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EMËRTIMI I AKTIVITETIT
“NDËRTIM MAGAZINË, ZYRA DHE RRETHIM TERRITORI”
Emri i administratorit:

KRISTO NAÇI

Person kontakti

KRISTO NAÇI

Nr i tel.

069 20 39 188

ADRESA:

I.

GLINË, KOMUNA DROPULLI I SIPËRM, RRETHI GJIROKASTËR, QARKU
GJIROKASTËR.

FIZIONOMIA E SHOQËRISË “ALFA” SH.A.

Shoqëria “ALFA” SH.A. liçensuar në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike ka ndërtuar një
fabrikë për përpunimin e ujit në hyrje të fshatit Glinë. Ky studim për vlerësimin e ndikimit
në mjedis nga aktiviteti në ndërtimin e magazinës, zyrës dhe rrethimit të territorit është
bërë me kërkesë të shoqërisë “ALFA” SH.A. me administrator z. Kristo Naçi, me qëllim
paraqitjen në autoritetet përkatëse të Mjedisit për pajisje me leje zhvillimore dhe
njëkohësisht me leje mjedisore.
Studimi i ndikimit në mjedis është përqëndruar në evidentimin dhe vlerësimin e shkallës
së ndikimit mjedisor të faktorëve pozitiv dhe negativ si dhe përcaktimin e burimeve të
mundshme me impakt negativ që mund të krijohen gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimit të
veprës së mësipërme. Një tregues me rëndësi në material, i vlerësuar është ndikimi në
komunitet i ndërhyrjes në mjedis për ndërtimin e objektit nga kërkuesi si dhe masat e
marra për minimizimin e këtyre ndikimeve.
Për një vlerësim sa më të mirë të territorit të përzgjedhur që ndodhet në rajonin e
kërkuar është bërë rilevimi në tërësi, ku janë evidentuar të dhëna gjeologjike,
klimaterike, faunistike, floristike, humanitare, projekti i shfrytëzimit, etj.
Për realizimin e studimit krahas kryerjes së rikonjucionit për njohjen e terenit u përdorën
edhe materiale arkivore studimore të ndryshme mbi gjeografinë, klimën, gjeologjinë,
biologjinë e zonës, etj.
1.1.

Emërtimi dhe adresa e shoqërisë.

Emërtimi: Shoqëria “ALFA” SH.A.
Adresa: Vrisera, Komuna Dropulli i Sipërm, Gjirokastër.
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1.2.

Emërtimi, qëllimi dhe lloji i aktivitetit.

Emërtimi i aktivitetit: “Ndërtim Magazinë, Zyra dhe Rrethim Territori”. Qëllimi i
studimit dhe i pregatitjes së raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis është që nga
aplikuesi i këtij projekti të arrihet të merret miratimi në instancat përkatëse për
destinacionin e përzgjedhur për sipërfaqen e kërkuar si dhe për ushtrimin e aktivitetetit
në ndërtimin e objektit “Magazinë, Zyra dhe Rrethim Territori” në përputhje me
legjislacionin e shtetit Shqiptar.
Ky studim vlerësimi paraprak i ndikimit në mjedis është bërë me kërkesë të subjektit, me
qëllim paraqitjen në autoritet përkatëse të Mjedisit për pajisje me leje zhvillimore
konform ligjit nr. 10 440 datë 7/7/2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” shtojca II
“Projekte që i nënshtrohen procedurës paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis”,
pika 10, “Prodhime Infrastrukturore”, shkronja b “Projekte për zhvillime urbane, duke
përfshirë dhe ndërtimin e qendrave tregëtare dhe parkimet për makinat”.
Aktiviteti i propozuar nga subjekti ka të bëj me zgjerimin e aktivitetit në impiantin
ekzistues të prodhimit dhe amballazhimit të ujit “GLINA”. Kjo shtesë synon krijimin e
hapësirave të nevojshme për amballazhim, depozitim të lëndës së parë dhe krijimin e
mjediseve të bollshme për parkimin e mjeteve të transportit por/dhe të shërbimeve të
tjera që funksionojnë në impiant.
Ky raport është një përmbledhje ekzekutive që përmban elementët kryesorë të V.N.M.
dhe është hartuar me qëllim miratimin e lejes zhvillimore për shfrytëzimin e sipërfaqes së
kërkuar si dhe miratimin nga autoritetet përkatëse të ushtrimit të aktivitetit në “Ndërtim
Magazinë, Zyra dhe Rrethim Territori”, si pjesë adezive e impiantit të prodhimit dhe
imbutilimit të ujit “GLINA”, nga subjekti juridik përkatës.
Në V.N.M. e hartuar gjenden të trajtuara elementët e mëposhtëm:
- një përmbledhje e ligjit të aplikuar shqiptar mbi mjedisin si dhe standartet e
rregulloren e ndjekur gjatë përgatitjes së V.N.M.
- Një përshkrim të përgjithshëm të mjedisit në zonën e studimit.
- Një përshkrim të veprimtarisë së kërkuar për zgjerimin e aktivitetit të fabrikës së
përpunimit teknologjik të ujit.
- Një përshkrim të aktivitetit plotësues funksional për kryerjen e gërmimeve në
devijimin e rrugës, sistemin dhe asfaltimin e saj.
- Marrjes në konsiderate të cështjeve të mjedisit që në fazën e përgatitjes së propozimit në
projekt.
- Shqyrtimit të alternativave të ndryshme brenda projektit.
- Një përshkrim të metodologjisë së punës për shfrytëzimin e mjedisit të kërkuar dhe
prezantimet kohore dhe hapsinore të proceseve operacionale në raport me impaktin
komunitar.
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- Identifikimi dhe klasifikimi i problemeve dhe burimeve të ndjeshme të mjedisit.
- Përcaktimi dhe analiza e influencave të mundshme në mjedis nga aplikimi i projektit
të propozuar.
- Programi i monitorimit të ndikimit në mjedis gjatë aplikimit të projektit.
V.N.M. për subjektiv juridik u përgatit duke u bazuar në njohjen e terrenit, në studimin e
literaturës për probleme klimaterike, pedologjike, gjeologjike, biologjike, etj., dhe mbi
këtë bazë përgatitjen e një raporti paraprakt të vlerësimit të Ndikimit në Mjedis me
shkrim.
Në kuadër të këtij studimi janë evidentuar disa nga mundësit e ndikimit në mjedis, të
cilat do të paraqiten në vazhdim sipas fazave të projektit.
1.3.

Metodikat e studimit

Studimi i vlerësimit të ndikimit në mjedis u orientua nga rëndësia e veprimtarisë, vendi ku
ndodhet, pasuritë natyrore dhe humane të zonës si dhe vlerat e vecanta të tyre, në
identifikimin e ndikimeve negative dhe pozitive, marrja e masave zbutëse duke patur
parasysh edhe ruajtjen e interesave ekonomike të investitorit, pse jo dhe planifikimi i
masave orientuese në rast potencial të ndërprerjes së këtij aktiviteti ekonomik.
Evidentimi dhe marrja e masave për reduktimin e impakteve të mundshme negative në
raportin paraprak të VNM është ndërthurur me evidentimin dhe promovimin e
impakteve pozitive të këtij aktiviteti ekonomik në ekonomi, komunitet, mjedis, etj.
Studimi është konceptuar dhe realizuar në këto etapa:
1- Platforma qëllimore dhe vepruese e VNM
2- Grumbullimi i materialeve kryesore ekzistuese, por dhe të atij të përpunuar
posaçërisht për realizimin e kësaj veprimtarie ekonomike.
3- Verifikimi në terren i të dhënave ekzistuese dhe mbledhja e të dhënave të mundshme
gjeologjike, pedologjike, biologjike dhe humane.
4- Hartimi i projektit bazuar tek parashtesa si dhe subjektet vendim-marrëse dhe
kontrolluese të veprimtarive mjedisore në nivel lokal.
5- Analiza funksionale e veprimtarise dhe vleresimi i raportit te saj me mjedisin dhe
komunitetin.
1.4.

KUADRI LIGJOR DHE REGULLATOR.

Përgatitja e Raportit Paraprak të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis me të gjithë elementët
organik, si pjesë e dokumentacionit që duhet për të marrë miratim për ndërtimin e
objektit “Magazinë, Zyra dhe Rrethim Territori” është bërë duke patur në referencë këto
akte ligjore e rregullatore Mjedisore.
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a. Ligji nr.10 440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, shtojca II
“Projekte që i nënshtrohen procedurës paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis”, pika 10, “Prodhime Infrastrukturore”, shkronja b “Projekte për zhvillime
urbane, duke përfshirë dhe ndërtimin e qendrave tregëtare dhe parkimet për
makinat”
b. Ligji nr.10 448, datë 14. 7. 2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar;
c. Ligji nr.10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar;
d. Ligji nr.10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”;
e. Ligji nr.10 279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”;
f. Ligji nr.10 433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.
g. Ligji nr.9115 datë 24.07.2003 ”Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”.
h. Ligji nr.9774, datë 12.07.2007 "Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në
Mjedis".
i. Ligji nr.8897 datë 16.05.2002 ”Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
j. Ligji nr.9587, datë 20.07.2006 ”Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
k. Ligji nr. 8094 datë. 21.03.1996 “Për largimin publik të mbeturinave’’.
l. Ligji nr.8766, datë 05.04.2001 “Për mbrojtjen ndaj zjarrit"
m.Ligji nr.9010 datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” i
ndryshuar me Ligjin Nr.10 137, date 11.05.2009.
n. Ligji nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.
o. V.K.M Nr.1189, datë 18.11.2009 ”Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin
e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit”.
p. 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”.
q. V.K.M. nr.587, datë 07.07.201 "Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të
zhurmave në qendrat urbane dhe turistike".
r. VKM nr 249 “Për Dokumentacionin Ligjor dhe teknik të një VNM”.
s. V.K.M Nr.247, datë 30.04.2014 ”Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore”.
t. Vendimi Nr. 99, datë 18.02.2005 i K.M. "Për miratimin e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve”.
u. Vendimin nr. 686, date 29.7.2016 “Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te
Afateve per zhvillimin e procedures se vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM) dhe
procedures se transferimit te vendimit e deklarates mjediosre.
v. Udhëzim, Nr.6, datë 27.11.2007 “Për miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për
përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta”.
1.5.

Kuadri Ligjor Ndërkombëtar
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.
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Shqipëria është një vend i cili tashmë është 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
të cilat listohen më poshtë:
 Direktiva 2008/1/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 janarit 2008
"Mbi kontrollin dhe parandalimin e integruar të ndotjes", e ndryshuar,
numri CELX: 32008L0001, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L,
nr.24, date 29.1.2008, f. 8-29.
 Konventa për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis në kontekstin ndërkufitar ESPOO,
Finlandë, me 25 shkurt 1991.
 Direktiva 2008/50, CE, e Parlamentit dhe e Këshillit të Evropës (21 Maj 2008) “Mbi
cilësinë e ajrit në mjedis, për një ajër më të pastër për Evropën”.
 Direktiva e Këshilit 96/62/EC Mbi vlerësimin dhe menaxhimin e cilësisë së ajrit në
mjedis.
II.
ETAPAT E PROÇESIT TË OPERIMIT
2.1 Faza para ndërtimit
Gjatë kësaj faze efektet mjedisore janë të përqëndruara kryesisht në hapësirën
punuese dhe mund të jenë rezultat i punëve parapërgatitore. Këto aktivitete mund të
shkaktojnë një ndotje lokale të ajrit dhe zonës së punës. Për këtë arsye janë propozuar
edhe masat për parandalimin e këtyre ndotjeve, siç janë respektimi i procedurave të
parapara sipas Ligjit për Ndërtimin dhe Ligjit për Mbeturina.
2.2.

Faza e ndërtimit

Edhe gjatë kësaj faze disa efekte mjedisore janë kryesisht të përqendruara rreth
hapësirës punuese. Faza e ndërtimit gjithashtu rezulton në degradimin e tokës, në
krijimin e mbeturinave nga materialet ndërtimore, ndotjen lokale e ajrit, shkarkimin e
ujërave nga procesi i punës, si dhe aspektet e sigurisë në punë, etj. Për parandalimin e
këtyre efekteve janë paraparë masat e nevojshme, siç janë respektimi i normave të
ndërtimit të parapara me ligjin e ndërtimit, çështje e menaxhimit të mbeturinave dhe
masat e tjera për zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe zhurmës. Toka e gërmuar do të
depozitohet në një vend të veçantë, e cila do të përdoret paralelisht për mbushje në
ndërtimin e trashesë së rrugës automobilistike ose/dhe më pas do të përdoret për
mbushjen e hapësirave dhe rregullimin e zonës.
2.3.

Faza e operimit
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Faza e operimit është faza kur priten më pak efektet në mjedis. Kjo është e lidhur
me mënyrën e realizmit të proceseve operacionale në impiant në tërësi dhe në
mënyrë të vecantë me destinacionin që do të ketë objekti i kërkuar për ndërtim
nga shoqëria “ALFA” sh.a., megjithatë për ndërtimin e një raporti funksional midis
mirëfunksionimit të impiantit dhe mjedisit rrethues parashikohen masa
funksionale në lidhje me mundësinë e shkarkimeve spontane në mjediset
rrethuese të impiantit. Për të gjitha këto çështje janë propozuar masat për
parandalimin, respektivisht minimizimin e këtyre efekteve.

III. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I MJEDISIT NË ZONËN NË STUDIM.
3.1. QËLLIMI I PROJEKTIT
Projekti i propozuar synon së pari në zgjerimin e aktiviteti të shoqërisë në impiantin
e përpunimit, imbutilimit dhe tregëtimit të ujit Glina. Ky zgjerim ka të bëj me
ndërtimin në pjesën veri-lindore të një objekti “Magazinë, Zyra dhe Rrethim
Territori” për krijimin e mjediseve të parkimit të mjeteve të punës së impiantit por
dhe të personelit të shërbimit. Zona e përzgjedhur për ushtrimin e aktivitetit ndodhet
larg qendrave të banuara. Në këtë vlerësim mjedisor japim informacion të plotë për
aktivitetin që do të ushtroj shoqëria. Njëkohësisht evidentohen ndikimet negative dhe
pozitive në mjedis, si dhe masat zbutëse që do të merren nga investitori për mbrojtjen
dhe menazhimin e qëndrueshëm të mjedisit në territorin e aktivitetit por dhe më gjerë
duke qenë se instalimi do të shoqërohet me procese suplemtare në mjedisin përreth për
devijimin e rrugës komunitare.
Ky raport ka për qëllim hartimin e vlerësimit mjedisor të aktivitetit të propozuar, që të
orientoj institucionet dhe organet vendimarrëse për dhënien e lejes së zhvillimit të këtij
aktivitet në sipërfaqen e kërkuar.
Me këtë raport sigurojmë institucionin përkatës se zona e kërkuar për ndërtim dhe
ushtrim aktiviteti është realizuar në bazë të kërkesave për mbrojtjen e mjedisit.
3.2. Pozicioni gjeografik.
Kushtet që duhet të plotësojë objekti në funksion të aktiviteti të kërkuar me të gjithë
aksesorët funksional:
 Të jetë jashtë qendrës së banuar
 Të jetë larg ndërtesave të tjera
 Të mos ketë vështirësi në transport
 Të jetë afër rrugës automobilistike
Fabrika e Glinës ndodhet në hyrje të fshatit Glinë, rreth 2000m në distancë nga shtrati i
lumit Drinos dhe reth 1500m larg fshatit Glinë. Vend ndodhja e instalimit, pjesë e të cilit
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.
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synon që të jetë dhe instalimi për të cilin subjekti aplikon për pajisje me leje zhvillimore si
dhe leje mjedisore, shtrihet në jug-lindje të qytetit Gjirokastër dhe në raport me të
ndodhet në distancë rreth 17 km. Kuotat e shtrirjes së zonës ndodhen në parametrat 260
deri 350 m mbi nivelin e detit sipas studimit topografik të saj.
Objekti i propozuar për ndërtimin e magazinës së amballazhimit, të ruatjes së lëndës së
parë, zyrave si dhe rrethimi i territorit për siguruar punën në impiant, por mundësi
parkimi të mjeteve motorike nga ana e subjektit përkatës ndodhet në të djathtë (pjesa
perëndimore) të fabrikës së Glinës. Magazina propozohet të vendoset në pjesën fundore
të fshatit Glinë në një sipërfaqe sheshi prej 4328.60m2 dhe me sipërfaqe ndërtimi 21
617.6m2. Objekti në strukturën e tij përmban si element struktural magazinën, zyra për
personelin e shërbimet e ndryshme, mjedis për parkim si dhe rrethimin e territorit të
veprimtarisë së subjektit. Magazina do të përdoret për amballazhim dhe depozitim të
lëndës së parë.

Koordinatat e e vendodhjes sipas sistemit Gauss Kruge janë:
X = 44 39 036.50
X = 44 39 061.08
X = 44 39 000.39
X = 44 38 971.32

Y = 44 26 510.08
Y = 44 26 488.65
Y = 44 26 408.10
Y = 44 26 440.52

AKSI I OBJEKTIT
X = 44 39 013.19
Y = 44 26 460.73
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.
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Raporti midis pozicionimit të objektit shtratit të lumit Drinios dhe fshatit Glinë në
sistemin koordinativ janë si më poshtë: La: 39.956727, Lo: 20.273838 Kuota e lumit
Drinos; La: 39.969572, lo: 20.284524 Kuota e Uji të Glinës; La: 39.97104452147691, Lo:
20.291596412658695 veri lindje fshati Glinë.
Të dhënat teknike të elementëve përbërës të objektit ndërtues:
Sipërfaqja e magazinës 4328.60m2
Sipërfaqja e zyrave 300m2
Sipërfaqja e godinës së rojes 30m2
Sipërfaqja e sheshit të ndërtimit 21 617.6m2
Zona kadastrale 1779
Kufizimet e objektit janë:
-

Veriu: sipërfaqe e lirë toke bujqësore
Lindja: objekt ndërtimor pronë e subjektit “ALFA” SH.A.
Jugu: sipërfaqe e lirë toke bujqësore sipërfaqe e lirë toke bujqësore
Perëndimi: sipërfaqe e lirë toke bujqësore sipërfaqe e lirë toke bujqësore

Bashkangjitur raportit paraprak të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis janë të gjitha hartat
dhe çerfikatat e pronësisë sipas parcelave të ish tokës bujqësore që subjekti posedon dhe
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.
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që përbëjnë sipërfaqen e sheshit të punës ku do të ndërtohen dhe më pas shfrytëzohen
të gjitha objektet e parashikuara për zgjerimin e veprimtarisë së impiantit.
3.3. Mjedisi Fizik.
3.3.1. Kushtet klimaterike.
Kushtet klimaterike të kësaj zone janë tipike e zonës mesdhetare malore jugore (referuar
klimës së Shqipërisë), me luhatje të ndjeshme të temperaturave për shkak të ekspozimit,
me ditë me diellëzim të mirë për shkak të ekzpozimit perëndimor dhe me reshje të
bollshme por jo me shpërndarje uniforme. Reshjet më të shumta (rreth 80 %) bie gjatë
periudhës Nëntor-Prill në trajtën e shiut ndërsa pjesa e sipërme e zonës në referencë me
malin e Buretos karakterizohet nga reshje dëbore që shërbejnë si furnizuese dhe rezervë
ujore. Sasia mesatare vjetore e reshjeve është rreth 1800 mm. Regjimi i temperaturës ka
luhatje të ndjeshme nga –70C deri në +370C sipas stinëve, me temperaturë mesatare
vjetore 14.50C. Shtrirja e zonës përgjatë luginës së lumit Drino karakterizon edhe regjim
të fuqishëm ere kryesisht veri-jugore dhe më pak perëndimore (shkak i ekspozimit
përballë grykës së Muzinës). Vertikaliteti i lartë i zonës shoqërohet me ndryshim të
shpejtë të regjimit klimaterik.
3.3.2. Hidrologjia.
Instalimi i propozuar për magazinë për amballazh-lëndë e parë, zyra dhe rrethim territori
me qëllim parkimi dhe sigurie ndodhet në një zonë të pasur me ujra nëntokësore dhe
sipërfaqësore. Kjo është rezultat i pozicionit të saj që shtrihet në fund të fshatit nga ku ka
rrjedhje të mëdha ujrash me origjinë të ndryshme, por edhe për faktin se struktura e
tokës (sipas studimit gjeologjik që i bashkangjitet raportit të Studimit të Ndikimit në
Mjedis) rrit në mënyrë të ndjeshme aftësinë ujëmbajtëse të saj.
3.3.3. Toka.
Struktura morfologjike dhe përbërja e tokës janë përshkruar në raportin e studimit
gjeologjik që i bashkangjitet këtij studimi.
3.4. Mjedisi biologjik
3.4.1. Regjimi biologjik.
Zona është shumë e hapur dhe e ekspozuar, dhe nuk ka bimësi dhe faunë të zhvilluar
mirë. Bimët drunore janë të pakta dhe spontane kryesisht lisa, pemë dru frutor si fiq,
shkurre të ndryshme si ferra, driza, xunkth, etj dhe bimësi barishtore tipike për
formacionet karbonatike me ekspozim në trajtë breckave, apo forma të tjera. Regjimi i
bimësisë përcakton edhe regjimin e faunës ku ka kryesisht zvarranik (hapësira e luginës
përmban 18 lloje), insekte, flutura, pak amfibë në shtratin e përrenjëve, shpendë
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.
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kryesisht lloje të që janë të adaptuara për mjedise dhe habitate bujqësore dhe ujore
d.m.th shpendë të fushave të hapura, të kopshteve, gëmushave, që zhvendosen
vertikalisht (nga shtrati i lumit Drino drejt shpatit të malit, sidomos rëndësi ka rrugë
shtegëtimi i Falco naumani që ka dhe status të vecantë) për sjellje ushqimore dhe
riprodhuese dhe pak gjitar të vegjël ku mund të gjenden si minj, dhelpra, vidra, etj. Zona
e fshatit është më e populluar në florë dhe faunë tipike të kultivuar. Prania e burime
ujore shumë të pastra në zonën dhe më gjerë janë shumë të rëndësishme për ruatjen e
bashkësisë së disa specie të rrezikuara si lakuriqi i natës dhe vidra (Lutra lutra), të cilat
janë specie me interes global dhe rajonal. Megjithëse aktiviteti i propozuar nuk ka lidhje
dhe ndikim të drejtëpërdrejtë në biodiversitet dhe mjedin ujor të cituar më sipër.
3.4.2. Zona të mbrojtura, habitate dhe zona të ndjeshme. Specie në rrezik dhe grupime
të veçanta.
Zona e përzgjedhur për zgjerim e aktivitetit në ndërtimin e magazinës së amballazhimit,
të lëndës së parë, zyrave dhe për parkim nuk përmban në afërsi mjedise me status
mbrotje, habitate të ndjeshme, specie dhe grupime të ndjeshme nga aktiviteti.
Njëkohësisht natyra e aktivitetit të propozuar që nga momenti i ndërtimit dhe më pas
shfrytëzimi i tij nuk krijojnë asnjë impakt në distancë me influencë mjedisore.
3.5. MJEDISI SOCIAL.
3.5.1. Popullsia.

Objekti që propozohet të ndërtohet nga shoqëria aplikuese gjendet në pjesën fundore të
fshatit Glinë. Pra komuniteti që mund të impaktohet negativisht apo/dhe pozitivisht nga
ky aktivitet i kërkuar është popullata e fshatit Glinë. Ky është një fshat i vogël, banorët e
të cilit merren me aktivitete të ndryshme si bujqësi, blegtori dhe tregëti. Aktiviteti i
propozuar ndodhet larg tij dhe nuk ka impakt të drejtëpërdrejtë në jetën sociale të tyre.
3.5.2. Komunikimi.
Lidhja e përbashkët midis aktivitetit të propozuar dhe komunitetit qëndron në
përdorimin e rrugës automobilistike që lidh këto dy subjekte me rrugën nacionale
Kakavie-Gjirokastër dhe më tej me qytetin, etj. Praktikisht rruga që përdor komuniteti
kalon në hapësirën midis fabrikës aktuale të prodhimit të ujit Glina dhe aktivitetit shtesë
të propozuar për shfrytëzim në të ardhmen. Kështu që nga ky aktivitet do të ndërhyhet
direkt në komunikacion duke spostuar rrugën ekzistuese. Për këtë qëllim në projekt
propozimin e tij shoqëria aplikuese ka planifikuar që me shpenzimet e saj të bëj devijimin
e rrugës automobilistike sipas projektit që i bashkangjitet studimit të VNM-së. Rruga
devijuese do të ketë një gjatësi rreth 700ml dhe parashikohet të ndërtohet sipas
parametrave bashkëkohor. Në këtë mënyrë impakti i instalimit të aktivitetit nga shoqëria
“ALFA” SH.A., do të ketë impakt negativ në komunikacion të përkohshëm, që përkon me
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.
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kohën e devijimit të rrugës ekzistuese dhe njëkohësisht me punimet në sheshin e
kërkuar, ndërsa më pas komunikacioni do të rezultoj me impakt pozitiv pasi shoqëria do
të ndërtojë një rrugë tërësisht të re dhe me standarte të kërkuara, duke vijuar
kontributin e saj në infrastrukturën lidhëse të fshatit me komunitetet e tjera.

Pamje e mjediseve ku do të instalohet objekti Magazinë, zyra dhe rrethim territori
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V. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TEKNOLOGJIK TË PROPOZUAR.
4.1.Procedura ndërtimore.
Puna ndërtimore përfshin përzgjedhjen e sheshit të ndërtimit, marrjen e masave
paraprake dhe ndërtimi i objektit për magazinimin e amballazhit, të lëndës së parë,
zyrave dhe parkimin e mjeteve me të gjithë aksesorët funksional. Puna ndërtimore do të
zhvillohet në dy faza:
Faza e parë sistemimi i sheshit të ndërtimit duke larguar mbetjet, papastërtitë etj dhe
niveli i sheshit për ndërtim.
Faza e dytë është ndërtimi i instalimit të kërkuar nga shoqëria përkatës.
Faza e dytë do të paraprihet nga puna në rrjetin e komunikacionit duke realizuar
devijimin e rrugën automobilistike. Për këtë qëllim krahas sistemimit të sheshit të
ndërtimit do të fillojë dhe devijimi i rrugës sipas projektit me qëllim shfrytëzimin e
materialeve të nxjerra për mbushjen e trashesë të rrugës. Në këtë mënyrë minimizohet
në maksimum shkarkimet e mbetjeve inerte në mjedis dhe ruhet performanca mjedisore.
Në këtë fazë që është e lidhur funksionalisht me fazën e parë do të bëhet e mundur të
zhvendosen dhe sistemohen në trashenë e rrugës rreth 1500m3 dhera.
4.2. EFEKTET E MUNDSHME TË PROJEKTIT NË MJEDIS
Janë analizuar dhe shqyrtuar me kujdes të gjitha efektet në mjedisin jetësor, qofshin ato
efekte pozitive apo negative.
4.2.1. Efektet gjatë fazës së para-ndërtimit
Aktivitetet që do të kryhen gjatë fazës së para-ndërtimit, paraqesin disa efekte negative
në mjedis, të cilat me një përkujdesje të vogël do të mund të minimizoheshin
fuqishëm. Gjatë kësaj faze fillestare efektet në mjedis do të mund rezultojnë
kryesisht nga:
Emetimet e zhurmës nga automjetet;
 Emetimet e pluhurit, si rezultatet i largimit, depozitimit dhe heqjes së
mbeturinave;
 Kontaminimi i tokës nga rrjedhjet aksidentale të vajrave nga makinat;
 Ndotja e sheshit dhe rrugës lidhëse si rezultat i qarkullimit të automjeteve
transportuese.


4.2.2. Efektet gjatë fazës së ndërtimit
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Gjatë fazës së ndërtimit të instalimit do të mund të krijohen efekte negative në
mjedis, por me një menaxhim të mirë të këtyre efekteve, nuk do të kishim ndonjë
impakt të ndjeshëm negativ mjedisor. Në vijim janë të përmbledhura efektet
(ndikimet) e mundshme të projektit në mjedis.
4.2.3. Degradimi i tokës
Si rezultat i aktiviteteve punuese do të vij ë deri te dëmtimi i tokës në zonën e
ndërtimit të objektit dhe të rrugës, si rezultat i gërmimeve, sistemimeve,
depozitimeve, etj. Po ashtu nga aktivitet e makinave, mund të kemi kontaminime të
lehta të tokës. Kjo mund të vijë si rezultat i rrjedhjes së karburanteve dhe materieve
tjera në gjendje të lëngët nga automjetet. Po ashtu ndotja e tokës mund vij edhe si
rezultat i depozitimit jo adekuat të mbeturinave të ndryshme që krijohen nga
ndërtimi (materialet ndërtimore, etj.)
4.2.4. Zhurma
Si rezultat i punimeve pritet të kemi edhe emisione të zhurmës. Zhurma kryesisht
është si rezultat i punës së automjeteve punuese dhe trafikut të tyre.
4.2.5. Emetimet në ajër
Po ashtu edhe ndotja e ajrit vjen si rezultat i emisioneve të pluhurit nga aktivitetet
punuese dhe nga lirimi i gazrave të automjeteve nga djegia e karburanteve.
4.2.6. Krijimi i mbeturinave
Si rezultat i aktiviteteve punuese mund të kemi gjenerim të mbeturinave të ngurta,
sidomos inerteve.
4.2.7. Shkarkimi i ujërave
Aktivitetet e ndërtimit (puna me çimento dhe ndërtuese) mund të ndikojnë në
shkarkimin e ujërave në ambientet përreth. Por në kushtet kur ky proçes do të
realizohet me lëndë të parë të siguruar nga subjekte të liçensuar në prodhimin e tyre
mundësia e infiltrimit është inekzistente dhe praktikisht nuk do të ketë shkarkime
ujrash me ngarkesë të cfarëdo lloj tipologjie.
4.2.8. Shëndeti i punëtorëve dhe siguria
Shëndeti i punëtorëve mund të rrezikohet si rezultat i mungesës së pajisjeve
adekuate të punëtorëve si dhe nga aksidentet eventuale.
Aksidentet mund të ndodhin për arsye të ndryshme gjatë punës me ekskavator,
kamionë dhe mjete tjera.
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.

Raport Paraprak Vlerësimi Ndikimi në Mjedis - Ndërtim Magazinë, Zyra dhe Rrethim Territori

Shembujt për rreziqe potenciale janë:
- operimi me pajisje pa masa sigurie.
- përdorimi i kamionit me kushte jo të mira teknike.
- mungesa e vëmendjes dhe seriozitetit gjatë punës, etj.
4.3. Masat gjatë fazës së para ndërtimit
Para fillimit të organizimit të vend-ndërtimit, duhet të bëhet rrethimi dhe sinjalizimi i
vend-ndërtimit sipas praktikave më të mira. Në punën përgatitore përfshihet
pastrimi i terrenit ndërtimor nga mbeturinat dhe gjithcka tjetër, që nënkupton
nivelimin e terrenit. Mbeturinat e krijuara gjatë kësaj faze duhet të largohen sipas
një plani të paracaktuar të koordinuar me nivelimin e trashesë së rrugës
automobilistike.
Vend-ndërtimi duhet të organizohet sipas skemave standarde të organizimit të vendndërtimeve, në funksion të:
- mjeteve të cilat do të përdoren gjatë punëve ndërtimore;
- dinamikës së punëve ndërtimore;
- sigurimit të personelit të punës, kryesisht mbrojtjes së shëndetit publik.
Në rastet e krijimit të pluhurit të merren masa të spërkatjes së mjedisit. Zbatuesi i
projektit ndërtimor të ketë kujdes që gjatë këtyre punimeve, të mos përdor mjete
të vjetëruara apo me defekte, që mund të emetojnë vlera të larta të zhurmës, që do të
kishin efekte negative në mjedis.
4.4. Masat gjatë fazës së ndërtimit
Është e rëndësishme që vendi i operimit të shqyrtohet në lidhje me kushtet e pasigurta.
Bazuar në këto shqyrtime, duhet të përgatiten rregullat për pikat e ndryshme të
operimit. Në rast të ndryshimit të kushteve, atëherë duhet që edhe llogaritjet dhe
rregullat e përmendura të rishikohen. Para fillimit të operimit, dhe gjatë punës
ndërtimore, operatorët dhe mbikëqyrësit e tyre duhet të kontrollojnë në formë
rutinore zonën e operimit në lidhje me kushtet e pasigurta. Kushte te tilla duhet
menjëherë të raportohen dhe të korrigjohen. Në këtë kontest ndërtuesi duhet të
ndërmarrë këto masa:
-

Mbikëqyrja e punimeve të bëhet rregullisht për të garantuar se kushtet e
pasigurta janë duke u korrigjuar dhe se janë duke u respektuar praktikat e sigurta.
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-

-

Dheu i gërmuar, të dërgohet direkt duke koordinuar proceset e punës në
mbushjen e devijimit të rrugës ndërsa pjesa jo e përdorur të depozitohet dhe
të përdoret pas ndërtimit të objektit për nivelizim dhe rregullim të zonës.
Të jepen udhëzimet për operatorët e automjeteve të rënda.
Sigurimi i komunikimit mes punëtorëve në pikat e qasjes së automjeteve të
rënda.
Sigurimi që pajisjet janë mirë të mirëmbajtura dhe që pajisjet e sigurisë janë
funksionale.
Sigurimi i zonës së ndërtimit nga qasja e personave të pa autorizuar
Vendosja e sinjalizimit dhe shenjave drejtuese të komunikacionit
Pastrimin dhe mirëmbatja e vazhdueshme e mjeteve të punës.
Sigurimi i personelit te punes gjate punes qofte me mjete te mnotorizuara apo me
pajisje te thjeshta.
Operimi me pajisje te percaktuara sipas rregullave te sigurimit teknik.
Vendosja ne cdo proces pune e specialisteve perkates, njohes te procesit dhe
pajisjes qe perdoret ne pune.
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V. PROJETI QË DO TË APLIKOHET.
5.1. Treguesit dhe Masat paraprake të vlerësuara për ndërtimin e instalimit.
Ndërtimi i objektit në strukturën hapësinore të tij ka marrë në konsideratë këto tregues
dhe njëkohësisht parashikon masat e mëposhtme:
1. Treguesit e strukturës hapësinore dhe funksionale të objektit:
a. Vendi i përzgjedhur është jashtë mjediseve të banuara si dhe në këtë territor nuk
është paraparë ndërtimi i banesave komunitare.
b. Objekti në strukturë dhe funksion është paraparë të mos shkaktoj ndotje dhe
njëkohësisht të mos rrezikohet nga asnjë lloj ndotje tjetër.
c. Hyrja në objekt është konceptuar që të jetë fuksionale duke mos krijuar vështirësi
për manovrimin e mjeteve.
d. Ngarkimi dhe shkarkimi mundësohet të realizohet pa krijuar ndonjë pengesë
funksionale
e. Objekti është parashikuar të ketë një sistem drenazhimi të lidhur
funksionalisht me atë të terrenit përreth tij.
f. Është paraparë sigurimi i një rrethimi me blloqeve ose rrjetë në një lartësi
minimumi 2m.
g. Mjediset e brendshme të sigurojnë mundësi për ruatjen e materialeve nga
lagështira, temperatura dhe ndikimet atmosferike
h. Objekti do të ketë hapësirë të mjaftueshme, ku krahas funksionit primar do të
plotësojë dhe nevojat e personelit të punës për pushim, shërbime higjenosanitare dhe ushqim.
i. Objekti do të përmbajë mjedise për personelin.
j. Sistemi i materialeve në hapësirën e brendshme do të jetë në funksion të vetive
fiziko-kimike të tyre.
k. Sipërfaqja e sheshit hyrës është paraparë që të ketë kapacitet mbajtës të tillë që
të mundësoj qëndrimin e mjeteve gjatë ngarkim shkarkimit dhe lehtësi
manovrimi.
l. Sipërfaqja e objektit është konceptuar që të jetë e rrethuar në mënyrë të
përshtatshme, d.m.th. të gjitha sipërfaqet e pa betonuara dhe/ose të pa
asfaltuara do të jenë të gjelbëruara.
2. Masat e propozuar për mirëshfrytëzimin e objektit:
a. Duhet që në shfrytëzim të ndalohet kategorikisht mbatja e kafshëve (qenë, mace,
etj) në mjediset e instalimit.
b. Rrugët komunikuese në kuadër të shfrytëzimin me kapacitet dhe efikasitet të
instalimit të jetë të pastrueshme si dhe të kenë një sasi të mjaftueshme
hidrantësh dhe sifonësh shkarkimi.
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c. Krijimi i mjediseve komplementare për trajtimin e ujrave të ndotura të prodhuara
nga aktiviteti apo personeli.
d. Instalimi të shfrytëzohet nga personel i mirë kualifikuar në proceset e kërkuara.
e. Parkimi si pjesë e instalimit të jetë i sistemuar që cdo rrjedhje e mundshme e
mjeteve gjatë qëndrimit apo në rast avarie të mos shkaktojnë rrjedhje me impakt
negativ mjedisor.
f. Pjesë funksionale të jenë dhe mjediset për shërbimet mirëmbajtëse të instalimit.
g. Mjediset komplementare te impiantti do te jene teresisht te lidhur funksionalisht
ne hyrje dhe dalje te materialeve apo lendeve perdoruese.
5.2. FILLIMI I PROJEKTIT.
Faza operacionale në sistemimin e sheshit të ndërtimit
Kjo përkon me hapin e parë të proceseve në shfrytëzimin e sipërfaqës së kërkuar.
Nëpërmjet mjeteve të rënda realizohet gërmimi i sipërfaqes së sheshit (ish kocekët e
misrit), ngarkimi në makina transporti dhe depozitimi në platformën e trashesë së rrugës
së devijuar për shkak të shfrytëzimit të rrugës ekzistuese nga shoqëria. Pjesa jo
funksionale dhe e tepërt e tyre do të sistemohen në hapësirat kufizuese dhe më pas do të
përdoren për sistemin të mjedisit kufizues. Ky proces do të përdor një eskavator dhe dy
makinë trasporti. Ndërkohë që proçesi do të zhvillohet paralel duke hapur trashen e
rrugës së devijuar, mbushjen e saj, sistemimin, asfaltimin dhe vendosja e elementëve
funksional sipas projektit të parashikuar dhe të miratuar nga instanca përkatëse.
Sipërfaqja që do të nivelohet është 4658.60m2. Thellësia e gërmimit të tokës varion nga
30cm-3m. Sasia e dherave që do të zhvendosen është rreth 1500m3.
Faza e punimeve paralele në devijimin e rrugës automobilistike komunitare
Devijimi dhe asfaltimi i rrugës automobilistike komunitare. Qëllimi i realizimit të kësaj
vepre ka të bëjë me realizimin e punimeve për devijimin dhe asfaltimin e aksit rrugor të
përmendur më lart.
Realizimi i kësaj vepre ka të bëjë me:
- Aktivitet gërmues për hapjen e aksit rrugor;
- Disiplinimin e dherave, mbeturinave që krijohen nga volumi i punimeve;
- Sistemimi i kanaleve kufizuese;
- Asfaltimi i këtij aksi rrugor;
Aksi rrugor ku do të ndërhyhet ndodhet në pjesën jug-perëndimore të instalimit sipas
projetit të paraqitur nga shoqëria. Gjatësia e këtij aksi të devijuar është rreth 700ml.
Studimi gjeologjik ka paraprirë këtë VNM me qëllim mundësimin e ndërtimit të këtij
devijacioni rrugor. Aksi devijues është përzgjedhur që të përshkoj hapësirën midis tokave
bujqësore, sipërfaqe e lënë e lirë për qarkullimin midis parcelave. Pra ky devijim nuk
shkakton tjetërsim të tokës bujqësore, për pasoj nuk shoqërohet me humbje të
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sipërfaqes funksionale të tokës aktive. Bimësia në aksin rrugor të propozuar përbëhet
vetëm nga bimësi spontave, tipike shkurrore si Robus sp, Paliurus sp, dhe barishte
kserofite spontane. Këto formacione bimore nuk përfaqësojnë habitat të qëndrueshëm
dhe pjesë funksionale të ekosistemeve.
Punimet për devijimin e rrugës.
Në përzgjedhjen e sistemit të shfrytëzimit janë patur parasysh faktorë të tillë si:
Natyra e materialeve të ngurta të papërdorshme.
Sistemi i transporti të këtyre materialeve inerte.
Distanca e trasportit dhe rrugët e kalimit.
Natyra e zonave të përzgjedhur për depozitim.
Ndikimi në biologjinë e zonës.
Ndikimet e mundshme në jetën e komunitetit gjatë aktivitetit.
Përfitimet komunitare nga devijimi dhe asfaltimi i këtij segmenti rrugor.
Sistemi i sinjalistikës që do të përdoret gjatë kryerjes së punime.
Sistemi i sinjalistikës që do të instalohen përfundimisht konform kodit të
qarkullimit rrugor.
Për ndërtimin e aksit rrugor faza e parë e punimeve ka të bëjë me devijimin e rrugës
ekzistuese. Për këtë qëllim do të bëhen gërmime dhe mbushje për formimin e trashesë
së duhur. Mbushja do të bëhet me material të përfituara nga sistemimi i sheshit të
instalimit. Sasia e dherave dhe mbeturinave të tjera që mund të dalin nga gërmimi është
e papërfillshme qoftë si masë, qoftë si përbërje. Depozitimi i saj do të bëhet duke u
sistemuar në sipërfaqet kufizuese, të rrugës. Pra nga ky aktivitet nuk ekziston asnjë
impakt në hapësira të tjera përreth. Njëkohësisht do të ndërhyhet në sipërfaqen
rilevuese për krijimin e bazamentit të rrugës.
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Rregullimi i sistemit të kanalizimeve.
Rruga gjatë ndërtimit do të shoqërohet me sistem anësore kanalizimesh për disiplinimin
e rrjedhjeve ujore sipërfaqësore, pasi zona ka pjerrësi dhe njëkohësisht do të instalohen
tombinat në vendet e duhura për qarkullimin e tyre dhe mos dëmtimin e rrugës
automobilistike.
Asfaltimi i rrugës.
Pas krijimit të trashesë, mbusjhjes, ngjeshjes do të bëhet asfaltimi i rrugës. Ky proçes ka
të bëjë me shtrimin e stabilizantit, asfaltimin dhe rifinimin e saj përfundimtar. Gjatë
këtij proçesi do të përdoren materiale shtrimi dhe asfaltimi të siguruara nga burime të
linçensura për firmën implementuese të këtij projekti. Gjithashtu firma përfituese do të
sigurojë burime legale për prodhimin e asfaltit që do të përdor. Kjo për faktin se koha e
punimeve për këtë segment rrugor zgjat rreth 45-50 ditë, çka për pasojë efektet e
ndërhyrjes në mjedis dhe komunitet janë afatshkurta.
Natyra e lëndëve të përdorura.
Për realizimin e veprës nevojiten këto materiale ndërtimore si:
1- Zhavor si stabilizant i siguruar nga linja teknologjike të firmës zbatuese ose
kontraktuese, por që nuk krijojnë efekt shtesë mjedisore në projektin e propozuar
për zbatim.
2- Asfalt të pregatitur në linjën ekzistuese dhe jashtë influencave në zonën e
përshkuar.
3- Beton në sasira të pakta për krijimin e kanaleve dhe sistemin e pjesëve anësore.
Materiale të gatshme tombinash për sigurimin e komunikimit dhe disiplinimin e ujrave të
lira dhe të përdorshme.
5.3. FAZA E NDËRTIMORE E OBJEKTIT.
Kjo fazë e veprimtarisë ka të bëj me ndërtimin e objektit për magazinim të amballazhit, të
lëndës së parë, zyrave si dhe rrethimi i sheshit për siguri e parkim. Objekti do të ketë këtë
përbërje:
- Sheshi i i ti,j shtruar me beton;
- Struktura e magazinës do të jetë metalike;
- Mbulesa me palen “sanduic”.
Pra veprimtaria ndërtimore do të ketë të bëj në pjesën dërmuese të saj me materiale të
gatshme ose gjysmë të gatshme, cka nuk do të krijoj gjatë ndërtimit ndonjë impakt të
ndjeshëm në mjedis. Pasi sheshi të jetë sistemuar do të vendosen projeksionet e
magazinës në hapësirë të cilat do të mbushen me beton të cilin shoqëria do ta sigurojë
nga linja asfalto-betoni dhe transporti do të realizohet me mjetet e tyre. E njëjta shoqëri
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do të sigurojë dhe betonin e shtrimit të sheshit të objektit. Mbi platformën e sheshit do
të instalohet konstruksioni metalik i magazinës dhe më pas do të bëhet mbulimi i saj me
panel sanduic. Ndërkohë që sheshi i parkimit do të shtrohet me beton dhe do të
ndërtohen sistem kanalesh grumbulluese me qëllim që ujrat sipërfaqësore së bashku me
rrjedhjet e mundshme të makinerive të shoqërisë për shkaqe të ndryshme, të mos
invadojnë tokën (kujtojmë se zona ka pjerrësi të konsiderueshme dhe është e pasur me
ujra nëntokësore). Sistemi i kanalizimit do të pajiset me gropë dekantuese që të gjitha
rrjedhjet e vajrave apo karburanteve të grumbulohen, dekantohen dhe të trajtohen sipas
kërkesave të ligjit mbi mbrotjen e mjedisit.
Natyra e punimeve është e njëjtë në kohë dhe në strukturë për ndërtimin e pikës së
vendrojes dhe zyrave të administrimit të veprimtarisë së subjektit.

VI .NDIKIMET NË MJEDIS.
Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis të ndërtimit të magazinës së amballazht, të
lëndës së parë, zyrave dhe rrethimi i sheshit për siguri të veprimtarisë e parkim,
shoqëruar me punimet në hapësirën e mjedist për sigurimin e qarkullimit të mjeteve për
shfrytëzim komunitar dhe më gjerë në këto faza: faza e parë, përgatitore: ka filluar që
nga momenti i përgatitjes së kompletimit të dokumentacionit ligjor e teknik, vijon me
verifikimin e këtij dokumentacioni në bllokun ku do të realizohet rikonstruksioni e vazhdon
deri në marrjen e lejeve përkatëse mjedisore, ndërtimore, etj. Faza e dyte, gjatë punimeve
të rikonstruksionit: është faza e fillimit të punimeve të zbatimit të projektit e cila fillon nga
momenti i marrjes së lejeve përkatëse mjedisore ndërtimore etj., deri në përfundimin e plotë
të punimeve. Faza e trete, pas mbarimit të punimeve ndërtimore: fillon me mbarimin e
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punimeve të kësaj zone e vazhdon me shfrytëzimin e instalimit dhe të mjedisit përreth tij në
tërë hapsirën funksionale.
Nga aktiviteti në natyrë përfitohen ndikime në mjedis që mund të jenë pozitive dhe
negative, afatshkurtër dhe/ose afatgjate, të minimizueshme dhe/ose të eliminueshme.
Në përgjithësi nga aktiviteti në instalimin e magazinës së amballazhimit, të lëndës së parë
dhe parkimi, impaktet përmbajnë më shumë element pozitiv se sa negativ. Më poshtë
kemi trajtuar në mënyrë të përmbledhur impaktet e aktivitetit të propozuar së bashku
me punimet plotësuese për të krijuar një zonë tërësisht funksionale për shoqërinë
aplikuse por dhe për komunitetin si dhe mjedisin biologjik.
Por konstatojmë se me analizimin e situatës do të shohim se me realizimin e këtij
investimi mbizotëron ndikim pozitiv, si rezultat i përmirësimit të nivelit të kushteve të
punës në impiant, të zhvillimit të zonës, zbutjen e çështjeve sociale, përmirësimin e
mjedisit të biznesit, përmirësimin e rrjetit të qrkullimit komunitar, etj.
6.1. Ndikime në tokë:
Nga instalimi i aktivitetit të kërkuar rezulton se:
- Nuk ekziston mundësia e erozionit dhe probleme të mundshme stabiliteti;
- Nuk ka impakte nëse përdoren teknikat e duhura të menaxhimit të shtresës së
sipërme të tokës;
- Toka e gërmuar mund të ngjishet nga mjetet e rënda ose buldozerët;
- Përveç kësaj alternative, mjetet do të detyrohen të ecin kryesisht në seksione
paralele. Nëse nuk parandalohet si duhet, ky impakt mund të bëhet i rëndësishem.
- Nën kontroll do të jenë rasti i substancave ndotëse te prodhuara nga automjetet:
grimcat solide, të cilat vijnë nga korrozioni, metalet, gomat, sipërfaqja e rrugës, etj,
plumbi, kadminiumi dhe komponimet organike (graso, vajrat lubrifikantë
hidrokarbure etj)
6.2. Ndikimi në larminë biologjike.
Ky impak është vlerësuar në dy drejtime: së pari nga sipërfaqja biologjike e tjerësuar dhe
së dyti nga influenca e shfrytëzimit të sipërfaqes së kërkuar si mjedis pedologjik dhe fizik
në biologjinë përreth tij. Theksojmë se instalimi i propozuar zë një sipërfaqe e cila
paraprakisht ka qenë e tjetërsuar në objekt depozitimi dhe ruatje të prodhimeve
bujqësore (kocek misri), pra një sipërfaqe pothuajse pa bimësi ose me pak bimësi pionere
{graminaceae dhe disa shkurreta (ferra, driza)}. Prandaj impakti negativ mjedisor i
ndërtimit të këtij objekti vlerësohet minimal. Ndërkohë që koha relativisht e shkurtër e
ndërtimit të instalimit do të minimizoj impaktin negativ mjedisor në regjimin e
biodiversitetit të mjedisit përreth. Shfrytëzimi i instalimit si pjesë funksionale e linjës së
prodhimit do të shoqërohet me procese operacionale që do të realizohen vetëm në
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hapësirën e brendshme të tij dhe me qarkulllim në rrugën e asfaltuar duke mos krijuar
asnjë impakt negativ mjedisor në hapësirat kufizuese të impiantit. Ndërsa ndikimi i
shfrytëzimit të objektit në biodiversitetin përreth si efekt sekondar është inekzistent. Kjo
sepse lëvizjet e njerëzve janë shumë të pakta dhe nuk influencojnë në regjimin e faunës e
të florës, njëkohësisht është një zonë që shtrihet në vazhdimësi të fshatit duke përbërë
një regjim të ruajtur prej kohësh. Bimësia tjetër që preket dhe ndërhyrja në mjedis me
funksion ndërtimin e objektit do të jetë afatshkurtër, aq sa nuk sjell asnjë impakt negativ
në biocenozat eksituese.
Rrethana të papërshtatshme
- Mos respektimi i kushteve të evadimit të mbeturinave dhe planit mbi magazinimin e
materialit të punimeve gjatë rikonstruksionit mund të shkaktojnë dëmtim të mjedisit
natyral dhe pamje të papëlqyeshme.
- Hedhja e papërshtatshme e tepricave të materialeve mund të dëmtoj mjedisin
njerezor dhe natyral.
6.3. Krijimi i pluhurave.
Megjithëse sasia e gërmimeve është relativisht e konsiderueshme por jo shumë e shtrirë
në kohë, krijimi i pluhrave duhet vlerësuar. Për këtë qëllim nëqoftëse shfrytëzohen ditët
pa erë ose me erë të pakët ky impakt gati eliminohet. Masa të pakta pluhuri të imët do të
ketë dhe nga qarkullimi i mjeteve të punës dhe manovrimi i tyre, por natyra jo toksike
dhe e pakët e tyre nuk përbëjnë shqetësim. Fakti se punimet do të bëhen në një zonë që
ndodhet në distancë nga komuniteti impakti negativ është inkesistent.
6.4. Krijimi i zhurmave gjatë punimit.
Zhurmat do të jenë të pranishme nga prezenca e dy element: së pari makineritë e punës
dhe së dyti kryerja e punimeve. Niveli i tyre nuk paraqet asnjë rrezik për njerëzit në punë
dhe komunitetin. Sasia e mjeteve, koha ditore e punës, numri i njerëzve nuk sjellin asnjë
efekt negativ akustik. Këto zhurma janë shumë herë më të vogla se zhurmat që lejohen
në proçeset normale të punës. Megjithatë makinat duhet të jenë të paisura me mbuloj
mbrojtëse për komandimin e tyre, ndërsa ndikime në jetën e njerëzve është i
papërfillshëm.
Në tabelën e mëposhtme jepet ndikimi i zhurmave
Nr.
1

Lloji i ndikimit të zhurmave
Rritja e nivelit ekzistues të zhurmave

2

Rritja e nivelit të zhurmave si rezultat i punës së makinave I papërfillshëm
dhe aktivitetit
Nivel të lartë të zhurmave për njerëzit
I papërfillshëm

3
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4
5
6

Nivel shqetësues zhurmave për kafshët
Pengim shtegëtimit të kafshëve
Pengim i aktivitetit jetësor të kafshëve

I papërfillshëm
Ska
Ska

- Një nga komponentet e ndotjes së ajrit është ndotja akustike që vjen nga zhurmat e
vazhdueshme ose me intervale kohore të caktuar.
- Normat për zhurmat urbane shkojnë nga 55-65 dB për ditën deri në 45-55 për natën.
- Normat për zhurmat industriale përcaktohen të mos kalojnë vlerat si vijojnë 80-85
dB
Gjate ndërtimit të mbahen zhurmat nën nivelin normal.
6.5. Ndikime në sistemet hidrike.
Në pjesën ku do të kryhen punimet kryesore dhe sekondare nuk ka rrjet hidrik të
sistemuar. Ndërsa në rrjetin e ujrave sipërfaqësore nga kryerja e punimeve do të ketë
vetëm efekte pozitive pasi do të bëhet e mundur disiplinimi më i mirë i tyre, kjo lidhur me
krijimin e mekanizmave mbrojtës të inodimit të segmentit rrugor.
6.6. Ndryshimi i relievit ekzistues.
Praktikisht aktiviteti nuk ka të bëjë me ndryshim të qënësishëm të relievit eksitues.
Vetëm sipërfaqja ndërtimore do të nivelohet duke ndryshuar këndin e rënies së relievit,
ndërsa të gjitha punimet e tjera do të respektojnë relievin ekzistues. Sistemimi i pjesëve
anësore të rrugës do të krijonte mbrotje të pjesës me reliev të thyer.
6.7. Ndikime në komunitet.
Implementimi i veprës shoqërohet me efekte negative afatshkurta në komunitet. Këto
kanë të bëjnë me bllokimin ose vështirësimin e qarkullimit të përkohshëm të segmentit
rrugor, rritjen e pranisë së mjeteve të punës, lëvizjen e punëtorëve, etj. Për mbrotjen e
shëndetit të komunitetit nga çdo rrezik i mundshëm firma zbatuese është e detyruar të
përdor sinjalistik kufizues në të gjitha pikat ku ka rrezik aksidentesh. Përpos këtyre
efekteve gjatë ndërtimit të objektit dhe devijimit të rrrugës, më pas rezultojnë efekte
pozitive komunitare të lidhura me punësimin, shfrytëzimin e rrugë kalimeve, etj.
6.8. Ndikime në trashëgiminë kulturore
Nga analiza e impaktit të ktij aktiviteti rezulton se në zonën ku do të zbatohet projekti:
- Nuk ka kisha, xhamia ose objekte të tjera fetare të vendosura në 30 m distancë
nga kufijtë e projektit.
- Gjatë aktiviteteve të tjera të ndërtimit të kryera në rrugë apo në ndërtimet e
ndryshme, nuk janë gjetur objekte arkeologjike ose kulturore dhe nuk ka të
dhëna që mund të ekzistojnë.
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Siç është specifikuar edhe më lart, nuk janë identifikuar zona me vlera
kulturore dhe historike.
Raporti midis aktivitetit dhe trashëgimisë kulturore apo monumentale/arkeologjike konfirmohet
dhe nëpërmjet shkesës shoqëruese të Institutit të Monumenteve të Kulturës
-

6.9. Ndikimet nga emesionet
- Pluhuri nuk mund të eliminohet ndonëse shkakton impakt të ulët
- Prania ose mungesa e plumbit, zinkut dhe ndotësve të tjerë varen nga përdorimi
korrekt i karburanteve pa plumb dhe nga mirëmbajtja e duhur e motorit. Firot
aksidentale (vaj, benzinë dhe lëndë toksike nga serbatorët)
- Evitimi i mundësisë të ndotjeve të ujrave nëntokësore gjatë zbatimit të punimeve,
arrihet duke ndërtuar kanale përgjate rrugës për të mbledhur ujin e ndotur.
6.10. Ndikimet në cilësinë e ajrit
Aktiviteti nuk shoqërohet me ndryshime të ndjeshme të cilësisë së ajrit për shkak të
kohës së punës, natyrës së saj, tipit të punimeve, natyra e mjeteve motorike, gjendjes
funksionale të tyre. Megjithatë ekzistojnë element që duhet të merren në konsideratë
gjatë gjithë operacioneve të mundshme.
Mundësi të përkeqësimit të ajrit janë si rezultat:
- ndotësve të tillë si SO 2, NO2, lënda e grimcuar në pezull (PM 10) ozone troposferik,
monoksidi i karbonit, komponime organike volative dhe materiale të rënda.
- pluhurave që ngrihen gjatë punimeve dhe tymrave nga materialet e ndërtimit,
dherave, shtresave bituminose e asfaltit që do të përdoret në shtrimin e rrugës
- përbërësve organike avullues nga shkarkimet e makinave
Impakti negativ që mund të shkaktojnë këto faktor në ajër minimizohet në rast se kushtet e
përcaktuara në raport zbatohen me rigorozitet nga subjekti ndërtues. Megjithatë zona është e
hapur dhe me erë, në ketë mënyrë era i fryn larg ndotësit. Indikatoret e elementëve të mjedisit
do të mbahen nën kontroll nën normativat e lejuara.
6.11. Ndikimi në shërbimet publike
Në afërsi të saj nuk gjenden rrjet tubacioni, elektrik, telefonik, shkollor, etj
I vetmi impakt është vështirësimi i qarkullimit për në fshat për periudhën kohore që
përkon me ndërtimin e instalimit dhe devijimin e rrugës komunitare.
6.12. NDIKIMET POZITIVE NË MJEDIS NGA PUNIMET NË DEVIJIMIN E AKSIT RRUGOR TË
FSHATIT GLINË.
Megjithëse punimet për ndërtimin e këtij aksi rrugor do të zhvillohen për një kohë të
shkurtër, potencialisht dhe praktikisht eksistojnë impakte mjedisore që janë pozitive dhe
negative, afatshkurtër dhe afatgjate, të eliminueshme dhe të minimizueshme. Praktikisht
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të gjitha impaktet negative të mundshme dhe të pashmangshme do të ekzistojnë vetëm
gjatë fazës së punimeve. Ndërkohë që më të shumta janë impaktet pozitive komunitare
efekti i të cilave është relativisht i gjatë. Këtu mund të përmendim:








Rindërtimi i një segmenti të aksit rrugor.
Mirëmbatja e aksit rrugor ekzistues
Lehtësimi i qarkullimit brenda komunitetit.
Plotësimi i segmentit rrugor që të lidh fshatin Glinë.
Krijimi i mundësive rrugore më atraktive.
Krijimi i nje rrethimi funksional dhe estetik
Përmirësimi i pamjes së rrugës duke shfrytëzuar gjelbërimin nga komuniteti i
pronave kufizuese.

6.13. VLERËSIMI PËRMBLEDHËS I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Ndikime të ndotësve në cilësinë e ujit nuk ka;
Nuk ka përqëndrim të emetimeve kimike;
Ndikime në hidrologjinë e zonës nuk ka;
Tiparet gjemorfologjike të terrenit nuk ndyshojnë;
Nuk ka ndikim negativ në peisazhin e zonës përkundrazi do të ketë impakt mjaft
pozitiv pas përfundimit të punimeve;
- Nuk ka impakt negativ në gjelbërimin e zonës përkundrazi zona do të ketë punime
gjelbëruese duke shtuar zonë e gjelbër në një hapësirë pa bimësi drunore.
-

6.14. Ndikimi në mjedis i shfrytëzimit të instalimit.
Shfrytëzimi i instalimit nga shoqëria aplikuese nuk shoqërohet me asnjë impakt negative
mjedisor. Kjo sepse aktiviteti do të jetë pjesë shtesë funksionale e impiantit ekzistues i cili
është konfirmuar gjatë gjithë këtyre viteve se është zhvilluar në të tërë komponenetët e tij
tërësisht në përputhje me mjedis. Njëkohësisht ky instalim do të rris performancën e
instalimit duke qenë si impiant më konfortabël me mjedisin rrethues.
Kjo konsiston në faktin se:
- Për shkak të përmasave zgjeruese të bisnesit nuk do të ketë depozitime në
hapësira kufizuese.
- Lënda e parë dhe produktet e prodhimit do të jenë më të mirëruajtura.
- Mjetet e transportit do të jenë të sistemuara dhe nuk do të ketë mundësi
për ndotje të tokës apo krijimin e rrjedhjeve të pakontrolluara.
- Nga devijimi i rrugës do të përfitohet një segment tërësisht i mirëndërtuar.
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6.15. EFEKTET POZITIVE TË VEPRIMTARISË
Objekti ku do të zhvillohet aktiviteti i i ndërtimit dhe shfrytëzimit të magazinës së
amballazhit, të lëndës së parë, zyrave si dhe rethimi i territorit për siguri veprimtarie e
parkim së bashku me punimet plotësuese të funksionalitetit të zonës përreth impiantit
krijon këto efekte pozitive:
1. Do të sistemohen në punë nga zona përreth disa persona.
2. Do të rritet niveli i shërbimeve për banorët e zonës dhe me gjerë
3. Krijon hapësira të bollshme funksionale për aktivitetin që ushtron shoqëria
aplikuese.
4. Do të rritet zhvillimi i aktivitetit të prodhimit dhe shërbimit tregëtar.
5. Mundësi për punësim gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimit të instalimit.
6. Do të krijohet një sistem më funksional në shërbimet e shoqërisë me efekt të
minimizuar në mjedis dhe të maksimalizuar në estetik.
7. Rritje indirekte të sipërfaqes së tokës të sistemuar dhe gjelbëruar.
8. Veprimtari e vazhdueshme dhe monitoruese për mbrotjen e mjedisit me të gjithë
elementët formues të tij.
9. Gjelbërimi i sipërfaqes rreth objektit do krijojë efekte pozitive në mjedis si dhe nga
ana vizuale
10. Zona ku do të zhvillohet aktiviteti do të mbetet po me të njëjtin funksion që ka dhe
sot, nuk do të ketë ndryshime të ndjeshme destinacioni.
VII. IDENTIFIKIMI I ASPEKTEVE TË TJERA TË MUNDSHME TË NDIKIMIT NË MJEDIS
Gjatë punimeve duhet të kihet kujdes sepse:
Së pari mundet që gjatë zhvillimit të punimeve të vështirësohet qarkullimi, çka mund të
sjellë rrezik për banorët e komunitetit. Për këtë duhet që firma zbatuese të përdorë
sinjalizues të qarkullimit.
Së dyti meqënëse shumë familje komunikojnë me rrugën për aktivitet të ndryshme
kërkohet krijimi i pengesave sa më të pakta gjatë punimeve për mos krijimin e
vështirësive të qarkullimit.
Së treti zbatimi i projektit duhet të marrë në konsideratë interesat e komunitetit për
qarkullim sa më të lehtë.
Së katërti gjatë punimeve mjetet të qarkullojnë sa më pak në rrugë boshe dhe të mos
djegin karburant gjatë qëndrimit në segmentin e populluar.
Së pesti megjithëse koha e punime është e shkurtër, numri i mjeteve është i pakët, por
duhet treguar kujdes që mjetet të mos ndotin mjedisin me shkarkime si pasojë e
kushteve teknike të tyre.
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Së gjashti nga zhvillimi i këtij aktiviteti mundësohet zgjidhja e përkohshme dhe më pas
për një kohë më të gjatë të problemit social të punësimit.
Së shtati ndërtimi i veprës nuk ndikon në asnjë objekt të trashëgimisë kulturore, historike
dhe natyrore.
Natyra e lëndëve të para të përdorura gjatë ndërtmit të magazinës, zyrave dhe rrethimit
të territorit si dhe sasia e tyre paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Emertimi

Nr.

Njesia

Sasia

1
2

Germim themele e plinta, shkarkim
Themele e xokol betoni

M3
m3

1500
325

3

Trare themeli

m3

31

4

F.v hekur betoni Ø 6-10 mm

ton

26

5

F.v hekur betoni Ø 10 mm

ton

39

6

Mbulim catie me panele sanduic

m2

5500

7

Ulluk shkarkimi vertikal

ml

20

8

Ulluk shkarkimi horizontal

ml

89

9

Shtrese betoni C 16/20

m3

616

10

Betonim kolona C 16-20

m3

40

11

Betonim trare

m3

32

12

Betonim solete

m3

200

13

Konstruksione metalike

ton

240

14

Mure tulle

m3

90

15
16

Suvatim muri
Tavane karton xhesi

m2
m2

550
700

17

Lyerje me boje plastike

m2

300

18

Dritare duralumini

m2

100

19

Vetrata alumini

m2

25

20

Shtresa pllaka majolike

m2

620

21

Shkalle mermeri

m2

46

22

Veshje pllaka majolike

m2

39

23

Paisje tualetash

cope

1

24

Punime hidraulike

cope

1

25
26

Punime elektrike
Punime ngrohje aspirim

cope
cope

1
1

27

Punime mbrojta kunder zjarrit

cope

1

28

Punime prishje

cope

1

29

Hidroizolim me dy duar

m2

300

30

konstruksione te thjeshta metalike

kg

1400

31

rrjete tell

m2

470

32

Mure betoni

m3

94

Aktiviteti ndërtimor i parashikuar nga projektuesi së bashku me subjektin përkatës
parashikon përfundimin e punimeve brenda afatit kohor të 18 muajve (Bashkangjitur
është grafiku i punimeve)
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VIII. VLERËSIMI ANALATIK I SHKARKIMEVE DHE MËNYRA E TRAJTIMIT TË TYRE
1.2. Shkarkimi i gazeve
Prania e gazeve do të jetë pothuajse e përhershme, por më intesive në fazën ndërtimore
dhe më të pakta gjatë shfrytëzimit. Kjo sepse gjatë ndërtimit do të përdoren mjete
motorike me kapacitet motorik të lartë dhe koha e punës në zonë do të jetë më intesive.
Ndërsa gjatë shfrytëzimit qarkullimi i mjeteve motorike do të jetë pjesë e ciklit të
shfrytëzimit të rrjetit rrugor.
Shkarkimi nga mjetet qarkulluese llogaritur me mesatare ditore të përdorimit të makinerive.
Shkarkimi
NOx CH2
VOC
CO
N2O
CO2
Grimcat
Total g/km
10.9 0.06 2.08
8.71
0.03
800
19.16
Duke llogaritur numrin e mjeteve që do të përdoren për gërmim, ngarkim, transport,
sistemim, asfaltim, hedhje betoni, trasport të materialeve ndërtimore, etj si dhe kohën e
punës, itinerarin e qarkullimit të tyre dhe markën e makinerive, konstatojmë këtë nivel të
mundshëm shkarkimesh.
NOx = 20 km x 10.9 g/km = 0.0218 t/d
CH2 = 20 km x 0.06 g/km = 0.00012 t/d
VOC = 20 km x 2.08 g/km = 0.00416 t/d
CO = 20 km x 8.71 g/km = 0.0174 t/d
N20 = 20 km x 0.03 g/km = 0.00006 t/d
CO2 = 20 km x 800 g/km = 1.6 t/d
Grimcat = 20 km x 19.16 g/km = 0.03832 t/d
Përvec makinerive të transportit në instalim do të shfrytëzohen dhe makineritë e
gërmimit, të cilat parashikohen që të jenë dy në sheshin e ndërtimit të magazinës dhe një
në devijimin e rrugës. Por theksojmë se këto dy veprimtari nuk do të jenë akumuluese në
impaktin mjedisor pasi zhvillohen në hapësirë (distanca midis tyre varion nga 5001000ml)
Në punime mobile
Në
punime Totali
stacionere
NOx = 0.0218 t/d
0.0545t/d
0.0763 t/d
CH2 = 0.00012 t/d
0.00003 t/d
0.00015 t/d
VOC = 0.00416 t/d
0.00104 t/d
0.0052 t/d
CO = 0.0174 t/d
0.00435 t/d
0.02175 t/d
N20 = 0.00006 t/d
0.000015 t/d
0.000075 t/d
CO2 = 1.6 t/d
0.4 t/d
2 t/d
Grimcat = 0.03832 t/d
0.00958 t/d
0.0479 t/d
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Këto vlera janë llogaritur për kohën e pikut të punës dhe në kushtet e kërkuara të
zbatimit të projektit. Por shfrytëzimi i kushteve klimaterike sikurse gjendja e lagështisë,
erërave, mjeteve mbrojtëse etj do të minimizonte më tej shkarkimet dhe impaktin
mjedisor të tyre. Gjithsesi hapësira e mjedisit të punës, vendodhja, mungesa e
aktiviteteve në afërsi, mungesa e ekosistemeve të ndjeshme rezulton në mungesën e
impakti të ndjeshëm të këtij aktiviteti në mjedis gjatë fazës operacionale të instalimit.

IX. PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR (PMM)
Objektivi final i PMM është përmirësimi i performancës mjedisore të projektit dhe të
siguroj që aktivitetet e propozuara nuk shkaktojnë nivel të papranueshëm të
efekteve mjedisore ose rreziqe të shëndetit publik. Veçanërisht PMM do të
përmbush funksionet si në vijim:
 Përmbush kërkesat e legjislacionit të Shqipërsisë dhe atij ndërkombëtar.
 Lehtëson implementimin e masave lehtësuese mjedisore të trajtura në vlerësimin
e impaktit mjedisor.
 Përcakton mekanizmin e monitorimit mjedisor dhe identifikon parametrat e
monitorimit me qëllim që të:
- Siguroj se masat lehtësuese të trajtuara më sipër implementohet në tërësi.
- Siguroj efektivitetin e masave lehtësuese në minimizimin e efekteve të
projektit në vlerat mjedisore.
- Identifikon kërkesat për trajnime mjedisore në nivele të ndryshme
- Përcakton komunikimin dhe protokollet e raportimit për menaxhimin
mjedisor
Ky proçes monitorues ka të bëjë me:
12345-

6-

Zbatimin e projektit gjatë fazës niveluese dhe ndërtuese të instalimit
Zbatimin e projektit të devijimit dhe asfaltimit të rrugës.
Marrjen e masave për mos depozitim të mbetjeve si rezultat i shfrytëzimit të
materialeve ndërtimore (mbetje metalike, betoni, panele, etj).
Respektimin e kërkesave mjedisore në ndërhyrjen ndaj tokës, mjedisit fqinj,
qarkullimin e mjeteve të punës dhe shkarkimet mjedisore të tyre.
Me respektimin e kontratave furnizuese për asfaltin dhe stabilizantin për mos
krijimin e ngarkesave mjedisore të paparishikuara, për shkak të volumit dhe
kohës së punimeve.
Me vlerësimin e impaktit negativ në komunitet gjatë punimeve.
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Çdo ndërhyrje në mjedis sado e vogël qoftë si pjesë e së tërës kërkon vlerësimin e
mjedisit si habitat i përbashkët i të gjithë qenieve të gjalla, ku bashkejetese sociale,
shoqerore, ekonomike, kulturore, etj., përbën bazën për të sotmen dhe të ardhmen e
njerëzimit.
X. MONITORIMI I MJEDISIT
Gjatë zbatimit të projektit për ndërtimin e magazinës së amballazhmit, të lëndës së parë,
zyrave si dhe rrethimi i territorit për siguri veprimtarie e parkim do të zbatohet një plan
monitorimi i mjedisit biologjik. Ky plan është hartuar për të monitoruar parametrat
ekologjik dhe biologjik të mjedisit përreth instalimit me qëllim ruajtjen dhe rritjen e
efektivitetit ekonomik të projektit të zbatuar por për të mos cënuar aspak ekosistemet
natyrore dhe komunitetin
Monitoruesi si specialist i këtyre fushave do të kontrolloj e bëj relacion në lidhje me
gjendjen e mjedisit përreth dhe në instalim.
Subjekti do të mbaj lidhje të vazhdueshme jo vetëm me specialistin e mjedisit por edhe
me atë sanitar për zhvillim të qëndrueshëm të aktivitetit në tërësinë e impiantit.
PASQYRA PËRMBJEDHËSE E INDIKATOREVE MJEDISORE
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Lloji i ndikimi të zhurmave

Gjatë ndërtimit
Po/jo
Rritja e nivelit ekzistues të zhurmave
Po
Rritja e nivelit të zhurmave nga punimet
E papërfillshme
Ndikimi i nivelit të zhurmave në faunë
Jo
Ndikimi i zhurmave në migrimet e ndryshme.
Jo
Ndikimi i zhurmave në aktivitetin jetësor të jo
kafshëve.

Nr.

Lloji i ndikimi në florë dhe faunë

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Shkatërrim të habitateve natyrore
Copëtim ose izolim të habitateve të egra.
Interferencë në rrugët natyrore të migrimit.
Mundësia për migrim të faunës natyror.
Ndryshimi i rrugëkalimit të shpendëve
Ndryshim në llojshmërinë e kafshëve dhe të
bimëve
Jo
Ulje të sipërfaqes së kulturave bujqësore
E papërfillshme
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Gjatë ndërtimit
po/jo
E papërfillshme
Jo
Jo
Jo
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po/ jo
Jo
Jo
Jo
Jo
jo

Gjatë shfrytëzimit
Po / jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
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Humbjen e specieve vëndase ose diversitetit jo
gjenetik?

jo

Gjatë ndërtimit
Po/jo
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po /jo
Jo

3.

Lloji i ndikimi në trashëgiminë natyrore dhe
peisazhin mjedisor.
Prishje apo ndryshim të peisazhit eksitues.
Ndryshim apo dëmtim të zonave me vlera
trashëgimie natyrore.
Dëmtimi i vlerave ekoturistike.

Jo
Jo

Jo
Jo

Nr.

Lloji i ndikimi në qarkullim dhe transport.

1.
2.

Shtimi i lëvizjes së automjeteve
Ndikime të rëndësishme në sistemin ekzistues
të qarkullimit.
Po
Ndryshime ose/dhe pengesa në qarkullimin Jo
njerëzor.

Nr.
1.
2.

3.

Gjatë ndërtimit
Po/jo
I papërfillshëm

Nr.

Lloji i ndikimi në shëndetin e njerëzve

1.
2.

Ndikimi në shëndet nga burimet ushqimore
Ndikimi në shëndet nga puna në linjë dhe
përreth tyre.
Jo
Krijimi i burimeve ndotëse njerëzore direkt ose
indirekt.
Jo

3.

Nr.

Lloji i ndikimi në cilësinë e ajrit.

1.
2.
3.

Prodhimi i lëndëve dekompozuese
Shkarkime të ndryshme atmosferike.
Aroma të pakëndshme

Nr.

Lloji i ndikimi në regjimin e ujit.

1.
2.
3.
4.
5.

Shkarkime ndotëse në lumë
Ndikimi në iktiofaunën natyror
Ndryshimi i parametrave të ujit
Ndryshime mekanike të shtratit
Ndryshimi i rrjedhjes së ujit
SHOQËRIA “ALFA” SH.A.

Gjatë ndërtimit
Po/jo
Jo

Gjatë ndërtimit
Po/jo
Jo
Të papërfillshme
Jo
Gjatë ndërtimit
Po/jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po /jo
I papërfillshëm
Jo
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po /jo
Jo
Jo
Jo
Gjatë shfrytëzimit
Po/ jo
Jo
Jo
Jo
Gjatë shfrytëzimit
Po/jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
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6.
7.
8.
9.
10.

Ndryshime në rrugët e rrjedhjes së ujrave nga
përmbytjet
Ndryshime në sasinë e ujrave sipërfaqësore
Ndryshime në rrjedhjen e burimeve nëntokësore
Ndryshime në sasinë e ujit të destinuar për
publikun
Nxjerrje ose transferim të ujit nga nëntoka ose
sipërfaqet ujore?

Jo
Jo
Jo

Jo
Jo
Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Nr.

Lloji i ndikimi në komunitet

Gjatë ndërtimit
Po/jo
Jo
e I papërfillshëm
Po
Po

1.
2.
3.
4.
5.

Ndërhyrje në rrjetin ujor komunitar.
Krijimi i pengesave në veprimtarinë
komunitetit.
Krijimi i mundësive për punësim.
Sigurimi i burimeve të ardhurash.
A ka grupe njerëzish (vecanërisht të ndjeshëm)
që mund të ndikohen nga projekti p.sh pacientët
e spitaleve, të moshuarit?
Jo

Nr.

Lloji i ndikimi në tokë

1.
2.

Ndryshime të vendosjes gjeologjike të shtresave.
Çarje, çvendosje, shtypje ose tejmbushje të
shtresës sipërfaqësore të tokës.
Ndryshime topografike ose të relievit.
Shtim të erozionit të tokës nga uji, era në këtë
vend ose larg tij.
Ndryshime të sipërfaqes së tokës
Krijimin e përdorimeve të reja të tokës?
Investigime para fazës ndërtimore si shpime për
marrjen e mostrave, provat e tokës, dheut?

3.
4.
5.
6.
7.

SHOQËRIA “ALFA” SH.A.

Gjatë shfrytëzimit
Po /jo
Jo
Jo
Po
Po

Jo

Gjatë ndërtimit
Po/jo
Jo

Gjatë shfrytëzimit
Po/jo
Jo

Jo
I papërfillshëm

Jo
Jo

Jo
E papërfillshme
Jo

Jo
Jo
Jo

Jo

Jo
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SHOQËRIA “ALFA” SH.A.

