilat kenaqin kerkesat qe parashikon ligji (Ligji 26/05/1965 n° 595, nga DM 03/06/1968, ne
Dekretin e Ministris se Industris, Tregtise e Punes te 13/09/1993), si dhe Vendimi i Ministrave
(DM 09/03/1988 n°126), me perjashtim te cimentos aluminoze.
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- Inertet
Inertet qe do te perdoren ne perberje te konglomerateve te cimentos, mund te jene me origjine
aluviale ose mund te vijne nga thyerja e materialeve te germuara por ato duhet te plotesojne
karakteristikat e percaktuara per Klasen A ne Normativen UNI 8520 pjesa 2a.
- Uji i brumit të cimentos
Uji qe do te perdoret per brumin e cimentos duhet te kenaqe kushtet qe percaktohen ne
normativat teknike DM 09/01/1996 ne mbeshtetje te Art. 21 te Ligjit 1086 del 5/11/1971.
3.7.2 Kualifikimi paraprak i betonit
Shoqeria ndertuese mbahet vazhdimisht ne kontroll persa i perket zbatimit te normave lidhur me
realizimin e veprave prej betoni, normal dhe te paratensionuar si dhe per strukturat metalike si
edhe normat teknike qe duhet te zbatohen per aplikimin e tyre.
Studimi per cdo klase te betonit qe figuron ne llogaritjet statike te objektit duhet te kryhet te
pakten 30 dite perpara hedhjes ne veper.
Nje studim i tille i kryer ne nje laborator te certifikuar, duhet te provoje konformitetin e betonit
dhe te komponenteve te tij.
Ne relacionin e kualifikimit, duhet te jene specifikuar ne menyre te qarte keto karakteristika:

Rezistenca karakteristike ne shtypje Rck,

Qendrueshmeria e veprave (UNI 8981),

Diametri maksimal i agregatit (UNI 8520),

Tipet e cimentove dhe dozaturat minimale te pranuara,

Moduli elastik ne shtypje (UNI 6556)

Permbajtja e ajrit ne betonin e fresket (UNI EN 12350-7)

Tkurrja e betonit (UNI 6555)

Rezistenca ndaj cikleve te ngrirje-shkrirjes (UNI 7087)

Pershkueshmeria ndaj ujit (ISO DIS 7032)
Autoriteti perkates do te autorizoje fillimin e hedhjes se betonit ne veper vetem pasi te kete
ekzaminuar dhe aprovuar dokumentacionin per cilesine e materialeve dhe te mbushesve te
betonit dhe pasi te kete kryer perzierje prove te betonit per verifikimin e kerkesave te dhena ne
tabelen 1.
Perzierjet do te marrin autorizimin vetem nese rezistenca mesatare ne shtypje per secilin tip
konglomerati, e matur ne mostrat 28 ditore te marra ne perzierjet e proves nga impiantet e
paketimit, nuk ndryshon me shume se 10% nga rezistenca e specifikuar ne relacion.
Provat dhe verifikimi nga ana e Drejtuesit te Punimeve per certifikimin dhe studimet paraprake
nuk do te perjashtojne ne asnje menyre shoqerine ndertuese nga pergjegjesia me te cilen e
ngarkon ligji ne menyre te drejtperdrejte per objektin ne fjale.
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Karakteristikat e materialeve ne perberje te konglomeratit te cilat jane percaktuar gjate
kualifikimit te tyre, nuk mund te ndryshojne gjate punimeve.
Neqoftese ne ndonje rast shume te vecante, parashikohet ndryshimi i materialeve atehere
procedurat e verifikimit dhe kualifikimit duhet te behen nga e para.
3.7.3 Kontrollet gjatë punimeve
Drejtuesi i Punimeve do te kryeje kontrolle periodike gjate zhvillimit te punimeve per te
verifikuar qe materialet e perdorura ne objekte jane me te njejtat karakteristika qe percakton
certifikata e cilesise se materialeve.
- Granulometria e inerteve
Inertet, pervecse duhet te kenaqin disa kushte te percaktuara duhet gjithashtu tju perkasin klasave
me granulometri te ndryshme dhe te perziera ne perqindje te percaktuara per te formuar perzierje
konstante ne menyre te tille qe te kete te njejtat karakteristika (rezistence, konsistence,
permbajtje ajri, ujethithje dhe tkurrje) si ato te percaktuara me pare.
- Rezistenca e konglomerateve
Gjate realizimit te objekteve te betonit, per te percaktuar rezistencen ne shtypje te konglomeratit,
per pergatitjen dhe stazhionimin e mostrave te proves, per formen dhe dimensionet e mostrave
duhet te mbahen ne konsiderate kerkesat respektive.
- Kontrolli i punueshmërisë
Punueshmeria e konglomeratit te fresket do te vleresohet me matjen e uljes se konit Abrams ne
mm sipas UNI EN 12350, prove kjo qe duhet te kryhet ne secilin prej kampioneve te marre.
Prova do te quhet e konsiderueshme per ulje ndermjet 20 dhe 240 mm.
- Kontrolli i raportit ujë/cimento
Raporti uje/cimento duhet vleresuar duke patur parasysh edhe ujin qe permbajne inertet por edhe
ujin e perthithur (Norma UNI EN 1097-6, kushti per inertin “i saturuar ne siperfaqe te thate”, per
te cilen agregati nuk thith uje).
- Kontrolli i homogjenitetit në konglomerat
Homogjeniteti i betonit gjate hedhjes ne veper, duhet te verifikohet duke marre si prova dy
kampione ne 1/5 dhe 4/5 e shkarkimit te betonieres, nepermjet nje site katrore prej 4mm.
Perqindja ne peshe e materialit qe mbetet ne site nga dy kampionet respektive, nuk duhet te
ndryshoje me shume se 10%.
- Kontrolli i përmbajtjes së ajrit
Prova e permbajtjes se ajrit duhet te behet cdo here qe shtohet nje aditiv aerant.
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- Kontrolli i përmbajtjes së cimentos
Ky kontroll duhet te kryhet ne betonin e fresket sipas rekomandimeve te dhena nga UNI 9416 98 dhe 6394 – 69.
Nje vemendje e vecante duhet te tregohet ne perzgjedhjen e vendit ku do te kryhet prova mbi
betonin e fresket sepse kjo prove duhet te kryhet brenda 30 minutash nga perzierja.
3.7.4 Rezistenca e konglomerateve të cimentos
Rezistenca e elementeve te betonit percaktohet nga aftesia per te ruajtur brenda kufijve te lejuar,
vlerat e karakteristikave funksionale ne prezence te faktoreve qe shkaktojne degradimin.
3.7.5 Teknologjia e zbatimit të veprave
- Paketimi i konglomeratit të cimentos
Paketimi i konglomerateve te cimentos duhet te kryhet nga makineri te pershtatshme te cilat
paraprakisht iu jane nenshtruar kontrolleve dhe verifikimeve nga ana e Drejtuesit te Punimeve.
Impiantet e betonimit duhet te jene te tipit automatike ose gjysme-automatike, me dozature ne
peshe te agregateve, te ujit, te aditiveve dhe te cimentos. Dozatura e cimentos duhet percaktuar
ne menyre te pavarur dhe me saktesine me te madhe te mundshme por nderkohe duhet te
kontrollohet edhe lageshtia e agregateve.
- Transporti
Transporti i konglomerateve te cimentos nga impianti i betonimit ne vendin ku do te vendoset,
duhet te kryhet me mjetet e pershtatshme per te evituar mundesine e vecimit te perberesve si dhe
mundesine e degradimit te konglomeratit.
Autobetonierat, shiritat trenasportues si dhe mjetet e shkarkimit do te perzgjidhen ne funksion te
distances se transportit si dhe kohezgjatjes se punimeve.
Cdo ngarkese konglomerati duhet te shoqerohet me nje deklarate (certifikate) ku duhet te
raportohen:
 data;
 klasa e konglomeratit;
 tipi, klasa dhe dozatura e cimentos;
 dimensioni maksimal i agregatit;
 klasa e konsistences;
 volumi (m3) i transportuar;
 koha e nisjes nga impianti i paketimit;
 struktura te cilen ka per destinacion;
- Vendosja në vepër
Hedhja ne veper duhet te filloje pas verifikimit te gropave, te kallepeve dhe te armaturave
metalike nga ana e Drejtuesit te Punimeve.
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Hedhja ne veper duhet te kryhet nen kujdesin e nevojshem dhe sipas rregullave kjo duhet te
filloje pasi te jene pergatitur planet e hedhjes, kallepet, gropat qe do te mbushen dhe pasi te jete
pozicionuar armatura metalike.
- Nyjet e betonit
Autoriteti perkates ka te drejten te vendose, kur dhe ku te jete e nevojshme, qe hedhja e betonit
ne veper te kryhet pa solucione vazhdueshmerie per te evituar nyjet, edhe nese kjo do te sillte
nevojen e kryerjes se punimeve me turne madje edhe ne dite pushimesh zyrtare.
- Vendosja në vepër në klimë të ftohtë
Klima konsiderohet e ftohte kur temperatura rezulton me e vogel se 278 K (5 °C).
- Vendosja në vepër në klimë të nxehtë
Neqoftese gjate hedhjes se betonit ne veper, temperatura e ajrit e kalon vleren 306 K (33 °C),
temperatura e brumit te cimentos nuk duhet te kaloje 298 K (25 °C), ndersa per vepra me masive
ky limit eshte me i vogel.
3.7.6

Stazhionimi dhe dizarmimi

- Parandalimi i plasaritjeve për shkak të deformacioneve plastike
Pasi ka perfunduar hedhja e betonit ne veper, nje kujdes i vecante duhet treguar per stazhionimin
ne menyre qe te shmanget tharja e shpejte e siperfaqeve te ekspozuara si dhe plasaritjeve apo
carjeve, duke marre te gjitha masat e nevojshme te cilat ne cdo rast duhet te propozohen nga
shoqeria e ndertimit dhe te jene aprovuar nga ana e Drejtuesit te Punimeve.
- Maturimi i përshpejtuar nëpërmjet trajtimeve termike
Maturimi i pershpejtuar i konglomeratit te cimentos nepermjet trajtimit termik mund te kryhet
vetem ne ato raste kur jane kryer studime eksperimentale lidhur me trajtimin termik qe mendohet
te perdoret.
Ne menyre te vecante, duhet te kontrollohet qe rritja e rezistencave fillestare te mos rezultoje ne
nje rezistence finale me te vogel se ajo qe do te arrihej ne rastin e ngurtesimit natyral te betonit.
- Dizarmimi
Gjate periudhes se stazhionimit, betoni i hedhur ne veper duhet te jete i perjashtuar nga mundesia
per tu goditur, vibruar apo nga sforcime te cdo lloji.
Heqja e armatures mbeshtetese mund te kryhet vetem pasi jane verifikuar dhe arritur kushtet e
rezistences.
3.7.7

Armatura në b/a
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Ne vendosjen e armatures metalike ne kallepe eshte i detyrueshem perdorimi i disa
distancatoreve te pershtatshem ta prafabrikuar prej betoni ose prej materiali plastik; pergjate
mureve vertikale duhet te arrihet distanca e nevojshme vetem duke perdorur distancatoret
unazore; ne fundin e kallepeve duhet te perdoren distancatore te aprovuar nga ana e Drejtuesit te
Punimeve.
Perdorimi i distancatoreve eshte i nevojshem edhe ne strukturat e bazamentit (themelet) te
armuar.
Shtresat mbrojtese duhet te jene dimensionuar duke respektuar rregullat dhe kushtet e
pershkruara ne standardet per realizimin e strukturave prej betoni te armuar dhe atij te
paranderur.
3.7.8 Kallëpet, armatura mbështetëse, skeleteritë dhe pajisjet e ndërtimit
Per vepra te tilla provizore, shoqeria ndertuese duhet te vere ne dijeni Drejtuesin e Punimeve per
sistemin dhe menyrat qe do te perdoren per keto struktura, duke mbetur pergjegjesi vetem e
shoqerise ndertuese realizimi i te gjitha strukturave provizore ne perputhje me ligjet dhe normat
ne fuqi si dhe brenda te gjitha kritereve te sigurise.
Sistemi i perzgjedhur duhet te adaptohet ne menyre qe realizimi i ketyre strukturave te jete
konfrom dispozitave qe permbahen ne projektin e zbatimit.
Persa i perket kallepeve eshte pershkruar perdorimi i kallepeve metalike ose prej materialesh
fibroze; ne cdo rast keto duhet te kene dimensione dhe trashesi te mjaftueshme dhe te jene
mjaftueshem rigjide dhe me kontraventime per te siguruar siperfaqet e strukturave dhe realizimin
e ketyre te fundit sipas percaktimeve te projektit.
Per siperfaqet e dukshme duhet te perdoren kallepet speciale ne menyre qe te garantohet nje
rifiniture plotesisht e sheshte, e lemuar dhe pa asnje lloj parregullsie.
3.7.9 Strukturat e celikut
Strukturat e celikut duhet te projektohen dhe konstruohen duke mbajtur parasysh standardet dhe
normat referuar strukturave prej betoni te armuar, normal dhe te paranderur si dhe strukturave
metalike por edhe rregulloreve qe japin kushtet teknike mbi projektimin antisizmik, VKM-te dhe
ligjet ne fuqi.
Kontraktori duhet te paraqese prane autoriteteve perkatese brenda afateve, perpara se te
furnizohet me material kete dokumentacion:
a) llogaritjet e projektit konstruktiv te kantierit, perfshi vizatimet e objektit asgroindustrial,
ne te cilat do te raportohen: numri, cilesia, dimensionet, pesha teorike e elementeve
perberes si dhe cilesia dhe karakteristikat e celikut qe do te perdoret;
b) te gjitha llogaritjet dhe relacionet e nevojshme per vendosjen e korekte te strukturave
metalike ne elementet e themelit apo ne strukturat ekzistuese;
c) ne relacionin e llogaritjeve duhet te percaktohet edhe menyra e montimit ne veper duke
specifikuar funksionimin statik te struktures ne faza te ndryshme te montazhit.
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- Kolaudimi teknologjik i materialeve
Cdo here qe materialet e destinuara per ndertimin e strukturave te celikut merren nga prodhuesi,
kontraktori ka per detyre te lajmeroje institucionin perkates (D.P.), duke specifikuar per cdo
ngarkese numrin e elementeve dhe peshen e tyre, deztinacionin ne strukture dhe
dokumentacionin shoqerues nga prodhuesi dhe qe perfshin:



vertetimin e kontrollit;
deklaraten e konformitetit te produktit sipas normave ne fuqi

- Kontrollet gjatë zhvillimit të punimeve
Kontraktori duhet te jete ne gjendje te dokumentoje ne cdo moment, prejardhjen e materialeve te
perdorura gjate punimeve dhe te paraqese certifikatat koresponduese te konformitetit si dhe te
pajise me nje kopje te tyre institucionet perkatese nese ata e kerkojne.
Drejtuesi i Punimeve ka te drejten te kerkoje montimin paraprak, te plote ose te pjesshem, te
strukturave ne oficine.
3.7.10 Gërmimet në përgjithësi
Germimet ne pergjithesi, per te gjitha llojet e punimeve, me dore apo me mjete te mekanizuara,
duhet te kryhenn sipas projektit dhe sipas kushteve gjeologjike dhe gjeoteknike dhe ne cdo rast
sipas rregullereve dhe normave ne fuqi.
Ne realizimin e germimeve, ne pergjithesi kontraktori duhet te procedoje duke evituar rreshqitjet
e tokes, duke qene i vetmi pergjegjes per cdo demtim mbi njerez apo mbi strukture dhe duke
siguruar gjithashtu me shpenzimet dhe nen kujdesin e vet edhe largimin e materialit te germuar.
Per germimet me thellesi me te madhe se 1.50 metra, eshte e detyrueshme te perdoret armature
mbeshtetese ne paretet e germuara ne perputhje me normat ne fuqi.
Gërmimet që parashikohen të realizohen
- Gërmime për sistemimin e sheshit të punimeve
- Gërmime për themelet
- Gërmimet nënujore dhe ato të kullimit
3.7.11 VEPRAT E PËRKOSHME – SKELETERITË
Të gjitha punimet që do të realizohen në Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari do të mbështeten në
veprat e përkoshme, të cilat do të ndihmojnë në realizimin e punimeve në mënyrë më të sigurtë,
ato janë:
- Skeleteritë e drurit
- Skela konsolit
- Skeleritë metalike me strukturë të cmontueshme
- Puntelat (do të përdoren për ndërhyrjet provizore)
- Trarët si përforcim i përkoshëm ose i përhershëm
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4

PËRSHKRIMI I MJEDISIT TË RAJONIT
4.1 Hyrje
Qarku i Durrësit zë një sipëerfaqe prej 76 000 ha dhe shtihet në Ultësirën perëndimore të
Shqipërisë Qëndrore.
Ndarja administrative. Qarku përfshin dy rrethe, Durrës dhe Krujë, një ndarje administrative që
përmbahet për efekt të mbledhjes së taksave, sigurisë, etj. Strukturat e tyre përmbajnë 6 Bashki
aktualisht, të cilat janë qytete ose qendra të banuara dhe 10 Komuna të cilat janë bashkimi i disa
fshatrave përreth. Bashkitë dhe Komunat janë gjithashtu dhe territoret që i korespondojnë
qeverisjes lokale me atributet e tyre të vendimarrjes.
Aktualisht qarku i Durrësit me ndarjen e re administrativo territoriliale është ndarë në 3 Njësi të
Qeverisjes Qendrore dhe konkretish Bashkia Durrës, Shijak dhe Krujë, të cilat kan përfshirë nën
administrimin e tyre komunat dhe fshtatrat që i karakterizonin. Funksionimi i këtyre tre Njësive
të Qeverisjes Vendore, pritet të fillojë mbas dates 22.06.2015 duke krijuar dhe organogramën e
sektorëve industrial, ekonomik, social dhe kulturor që do të përmbahen, brenda shërbime që do
të menaxhohen dhe ofrohen prej tyre.
Korridori Veri-Jug i Shqipërisë, në gjatësinë 405 km nga Hani i Hotit në Kakavijë, kalon nëpër
Durrës. Ai sigurisht lidh Portin e tij me vendet e greqisë, Malit të Zi, si dhe vendet e tjera të
Europës Lindore-Qëndrore.
4.2 Profili i Mjedisit Egzistues
Rrethi i Durrësit shtrihet nga Përroi i Agait (Shkëmbi i Kavajës) në jug-perëndim deri tek Kepi i
Rodonit në veri-perëndim. Koordinata gjeografike të rrethit Durrës janë: gjerësi gjeografike
veriore 41o35’00”, gjerësi gjeografike jugore 41o16’30”,
gjerësi gjeografike lindore 19o35’15”, gjerësi gjeografike
perëndimore 19o25’00”. Ka një sipërfaqe 430 km2 me një
lartësi mesatare 6.1 m mbi nivelin e detit. Klimë tipike
mesdhetare. Për vitin 2009: temperatura mesatare
maksimale 22.6oC, temperatura mesatare minimale 13.2oC,
temperatura absolute maksimale 360C, temperatura
absolute minimale 0.40C. Sasia e rreshjeve: Nëntor 235
mm, Dhjetor 498 mm, Mars 190 mm, Qershor 112 mm.
Gjatësia e vijës kufitare 121.3 km, nga të cilat: kufinj
tokësorë 52.4 km, kufinj bregdetarë 61.8 km, kufinj
lumorë 7.1 km. Laget nga lumenjtë Erzen me gjatësi
Ndarja territorial e qarkut Durres
brenda rrethit 31 km dhe Ishëm me gjatësi brenda rrethit 70
km.
Rrethi i Durrës është njëri nga 36-të rrethet e Shqipërisë. Rrethi bën pjesë në Qarkun të Durrësit.
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Qyteti i Durrësit është i vendosur në brigjet perëndimore të Shqipërisë qendrore dhe shtrihet
përgjatë detit Adriatik. Durrësi, pjesa e vjetër dhe e reja e tij, së bashku me zonën bregdetare nga
Porto‐Romano te Shkembi i Kavajes, qëndron në formën e një harku përgjatë bregut të
Adriatikut.
Qyteti i Durresit ndodhet vetëm 35 km larg nga kryeqyteti Tirana, ka portin më të madh dhe më
të rëndësishëm të Shqipërisë (portë e Korridorit 8), plazhi dhe rrethinat e tij, dhe zë një pozitë
kyçe gjeografike për të gjithë vendin duke qenë dhe vetëm 25 km nga Aeroporti Ndërkombëtar
"Nënë Tereza" (I vetmi aeroport ndërkombëtar).
Durrësi është qyteti i dytë më i rëndësishëm në vend, në aspektin e veprimtarive politike,
ekonomike, administrative, arsimore, shkencore dhe kulturore.
Aktualisht, aktivitetet kryesore ekonomike në Rrethin e Durrësit janë të përqendruara në ndërtim
dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit, industrinë e lehtë (agro-industria, industria e
përpunimit të drurit, fasonët etj), agrobiznesi, tregti, shërbime etj. Gjithsesi rajoni i Durrësit
është i karakterizuar nga një numër i lartë papunësie, varfëri e shtrirë në gjithë rajonin, zhvillim
dhe pjesëmarrje e ulët në sektorin privat, lidhje ekonomike të dobëta me rajonet fqinje, mungese
të infrastrukturës. Në zonat rurale, të ardhurat nga fermat janë mjaft të ulëta sepse familjet
zotërojnë parcela shumë të vogla tokash bujqësore, të cilat janë mjaft të fragmentarizuara.
Veprimtaria zhvillohet ne nje ambjent te pershtatshem per kete aktivitet duke mos krijuar
keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth.
Instalimi per rritjen dhe mbareshtim e shpendeve per veze ne kete zone eshte e pershtatshme
per zhvillimin e ketij aktiviteti pasi eshte ne distance te konsiderueshme nga zonat e
banuara, objektet apo veprat hidroenergjetike, etj.
4.3 Demografia dhe Ekonomia
 Popullsia
Të dhënat mbi treguesit demografik raportojnë për një ndryshim të dukshëm të popullsisë në 20
vitet e fundit. Ky ndryshim, më tepër se për shkaqe natyrore është rrjedhojë e ndryshimit
mekanik të saj si pasojë e lëvizjeve migratore veçanërisht pas viteve ’90. Rritja e popullsise është
rrjedhojë e lëvizjes mekanike dhe shtesës natyrore të saj.
Tabela 3 Shtesa e popullsisë si pasojë e levizjes mekanike
Levizja Mekanike
Gjithsej Qarku
DURRËS
KRUJË
Gjithsej Bashkitë
Gjithsej Komunat

14405
14229
176
11001
3404

6515
6237
278
5744
771
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8061
7992
69
5019
3042

3739
3563
176
2196
1094

4162
4229
-67
3325
837
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Gjithsej komunat
1.Katund i Ri
2.Rrashbull
3.Xhafzotaj
4.Gjepalaj
5.Ishëm

3699
117
2831
984
-170
-142

557
-219
300
291
-6
94

3142
336
2531
693
-164
-236

1080
82
595
243
5
66

974
-106
541
335
11
83

6.Maminas

79

97

-18

89

110

Shtesa natyrore e popullsisë
Shtesa Natyrore
2005

2006

2007

2008

2009

Shtesa

Shtesa

Shtesa

Shtesa

Shtesa

Gjithsej Qarku

2212

2056

1688

2376

1672

DURRËS

1432

1348

1042

1424

1039

KRUJË

780

708

646

952

633

Gjithsej Bashkitë

1038

918

776

999

745

Gjithsej Komunat

895

801

726

978

646
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4.4 Kushtet fizike dhe klimaterike të zonës
4.4.1 Aktivitetit sizmik i rajonit
Rajoni ku zhvillohet aktiviteti bën pjesë në zonat e jashtme të albanideve dhe pjesë përbërëse e
kompleksit ofiolitik mesdhetar që në vetvete janë zona dhe rajone me aktivitet të theksuar
sizmik.
- Qyteti i Durrësit u godit nga tërmete në vitet 177 p.k, 334,506,1273,1869.
- Tërmeti i vitit 1273 shkatërroi plotësisht qytetin e Durrësit me 25 000 banorë.
Nga pikëpamja sizmoteknike zona mund të goditet nga termete me magnitude Mmax=5.5-6.0
gradë Richter me intensitet 6 deri në 7 ballë e cila mund të shkaktojë çarje në mur dhe rrëzim të
copave të suvasë. Mundësit për të prekur zonën dhe për tu goditur nga tërmetet me intensitet të
lartë janë të vogla. Si dhe mundesite per te goditur termetet me shume balle jane te vogla rreth
20%.
Shqipëria është një vend ballkanik me një aktivitet sizmik
historikisht të lartë dhe një rajon i ndërlikuar nga pikëpamja
tektonike. Vendi karakterizohet nga aktiviteti mikrosizmik,
pra nga një numër i madh i tërmeteve të vogla (madhësia M
<5.5), rrallë nga tërmete mesatare (magnitude 5,5-5,9) dhe
shumë rrallë nga tërmete të mëdhenj (madhësia M> 6.5).
Shumica e tërmeteve të fortë në Shqipëri kanë ndodhur
përgjatë tre brezave të mirë-përcaktuar sizmik.
Këta breza sizmik janë përcaktuar si më poshtë.
 Brezi bregdetar Adriatiko - Jonik me shtrirje
veriperëndim-juglindje që përkon me kufirin midis pllakës
Europiane dhe mikro-pllakës së Adrias.
 Brezi Peshkopi-Korçë, në pjesën lindore të vendit
me shtrirje veri-jug, dhe
Aktiviteti sizimik në rajon
 Brezi tërthor Elbasan-Dibër-Tetovë, me shtrirje
jugperëndim-verilindje përgjatë dy brezave të mëparshëm.
Aktiviteti sizmik është rezultat i Orogjenit Shqiptar i cili shtrihet në pjesën më jug-perëndimore
të pllakës Euroaziatike, dhe është një zonë konvergjente për shkak të lëvizjes me drejtim
verilindor të pllakës Adriatike (mikropllaka e Adrias). Orogjeni ndahet në dy zona të regjimit të
sotëm tektonik: zona bregdetare e shtypjes, në të cilën mbizotërojnë shkëputjet mbihipëse dhe
rudhosjet me shtrirje VP dhe V-VP, si dhe zona e brendshme e zgjerimit ku mbizotërojnë
shkëputjet (thyerjet) normale me shtrirje V. Dy rajonet detare, Baseni i Adriatikut Jugor dhe
Depresioni Periadriatik, nuk janë shtjelluar më tej për shkak se rajoni i parë karakterizohet nga
pak termite ndërsa shkalla aktivitetit në rajonin e dytë është shumë e ulët për të dhënë një
kontribut të rëndësishëm. Ngritja e fuqishme dhe progresive në rajonin e Mesdheut, sidomos në
Shqipëri, mendohet të jetë zhvilluar gjatë periudhave të Pliocen-Kuaternarit. Fillimi i procesit
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gjatë Pliocenit u karakterizua nga aktivitete të zgjeruara tektonike, të cilat prekën zonën e
brendshme të vendit dhe çuan në krijimin e strukturave të saj Grabenore dhe Horstore.
Në Shqipëri ka 7 zona të identifikuara të burimeve sizmike. Këto janë zona nga të cilat janë
gjeneruar pjesa më e madhe e tërmeteve. Shumica e tërmeteve e kanë origjinën në 10 km thellësi.
4.4.2 Gjeomorfologjia
Rajoni ku është instaluar aktiviteti është e sheshtë dhe nga ana gjeomorfologjike nuk ka rrezik të
cënohet nga efektet erozive.

KAPANON COCOAL

Gjeomorfologjia e zones ne studim
4.4.3 Kushtet hidrologjike
Në pjesën më të madhe të zonës niveli i ujrave nëntokësore është shumë afër sipërfaqes së tokës
(1.5 deri në 2), në verë ky nivel është më i thellë nga sipërfaqja e tokës. Në këtë rajon takohen
ujërat nëntokësore në depozitat zhavorr dhe në një thellësi 1.7 m deri në 5.5m, por në puset e
shpimit ai arrin të ngrihet dhe të stabilizohet në 0.4-0.6 m thellësi dhe në varësi të stinës niveli i
tyre ndryshon. Distanca e objektit nga Liqeni i Karrecit eshte 1.291 km.
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Kushtet hidrologjike te rajonit ne studim
4.4.4 Karaktristikat klimaterike të zonës
Zona në të cilën ndodhet objekti bën pjesë në zonën klimaterike të Mësdheut. Muajt e verës janë
të thatë dhe të nxehtë dhe muajt e dimrit të lagësht dhe të ftohtë. Periudha e lagështirës është ajo
e vjeshtës së vonë dhe dimrit. Karakteristikat klimatike që kanë dalë në dukje nga ky vrojtim
janë shpejtësia e erës dhe drejtimi i saj, reshjet dhe temperature e ajrit.
Klima e rajonit është mesdhetare fushore qëndrore me karakteristikat klimaterike të rajonit të
Shqipërisë Perëndimore. Për zonën në fjalë (Njesia Vendore Maminas), përfshihet në zonën
klimatike mesdhetare. Janari është muaji më i ftohtë. Temperature mesatare 4-10oC. Gjatë vitit
vërehet rreth 30 ditë me ngrica, në periudhen dhjetor-shkurt. Temperature mesatare vjetore arrin
në 25-26oC.
4.4.5 Temperatura
Temperatura e ajrit në Njesine Vendore Maminas ndryshon nga 8.3 deri në 24.0 oC. Vlerat
absolute e saj e vrojtuar ka qënë 38.6 oC, ndërsa vlera absolute minimale e vrojtuar ka qënë -0.6
o
C. Një nga treguesit kryesorë për të gjykuar mbi veçoritë termike të një rajoni klimatik janë
vlerat mesatare mujore e vjetore të temperaturës së ajrit.
Në qoftëse do ta paraqitnim grafikisht shpërndarjen vjetore të temperaturave mesatare për këtë
zonë, ajo do të kishte formën e një kurbe të shpërndarjes normale, me vlerat më të ulta në janar
dhe ato me të larta në korrik, gusht. Shkaqet e një ecurie të tillë lidhen me shpërndarjen gjatë vitit
të energjisë diellore.
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Tabela 4 Vlerat mesatare mujore të temperaturës gjatë vitit të fundit.
Temp
Mesatare
Mujore
(oC)

MUAJI
J
SH
8.3 9.0

M
11.0

P
14.2

M
18.2

Q
21.8

K
24.0

G
23.9

SH
21.4

T
12.6

N
13.4

DH
9.8

Mes
vjetore
16.0

30

T mes (°C)

25
20
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10
5
0
I

II
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

muaji

Ecuria vjetore e temperaturës mes shumëvjeçare
4.4.6 Reshjet
Reshjet atmosferike jane nga elementet me te rendesishem te motit dhe te klimes. Reshjet e
shumta me kohezgjatje dhe intensitet të madh ose mungesa e tyre për periudha të ndryshme,
mund të sjellë dëme serioze në ekonomi, bujqësi, ndërtim etj. Në këte prizëm analiza e
elementeve klimatikë dhe i variacionit të tyre bëhet një domosdoshmeri në të gjitha fushat e
jetës.
Për shkak të veprimtarisë së gjerë ciklonare sasia më e madhe e reshjeve vrojtohet në gjysmën e
ftohtë të vitit, dhe ajo më e ulët në periudhën e ngrohtë të tij. Zona në studim është një nga zonat
që karakterizohet nga sasi reshjesh vjetore të ulta mesatarisht 931mm në vit të cilat bien
kryesisht në formë shiu.
Le të njihemi fillimisht me regjimin e reshjeve, shpërndarjen e tyre në kohë dhe hapsirë, si dhe
variacionin dhe tendencën e tyre. Reshjet përgjithësisht bien gjatë stinës së vjeshtës e dimërit dhe
vlerësohen në 900-1100mm/vit.
Tabela 5 Shpërndarjen e reshjeve sipas muajve, përgjatë vitit të fundit
MUAJI
Muajt
Mesatare

J
111

SH
91

M
95

P
76

M
51

Q
39

K
24

G
35

SH
63

T
101

N
133

DH
113

Mesatare
(mm)
932

Me poshte paraqitet shpërndarja ndërvjetore e reshjeve për këtë zonë. Siç mund të shihet nga
figura lartësia mesatare vjetore e reshjeve është 931 mm, nga të cilat rreth 69% bie në gjysmën e
ftohtë të vitit dhe 31% gjatë gjysmës së ngrohtë të tij. Muaji me më shume reshje është muaji
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nëntor (132.9 mm), i ndjekur nga muaji dhjetor (113 mm). Muaji me më pak reshje është muaji
korrik me 23.9 mm.
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140

sasia mm

120
100
80
60
40
20
0
I

II

III

IV

V

VI VII
m uajt

VIII

IX

X

XI

XII

Ecuria ndërvjetore e lartësisë mesatare të reshjeve
4.4.7 Shpejtësia e erës dhe drejtimi i saj
Në Shqipëri erërat që rastisin më shumë gjatë gjithë vitit janë ato të kuadrantit të veriut dhe pas
tyre ato të jugut. Në përqindje të vogël rastisin erërat perëndimore dhe ato lindore.
Zona në studim karakterizohet nga një vlerë relativisht e ulët e qetësisë, rastisja mesatarja vjetore
e të cilës është 14.9%. Shpejtësia mesatare vjetore varion në kufijtë 2.4-4.9 m/s, ndërsa ajo
maksimale ka arrtur në raste ngjarjesh të veçanta atmosferike (tufan) deri në 40m/s. Por ky
drejtim nuk karakterizohet nga shpejtësi të medha të erës. Vlerat mesatare mujore të saj sipas
ketij drejtimi variojne gjatë gjithë vitit nga 2.8 m/s në 3.9 m/s. Si drejtim i dytë mbizoterues
çfaqet juglindja me rastisje që varion nga 9 deri në 26%. Ky drejtim çfaqet me shpejtësi më të
medha se sa veriu, shpejtesi qe arrijnë vleren mesatare deri ne 5.3 m/s per muajin dhjetor. Gjate
gjysmës së ngrohtë te vitit fillojnë të rritet frekuenca e erërave të drejtimit perëndimor, frekuenca
e të cilave arrin maksimumin në muajt qershor (21.7%) e korrik (20.4%). Në fakt shpejtesia e
erës në zonën e Maminasit vlerën më të madhe e arrin sipas drejtimeve jug dhe jugperëndim, të
cilët kanë rastisje të ulet përkatësisht 8.2 dhe 4.7%.
Trëndafili vjetor i drejtimit e shpejtësisë së erës
Durres - viti (Q=14.9%)

Trendafili vjetor i shpejtësise dhe drejtimit të erës
(f- frekuenca, s-shpejtësia)

N
30
NW
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20
10

W

0

E
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f
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S
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Njesia Vendore Maminas është një zonë me masa ajrore të paqëndrueshme që shoqërohen me
reshje shiu gjatë gjithë periudhës së vitit. Sipas të dhënave të stacionit meteorologjik për rrethin e
Durresit, përsa i përket drejtimit dhe frekuencës së erës, ato paraqiten në tabelat e mëposhtme.
Tabela 6 Rastisjet në % të drejtimeve kryesore të erës
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
qetesi

janar
39.7
4.1
5.5
23.6
6.6
2.5
3.2
2.9
11.8

shkurt
36.0
3.0
6.4
22.8
9.6
3.5
5.7
4.3
9.5

mars
28.3
2.8
5.2
17.2
11.0
5.5
10.6
7.3
10.6

prill
20.3
3.2
3.3
15.9
12.2
8.0
15
8
14

maj
16.0
2.8
3.7
12.9
10.6
7.5
19.8
9.6
17.1

qershor
17.2
2.5
3.3
12.1
9.0
6.5
21.7
11.5
16.2

korrik
22.1
2.5
2.5
9.5
5.5
3.8
20.4
15.1
18.5

gusht
23.0
2.3
2.9
11.0
5.4
3.9
19.4
13.2
18.7

shtator
26.4
2.3
3.5
11.5
5.5
4.0
16.6
10.0
20.2

tetor
33.1
2.7
4.6
14.2
7.2
4.1
10.1
8.0
16.1

nentor
31.0
2.2
4.7
26.0
9.4
3.8
4.5
5.3
13.1

dhjetor
37.5
4.2
6.2
24.2
6.6
3.2
3.2
1.9
12.9

vjetore
27.5
2.9
4.3
16.7
8.2
4.7
12.5
8.1
14.9

dhjetor
3.3
2.8
4.6
5.3
8.6
8.9
5.3
3.4

vjetore
3.3
2.4
3.5
4.5
6.7
5.8
4.9
4.4

Tabela 7 Shpejtesite mesatare shumevjeçare ne m/sek sipas 8 drejtimeve kryesore
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

janar
3.6
2.7
3.5
5.0
7.7
6.9
4.7
3.8

shkurt
3.9
2.6
4.2
4.7
7.0
7.2
4.5
3.8

mars
3.7
2.4
3.5
4.9
7.6
6.2
4.4
4.3

prill
3.4
2.4
3.4
4.3
7.2
5.8
5.0
4.4

maj
2.8
2.0
2.7
3.6
5.9
4.9
4.8
4.6

qershor
2.8
2.2
2.5
3.2
5.0
5.1
5.0
4.6

korrik
3.0
2.0
2.2
2.9
4.9
4.4
5.2
5.0

gusht
2.8
2.0
2.4
3.4
4.6
4.8
5.1
4.6

shtator
2.9
2.3
2.6
3.6
5.8
4.2
4.9
4.3

tetor
3.1
2.2
3.6
4.3
7.1
5.8
3.8
3.6

nentor
3.3
2.8
3.8
5.2
7.1
6.8
4.8
3.4

4.4.8 Rrezatimi diellor
Zona e Maminasit ka një rrezatim të përgjithshëm diellor vjetor me vlerë R=1611.84kwh/m 2, me
ndryshimin mujor që shkon 70.61 kwh/m2 në janar, që është gjithashtu muaji me rrezatimin
diellor më të ulët, me vlerë deri 214.45 kwh/m2 në muajin korrik kur janë vërenjtur vlerat
maksimale të rrezatimit. Ditët me diell. Kohëzgjatja e ditëve me diell lidhet me katër faktorë që
janë: gjatësia gjeografike, pozicioni
gjeografik, vranësirat dhe tipi i pajisjeve
matëse. Rajoni i Durresit ka deri 2 700
orë me diell në vit. Vlerat e larta janë
vërenjtur gjatë kohës së verës dhe
veçanërisht në korrik dhe gusht. Nga ana
tjetër vlerat më të ulëta anë vërentur në
dhjetor. Korriku dhe gushti kanë vlerat
më të larta se qershori, muaji i cili ka
ditët më të gjata të vitit, por gjithashtu
Rrezatimi diellor ne RSH
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kushtet e motit të gusht dhe qershorit karakterizohen me stabilitet më të vogël sinoptik, me
shumë vranësira dhe ditë me shi.

4.5 Mjedisi Biologjik
- Zonat e mbrojtura
Në afërsi të këtij rajoni ku ndodhet ndertohet objekti kapanon agroindustrial 1 kat nuk ben pjese
ne ndonjë kategori te zonave të mbrojtura.
4.5.1 Flora dhe fauna
Flora. Zona e Maminasit bën pjesë në brezin e shkurreve dhe drurrëve mesdhetare ku
përmendim pyjet gjethëgjere. Në zonat përreth vazhdojnë të mbijetojnë në pakicë si: makiet,
shibjaku (paliurus spina-christi), cermedelli (cotunus coggygria), shqemia (arhus coriaria), shege
(punica granatun), gorrica (pyrus amygdaliformis), murrizet, thana, etj. Në këto zona janë
mbjellë bimë dekorative (Pinus nigra, picea conica, talus bacceta, juniperus virginiana, etj), një
pjesë e mirë e tyre nga kontribues individual nga sektori i biznesit vendas. Sheshi i objektit i ku
zhvillohet aktiviteti nga subjekti është i mbjellur me bimësi autoktone dhe dekorative, duke
krijuar një peisazh të qetë për banorët e zonës dhe punonjësit.
Fauna. Zona në studim nuk dallohet për ndonjë botë të pasur shtazore. Si zonë me zhvillim
industrial, prania e kafshëve të egra në këtë zonë është shumë e vogël. Zogjtë që karakterizojnë
zonat përreth janë: pëllumbi (Streptopelia decaoto), trumcaku (Troglodytes), harabela (passer
domesticus), kumriet, etj. Ndërsa insekte kemi brumbuj, grerëza, milingona, pilivesa, mushkonja,
flutura, etj. Nuk vihet re prania e ndonjë specie që është e përfshirë në “Librin e Kuq”.
4.6 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 8 Gjenerimi i mbetjeve sipas qarqeve, viti 2013
Nr.

Qarku

Popullsia

230764

Sasia vjetore

Sasia vjetore

Sasia vjetore

Ton/banorë

Mb.urbane/ton

Mb.inerte/ton

1

QARKU BERAT

0.209

2

Qarku DIBËR

177974

0.186

33178

16080

3

Qarku DURRËS

282600

0.191

54129

4597
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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.
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.
Gjenerimi i mbetjeve urbane sipas qarqeve për vitin 2013

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
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Gjenerimi i mbetjeve inerte sipas qarqeve për vitin 2013

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.
Megjithese në Shqipëri ekzistojne ligjet kombetare për mbrojtjen e pejsazheve (disa prej tyre
jane të lidhura me trashegimine kulturore dhe historike të Shqipërise si dhe i perkasin listes se
trashegimise kulturore të UNESCO), aplikimi i ketyre ligjeve në nivel lokal është shume i
pamjaftueshem. Nesë Rajoni i Durresit dëshiron të arrije në të ardhmen standarte të një qyteti
evropian të gjelber, ajo duhet të rrisë dhe të forcoje me shpejtesi perpjekjet për të vepruar duke
aplikuar me rreptesi ligjet kombetare dhe në perspektive ligjet evropiane për mjedisin.
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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 Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari, 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 projekti.
- 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 NDERTIMIT TE KAPANONIT
5.2.1 Shkarkimet në ujë
Gjatë fazes se ndertimit te themeleve per Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari 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 dekantimi 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 lidin 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 kapanonit, 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 dhe mundesia e ndotjes nga keto ujra
zvogelohet ndjeshem. Gjate fazes se mbulimit te kapanonit nuk kemi gjenerim te ujrave te
ndotura pasive vete materialet nuk kerkojne perdorim te ujit.
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 aktiviteti i perditshem
urban te automjeteve gjeneron ndotje me te madhe se sa perdorimi i mjeteve ne kantier. Vete
tipologjia e projektit per Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari, te ben te nenkuptosh qe do te kemi
gjenerime grimcave te pluhurit edhe pse ne mase shume te vogel.
Specifikojme se ndikimi ne mjedis ne gjenerimin e grimcave te pluhurit do te jete vetem gjate 3
muajve te pare, per hapjen e themeleve/plintave dhe punimeve te sistemimit te sheshit.
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. Nga zbatimi i projektit per ndertimin e kapanonit agroindustrial
kemi humbje te siperfaqes se tokes, por duhet specifikuar qe kjo siperfaqe toke sipas dokumentit
te pronesise eshte truall 2000 m2.
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
vete punonjesit qe do te punojne ne kantier, proceset e ndryshme te ndertimit, hedhjes se betonit,
akopjimin e paneleve sandwic me njeri tjetrin, etj. Ne rastet kur niveli i zhurmave i tejkalon
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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 100 deri ne 150 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 hapjes se plintave me eskavator dhe
derdhjes se plintave ne vend.
5.2.5 Ndikimet ne flore/faun
Kjo zone nuk ben pjese ne zonat e mbrojtura dhe aktiviteti i Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari nuk
ndikon ne floren dhe faunen e zones ne fjale, pasi kjo zone eshte shume e varfer me bimesi. Nuk
kemi prerje te pemeve nga zhvillimi i ketij projekti.
5.2.6 Mbetjet e prodhuara
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), dhera dhe materiale inerte nga Zgjerim i i
Kapanonit 1 kat, Pulari. Materialet te cilat jane te riperdorshme, riciklueshme do tu jepen
individeve te interesuar per punime ndertimi ne zonat periferike, pjesa e mbetjeve te pa
perdorshme do te grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia Administrative Vendore.
Sasia e mbetjeve inerte dhe te dherave qe do te gjenerohet nga hapja e plintave, themeleve dhe
sistemimet e sheshit te kantierit eshte 650 m3, nga ku 250 m3 jane dhera te riperdorshem per
sistemimin e sheshit te kapanonit agroindustrial, mbetjet inerte dhe te dherave do te menaxhohen
nga subjekti ndertues 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.
Specifikojme se nga zhvillimi i projektit per ndertimin e kapanonit nuk kemi gjenerim te
mbetjeve te rrezikshme, pasi nuk ndodhin procese te tilla.
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
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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 9 Impaktet potenciale negative pa masa zbutëse

Pritësi i
Ndikimit

Burimi i
Impaktit

Kohëzgjatja
Shtrirja
fizike,
Madhësia

Kthyeshmëri
a ne
gjendjen
fillestare

Shkalla e
ndikimit

Nevojat për
masat
zbutëse

Toka

Përdorimi i
Tokës

Kontaminimi i
tokës
Ndikime
negative në
karakteristikat
fizike të zonës
së projektit
Biodiversiteti
Vegjetacioni
Dëmtim

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

2

+

--

Përdorimi
i
pajisjeve
të
përshtatshme
teknollogjike.
Lagia e terrenit.

Jo

1

+

-

Plan veprimi

Karpenteri
Betonim
Vibrim

1

--

--

Plan Rehabilitimi
Standartet
e
punimeve.

Sistemi I terrenit.
Gërmimet.

1

--

--

Zbatimi
rregullores.
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potencial i
vegjetacionit

Emetimet
gazrave
pluhrave.
Rrjedhjet.

e
dhe

Kushte
teknike
optimale
te
mjeteve të punës.
Parandalimi
i
ndotjes

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

--

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.

Fauna
Shqetësim i
specieve,
dëmtim
aksidental i
tyre

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
ndertimit,
sistemimit.

i

Ujërat
nëntokësore

Aktiviteti
ndertimit,
sistemimit.

i

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

1

--

--

1

--

--

Sistemi i terrenit.
Gërmimet.
Aktiviteti
i
ndertimit.

1

--

--

JO

JO

JO

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

Sistemi kanaleve
kulluese.
Muret mbajtëse.

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

Shtim i
mbetjeve
urbane

Mbetjet inerte

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

Sistemi i terrenit.
Gërmimet.
Aktiviteti
i
ndertimit.

1

1

-

--

-

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.

Peizazhi
Ndryshimi i
peizazhit

Monumentet e
natyrës dhe të
kulturës /Zonat
e mbrojtura

Gjat
fazes
së
punimeve & pas
përfundimit
ku
merr
peisazhin
përfundimtar

JO

2

JO

-

-

Zhurmat

Rritje e nivelit
të zhurmave

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

1

--

Trafiku

Trafiku

Ndikimi Social
Ndikimi
Sociale

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

1

-

-

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

Ndikime
potenciale

1

-

--

Do të kërkohet
mirkuptimi i gjithë
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negative në
komunitet që
lidhen me
impaktet
negative të
evidentuara

5.3.1

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

NDIKIMET NË MJEDISIN NDËRKUFITAR TË PROJEKTIT

Zgjerimi i Kapanonit 1 kat, Pulari, 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 shoqerine COCOAL Sh.p.k

+++

Tabela 10 Të dhëna ndikimeve pozitive
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6

MASAT E PROPOZUAR PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
6.1 MASAT KRYESORE LEHTËSUESE QË DO TË NDËRMERREN GJATË
NDËRTIMIT TË KAPANONIT

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 11 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
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veterineri në rast aksidentesh.
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
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, sipas VKM
Nr. 575, date 24.6.2015 “Per miratimin e
kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte”.
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 kapanonit:
SUBJEKTI NDËRTUES “TONI KONSTRUKSION” Sh.p.k
POROSITËS “COCOAL” Sh.p.k

Fq 65

Raporti Paraprak i VNM: Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari




















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 kapanoneve.
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.
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:
-

-

-

-

-

8

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.

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 Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari, 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
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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
Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari.
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”;
- Subjekti është i detyruar të kryejë monitorimet periodike sipas kërkesave të përcaktuara
në kushtet e Vendimit Paraprakt të VNM-së.
Tabela 12 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

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

SUBJEKTI NDËRTUES “TONI KONSTRUKSION” Sh.p.k
POROSITËS “COCOAL” Sh.p.k

Fq 68

Raporti Paraprak i VNM: Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari

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

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 Zgjerim Kapanoni 1 kat, Pulari dhe në
përputhje me bazën ligjore mbi monitorimin, rekomandojmë të monitorohen këto elemente:
Tabela 13 Monitorimi i parametrave mjedisore

Nr.

Monitorimi

1

Cilësia e Ajrit

2

3

4

5

7

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

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

Emetimi i
zhurmave

Niveli i
zhurmave
në dB

Rastet,
incidentet e
mundshme në
vendin e punës
Avari apo
defekte të
ndryshme të
mundshme gjatë
operimit
Dëmtim i
vegjetacionit
apo të mbjellave

Regjistrimi dhe
raportimi i
mënyrës
së trajtimit

Nga fillimi i
projektit deri
ne perfundimin
e tij

Regjistrohen,
raportohen

Nga fillimi i
projektit deri
ne perfundimin
e tij

Monitorim i
zbatimit të
kushteve të Vendimit
Paraprak të VNM-së

Monitorohen,
regjistrohen,
raportohen

Regjistrohen

Frekuenca

Përgjegjësia

Çdo 6 muaj

Eksperti
Mjedisor

Çdo 6 muaj

Eksperti
Mjedisor

Çdo 3 muaj

Oficeri i
Sigurisë

Çdo 3 muaj

Oficeri i
Sigurisë dhe
Drejtuesi i
Punimeve

Nga fillimi i
projektit deri
Çdo 6 muaj
ne perfundimin
e tij
Nga fillimi i
projektit deri
Çdo 6 muaj
ne perfundimin
e tij
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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”
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 objektit 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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9

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
9.10Të vendosen postera sensibilizues per punonjesit dhe banoret per nje mjedis te paster.
9.11Investitori të respektojë detyrimet e vendosura në Vendimin Paraprak të VNM-së që do të
miratohet nga AKM.
9.12Subjekti të respektojë të gjitha masat e percaktuara në ketë raport të VNM.
9.13Subjekti të jetë në dijeni të kuadrit ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
9.14Subjekti 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.
9.15Të kryhet monitorimi i mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
9.16Si 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.
9.17Nga analiza për identifikimin e ndikimeve rezulton se ndikimi do të jetë i drejtpërdrejtë, i
shkaktuar vetëm nga ndertimi i kapanonit 1 kat
9.18Të 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.
9.19Ndikimet do të jenë kryesisht të përkohshme dhe jo të përhershme
9.20Për ndikimet e identifikuara janë propozuar masat përkatëse me qëllim minimizimin dhe
eleminimin e këtyre impakteve.
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