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HYRJE
Ky raport paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, hartohet me kerkese te investitorit,
Z. Buran MALASI. Objekti i vleresimit te ketij raporti eshte projekti per ndertimin e nje
objekti kapanon per perpunimin e vajit te ullirit i ndodhur ne Fshatin Syzez, Njesia
Administrative Poshnje, Bashkia Ura-Vajgurore, Qarku Berat. Ky ndertim kryhet ne funksion
te aktivitetit te perpunimit dhe prodhimit te vajit te ullirit. Raporti parashikon ndikimet ne
mjedis nga punimet e ndertimit te ketij objekti si dhe mbetjet apo shkarkimin e ujerave te
ndotura nga aktiviteti ne kete objekt. Ky raport nuk perfshin vleresimin e ndikimit ne mjedis
nga aktiviteti qe do te zhvillohet ne kapanon, pasi ne varesi te dhenave teknike, sasise se
ullinjve qe do te perdoret, dhe shume detajeve te tjera, te cilat subjekti nuk i ka paraqitur ne
kete faze, nuk jemi ne gjendje te kryejme nje vleresim te impakteve ne mjedis te aktivitetit
qe do te zhvillohet aty.
Siperfaqja totale e prones ne te cilen do te kryhet ndertimi eshte S=2750m2, ndersa
siperfaqja e objektit eshte S=708.2m2.
Ortofoto te vendodhjes se sheshit te propozuar per ndertim.
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Koordinatat e vendodhjes se sheshit te propozuar per zhvillim.

Nr.
1
2
3
4
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Koordinatat ne sistemin: Gaus-Kruge
Koordinatat Y
Koordinatat X
4400889.51
4521884.55
4400934.45
4521911.22
4400955.23
4521873.97
4400874.89
4521824.10
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Foto te objektit ne vleresim
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1. INFORMACION PËR QËLLIMIN E VNM DHE METODIKËN E ZBATUAR
Përshkrimi qëllimit dhe objektivave të VNM
Ky Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte hartuar bazuar ne legjislacionin mjedisor
per VNM dhe ka per qellim qe te parashikoje, identifikoje, vleresoje dhe parandaloje ose
minimizoje ndikimin ne mjedis te projektit te propozuar.
Proçedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) proçesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) proçesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Objektivat afatshkurter te VNM jane:
 Permiresim nga pikepamja mjedisore te projektit te propozuar;
 Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
 Siguron qe eshte perzgjedhur alternativa me e mire e vendodhjes se projektit.
 Siguron qe jane marre ne konsiderate teknikat me te mira te Disponueshme te
teknologjise se propozuar per tu aplikuar.
 Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale te
projektit te propozuar;
 Mundeson informimin e vendim-marresve, duke gjykuar ne miratimin ose jo te
projektit dhe kushteve qe duhet te vendosen ne aktin e miratimit.
Objektivat afatgjate te VNM jane:
 Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
 Parashikon dhe parandalon ndryshimet/demtimet e pakthyeshme te mjedisit;
 Ndikon ne mbrojtjene burimeve natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet
perberes te ekosistemeve;
 Permireson aspektet sociale-ekonomike te projektit
 Ndihmon ne realizimin e parimit te zhvillimit te qendrueshem te mjedisit.
Përshkrim i përmbledhur i kuadrit ligjor mjedisor dhe institucional që lidhet me projektin
Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar ndotjen dhe demtimin
e komponenteve te veçante dhe te rendesishem te mjedisit nga faktore te ndryshem,
njerezore dhe natyrore. Nder ligjet me kryesore ne lidhje me kete projekt, mund te
permendim:
 Ligji Nr. 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
 Ligji Nr. 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.
 Ligj Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per Lejet e Mjedisit”.
 Ligji Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”.
 Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, i ndryshuar.
 Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
 Ligji Nr. 124/2015 datë 12.11.2015 “Për efiçencën e energjisë”
 Vendim i KM Nr. 123, datë 17.2.2011 “Per menaxhimin e zhurmave”.
 Vendim i KM Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga
shkarkimet ne mjedis”.
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Vendim i KM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per zhvillimin e procedures se Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis”.
Vendim i KM Nr. 247, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore”.
Vendim i KM Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e
mbetjeve inerte”
Udhezim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave.

2. PËRSHKRIMI I MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË
ZBATOHET PROJEKTI.
Objekti ndodhet ne tokat bujqesore te Fshatit Syzez, Njesia Administrative Poshnje, Bashkia
Ura-Vajgurore, Qarku Berat. Siperfaqja e propozuar per ndertim ndodhet prane rruges
kryesore ‘’Deshmoret e Kombit’’, ne fshatin Syzez. Relievi eshte fushor dhe pjeserisht
kodrinor. Bimesia e zones eshte kryesisht barishtore dhe pjeserisht pemtore, keto toka jane
toka bujqesore te cilat kane aftesi shume te mira te prodhimit bujqesor te kulturave te
ndryshme, ku pervec vreshtave te rrushit qe kultivohen ne mase, edhe kultivimi i ullinjve
apo kulturave te tjera bujqesore ne kete zone eshte i pershtatshem. Siperfaqja qe do te
zihet nga objekti eshte 708.2m2 dhe pjesa tjeter do te jete ne funksion te objektit si shesh
parkimi, rruge dhe siperfaqe te gjelberuara. Kjo siperfaqe e propozuar per zhvillim nuk
ndodhet ne zona te mbrojtura me bimesi te veshur dhe nuk prek specie bimore te
rrezikuara apo te mbrojtura me ligj. Ne harte eshte me funksionin si Toke Are. Nuk prek
monumente natyrore. Ne kete siperfaqe nuk do te kete prerje pemesh, as ndryshim te
relievit as ndryshim te struktures apo perberjes se tokes.
Ortofoto e siperfaqes ne vleresim
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Informacion rreth bimesise dhe zonave te mbrojtura te rajonit.
Në Shqipëri, zonat e mbrojtura sidomos 10 vjeçarin e fundit, janë kthyer në një objekt të
rëndësishëm pune të disa institucioneve të vendit, të cilat kanë synuar në evidentimin,
ruajtjen, mirëmenaxhimin e përdorimin në mënyrë të qëndrueshme të tyre.
Aktualisht në Shqipëri zonat e mbrojtura përbëjnë rreth 10% të territorit. Ndonëse shpallja e
tyre është bërë gradualisht ndër vite, duke filluar që në vitin 1940, deri në vitin 2002 ka
munguar nje ligj mbi te cilin të mbeshtetet kategorizimi, ruajtja e menaxhimi i këtyre
zonave. Me daljen e këtij ligji në qershor të 2002 duhet thënë se ka filluar një koncept i ri që
përshtatet me atë bashkëkohor dhe që në tre vitet e fundit ka gjetur zbatim në rritjen me
dyfish të territorit të vendit. Rrjeti i zonave të mbrojtura mbështetet në kategoritë
menaxhuese të Qëndrës Ndërkombëtare për Ruajtjen e Natyrës (IUCN).
Themelet e zonave të mbrojtura janë hedhur që në vitin 1940 me shpalljen/krijimin e
Rezervatit të Parë Shtetëror të Gjuetisë (Kune- Vain-Tale) në Lezhë dhe në Parkun Kombëtar
“Mali i Tomorrit” në Berat. Në vitin 1956, në mbështetje të Dekretit “Mbi gjuetinë dhe
peshkimin në ujërat malorë” u krijua rezervati i gjuetisë në Rrushkull. Në vitin 1960,
zyrtarisht krijohet Parku Kombetar “Mali i Dajtit” dhe 6 vjet më vonë numri i tyre rritet në 6
(Thethi, Lura, Llogaraja, Dajti dhe Drenova). Parqe Kombëtare u shpallën zona me vlera të
rralla e të veçanta natyrore, shkencore, shoqërore e rekreative, ku ruheshin të pa prekur
ekosistemet natyrore dhe shërbenin për ruajtjen e florës dhe faunës së egër. Deri në vitin
1970 numri i rezervateve të gjuetisë arriti në 15 zona pyjore e lagunore. Me dekretin e vitit
1977 u bë riklasifikimi i rezervateve të gjuetisë dhe numri i tyre arriti në 25. Në vitin 1981
për herë të parë u vunë në mbrojtje shtetërore pasuritë natyrore të rralla, duke shpallur
Monumente Natyre drurët e grumbuj pyjorë me vlerë shkencore, biologjike, historike e
didaktike.
Lagunat Bregdetare
Lagunat bregdetare ose tokat e lagura në bregdet janë ekosistemet më të rëndësishëm të
biodiversitetit shqiptar dhe për vlerat socioekonomike që ofrojnë. Vetëm në rreth 3% të
sipërfaqes së vendit që mbulohet nga këto zona, përmblidhet rreth 70% e llojeve të
ruazorëve të vendit. Ato paraqiten si një zinxhir që përshkon të gjithë vijën bregdetare ku
përmendim nga veriu në jug Velipojën, sistemin e Kune-Vainit, Patokun, Rrushkullin,
Karavastanë, Nartën, Orikumin, Butrintin, etj. Veçanërisht të rëndësishme shfaqen ato për
grupin e shpendëve, kryesisht për dimërimin e shpendëve shtegtarë të ujit, dhe të amfibëve
duke u ndjekur nga reptilët dhe gjitarët.
Rëndësia e Shqipërisë për llojet shtegtare
Shqipëria është një udhëkryq i rëndësishëm për migrimin e shpendëve, lakuriqve të natës
dhe insekteve. Çdo vit takohen rreth 70 lloje shpendësh uji me një popullatë totale prej
180.000 individësh në Shqipëri gjatë dimrit. 2 nga 9 llojet e shpendëve endemikë Europianë
janë gjithashtu prezent në vendin tonë (Trishtili me mustaqe dhe Thëllëza e Malit).
Gjithashtu 5 lloje të rrezikuara shpendësh takohen në Shqipëri si Pelikani kaçurel,
Pata ballëbardhë, etj. Lagunat bregdetare dhe liqenet e mëdhenj në brëndësi të vendit
përfaqësojnë zona të rëndësishme veçanërisht për dimërimin e shpendëve migratorë. Së
paku katër prej këtyre ligatinave (Laguna e Karavastasë, Laguna e Nartës, Liqeni i Shkodrës
dhe ai i Ohrit) mund të konsiderohen si Zona të një Rëndësie Ndërkombëtare për shpendët,
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të njohura me emrin IBA (Important Bird Area), dhe plotësojnë kushtet për të qënë si zona
Ramsar (Karavastaja, Butrinti dhe Shkodra janë shpallur të tilla), me më shumë se 20,000
mijë shpendë dimëronjës uji secila.
Shqipëria si një vend mesdhetar i pasur me gëlqerorë dhe shpella, ofron varietete
habitatesh që mund të përdoren si vende jetese për lakuriqët e natës. Rreth gjysma e llojeve
të gjetura të lakuriqëve të natës njihen si lloje që jetojnë në shpella. Tynelet e ndërtuara në
kohët e shkuara për qëllime ushtarake dhe shumica e minierave që nuk përdoren më, janë
vende të vlefshme për lakuriqët e natës. Disa nga këto janë tashmë të populluara nga
kolonitë e lakuriqëve të natës. Një rast i veçantë është Shpella e Trenit që ndodhet në hyrje
të Liqenit të Prespës së Vogël, dhe që është mbushur nga sedimentet e shkarkuara nga
devijimi i Lumit Devoll këto 20-25 vjetët e fundit.
Meqënëse kjo shpellë është bërë më e vogël dhe e tharë, ka humbur rëndësinë e saj për të
bujtur koloni të vegjëlish për disa lloje lakuriqësh, veçanërisht për Miniopterus schreibersi,
Myotis capaccinii dhe Myotis daubentoni dhe Eptesicus serotinus.

3. INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E
KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ.
Ne zonen e zbatimit te ketij projekti ka burime ujore te identifikuara. Keto burime ujore nuk
ndodhen ne pronen/siperfaqen ne vleresim, por ne nje distance te caktuar sipas pershkrimit
te meposhtem. Konkretisht burimi ujor me i afert eshte Lumi Osum i cili kalon ne lindje te
objektit rreth 2.14km ne vije ajrore. Zona ne te cilen do te zbatohet projekti eshte me reliev
te sheshte dhe nuk ndodhet ne brendesi te burimeve ujore te rendesishme si Lumenjte
kryesore, Liqene, Rezervuare, Laguna apo zona Bregdetare. Ne kete zone, nuk identifikohet
burime ujore te tjera te rendesishme pervec Lumit Osum.

LUMI OSUM
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Përshkrimi i zonave të mbrojtura pranë vendit ku propozohet të zbatohet projekti përfshi
edhe monumentet natyrore të mbrojtura me ligj.
Në Shqipëri, Zonat e Mbrojtura janë të konsideruara si pjesë/sipërfaqe e tokës dhe/ose ujit,
detare/bregdetare, të destinuara kryesisht për konservimin e biodiversitetit, burimet
natyrore dhe kulturore që shoqërojnë atë/ato dhe që janë të menaxhuara në mënyrë të
ligjshme dhe/ose në mënyra të tjera efektive.
Rrjeti i zonave të mbrojtura është bazuar në kategoritë e menaxhimit të IUCN dhe sistemi i
ndërtuar për këtë qëllim është në përputhje me sistemin ndërkombëtar IUCN.
Të gjashtë kategoritë e sistemit janë ekuivalente, të barabarta dhe të rëndësishme dhe ato
përfshijnë të gjitha nivelet e ndërhyrjes njerëzore, të pranueshme për kategorinë respektive.
Krijimi i Zonave të Mbrojtura ka filluar që në vitin 1940. Në 1981, për herë të parë, asete të
rralla natyrore u vendosën në mbrojtjen shtetërore duke shpallur si Monumente të Natyrës
pyjet me vlerë shkencore, biologjike, historike dhe didaktike.
Zona ne vlerësim nuk vlerësohet si zone me status te veçante nga MM. Sic shihet edhe ne
harten e meposhteme, zona ne vleresim ndodhet ne distance te konsiderueshme nga zonat
e mbrojtura te rajonit te cilat citohen si me poshte:
Ne rajonin e Beratit, zona e mbrojtur me e afert me projektin ne vleresim eshte “Parku
Kombetar Mali i Tomorrit”, i cili ndodhet midis Beratit dhe Poliçanit, larg objektit ne
vleresim.
Monumentet Natyrore te Rrethit Berat.(Sipas VKM 676)
Nr.
1
2
3
4
5
6

Monumenti Natyror
Lisi i Çesmes se Prokopise
Shpella e Kapinoves
Shpella e Shahinoves
Geshtenjat e Mimasit
Lisi i Pashallise
Rrapi i Lybeshes
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Nr.
7
8
9
10
11

Monumenti Natyror
Rrapi i Veleshnjes
Rrapi i Burimit, Paftal
Pylli i Kulajve, Velçan
Rrapi i Zhitomit
Ulliri i Drobonikut ne Palikesh
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Zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë (Sipas faqes zyrtare të MM)
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Mjedisi social-ekonomik
Popullsia
Sipas CENCUS 2011, popullsia e Shqipërisë është 2.8 milion banorë me një rënie prej 8% në
dy dekadat e fundit. Gjatë periudhës 2001-2013, në Shqipëri, popullsia banuese është
reduktuar në 10 qarqe dhe ka shënuar rritje vetëm në dy qarqe. Rënia e popullsisë përgjatë
kësaj periudhe në të gjithë vendin ka qenë 8.2 për qind, por në Gjirokastër popullsia ka rënë
me 35.7 për qind ndërsa në Tiranë është rritur me 26.1 për qind. Në vitin 2013, qarku me
popullsinë më të vogël ishte Gjirokastra me afërsisht 68 mijë banorë ndërsa qarku me
popullsinë më të madhe ishte Tirana me 766 mijë banorë.
Gjendja e treguesve mjedisor, ndikimi në mjedis dhe tendenca
Bazuar në VKM Nr.1189 datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe Procedurat për hartimin dhe
zbatimin e Programit Kombëtar për monitorimin e mjedisit”, MM nëpërmjet Agjencisë
Kombëtare të Mjedisit dhe Institutit të Shendetit Publik ka realizuar projektin “Monitorimi i
cilësisë së ajrit në qytetet kryesore të vendit tonë” si Tiranë, Durrës, Korçë dhe Vlorë për
vitin 2013.
Veprimtaria studimore e monitoruese, është fokusuar në realizimin e objektivave të
mëposhtme:
- Vlerësimi dhe studimi i treguesve mjedisore të gjendjes dhe ndikimit në mjedis
- Realizimi i monitorimit të cilësise së ajrit në Shqipëri, në përputhje me Programin
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit.
Indikatorët më kryesorë të cilësisë së ajrit, LNP, PM10, NO2, SO2, Pb, O3, CO dhe BTEX në
stacione të përzgjedhura qëllimisht në zonat urbane më të rënduara, përfaqësojnë treguesit
më të rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë së tij, mbështetur në udhëzimet e BE-së dhe të
refl ektuara edhe në VKM nr 803, datë 4.12.2003 “Për miratimin e normave të cilësisë së
ajrit”. Monitorimi i ajrit është realizuar me pajisje automatike, për indikatorët e gaztë NO2,
O3 të dhënat regjistrohen çdo 30 minuta kurse të dhënat e SO2 regjistrohen çdo 5 minuta,
d.m.th matjet realizohen 100% të kohës vjetore. Të dhënat e monitorimit për pluhurat
(PM10 dhe PM2.5 ) realizohet orare .
Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat mesatare për treguesit e monitoruar

Situata për ndotjen nga PM10 dhe PM2.5 . Pluhrat janë një nga ndotësit e ajrit që realisht
shkaktojnë probleme serioze në shëndetin e njeriut.
Ndotja nga PM10 dhe PM2.5 sipas rekomandimeve të OBSH është rreziku më i madh
shëndetësor sot për ajrin urban në shkallë botërore, pasi grimcat me përmasa nën 10
mikron dhe 2.5 mikron mund të depërtojnë në pjesën e poshtme të mushkrive.
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Kjo ndotje vjen kryesisht nga shkarkimet e automjeteve dhe është karakteristike për
makinat e vjetra me motor dizel. Gjithashtu ndërtimi dhe infrastruktura në ndërtim janë
kontribues në rritjen e PM10.

Nga rezultatet e monitorimit të PM10 dhe PM2.5, sic vihet re dhe nga fi gura 1, përmbajtja
mesatare vjetore e PM10 nuk e tejkalon normën Shqiptare dhe standartin e BE në asnjë nga
stacionet e monitoruara por problematik ngelet shkalla e ekspozimit të popullatës ku kemi
tejkalim të ditëve që janë më të larta se norma ditore (Norma është 35 ditë të tejkaluara në
vit).
Ndërsa përsa i përket PM2.5 mud të themi në të tre stacionet e monitoruara kemi tejkalim
të vlerës vjetore të PM2.5 krahasuar me standartin vjetor Shqiptar në vlera të ulëta. Në
stacionin e Vlorës kemi një tejkalim prej afërsisht 10%, në stacionin e ISHP është afërsisht sa
norma ndërsa në stacionin e poliklinikës qëndrore kemi një tejkalim prej afërsisht 20%.
Kjo ndotje për PM10 dhe PM2.5 vjen kryesisht nga shkarkimet e automjeteve që lëvizin në
rrugët me trafi k të rënduar, cilësia e lëndës djegëse, menaxhim joefi kas i trafi kut që shpie
në dyndje dhe në kohë qëndrimi të gjatë si dhe mirëmbajtja e automjete.
Përmbajtja e ndotësave të gaztë (NO2, SO2)
Në vlerësimin e cilësise së ajrit urban, rëndësi të veçantë ka përmbajtja e gazeve, nivelet e
larta të të cilave janë me pasoja të rëndësishme për shëndetin dhe për mjedisin.
Në bazë të të dhënave të monitorimit, si duket dhe nga grafi ku i mëposhtëm ajri urban në
përgjithësi rezulton i pastër nga ndotësit e gaztë (SO2 dhe NO2), pasi në të gjithë stacionet e
monitoruara vlerat mesatare vjetore janë brenda normave të lejuara të normës Shqiptare
dhe standartit të BE përjashtim bën Tirana qendër ku kemi tejkalim të lehtë të standartit të
BE. Kjo është e pritshme pasi burimi kryesor i ndotjes në zonën përreth stacionit është
trafiku i automjeteve që të shumta janë në orët e mëngjesit dhe të mbasdites.
Ndotësit Fotokimik
Në shumë mjedise urbane ndotësit fotokimike janë bërë burime kryesore të ndotjes së ajrit.
Ata shkaktohen kryesisht nga përdorimi në rritje i automjeteve dhe shkarkimeve të tyre, si
rezultat i reaksioneve kimike midis ndotësave primarë dhe përbërësve të tjerë të
atmosferës. Zakonisht, për tu zhvilluar këto reaksione kanë të domosdoshme dritën e diellit,
dhe si rezultat ato krijojnë smogun fotokimik,
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i cili është më i përhapur në zonat që kanë rrezatim diellor të konsideruëshëm.
Hidrokarburet që vijnë nga shkarkimet e automjeteve dhe burime të tjera luajnë një rol të
rëndësishëm në formimin e ozonit në mjedisin urban.
Jo i gjithë ozoni i shtresës së ulët të atmosferës vjen prej aktiviteteve njerëzore, por ai vjen
dhe nga burime natyrore dhe nga difuzioni i një pjese të ozonit nga pjesa e sipërme e
atmosferës. Kushtet e favorshme për krijimin e ozonit janë temperaturat e larta të ajrit mbi
32oC, rrezatim diellor intensiv dhe mungesa e reshjeve të shiut.
Në grafi kët e mëposhtëm janë të dhënat vjetore në stacionin e Vlorës dhe Korcës krahasuar
me normën vjetore Shqiptare ku shihet qartë se kemi një tejkalim të kësaj norme në të dy
stacionet e monitoruara. Në stacionin e Vlorës kemi një tejkalim në masën 16 % ndërsa
në stacionin e Korçës kemi një kapërcim të ulët të kësaj norme.
Në grafi kun nr 5 kemi vlerat 8 orarëshe për periudhën në dy stacione të Poliklinikës
qëndrore dhe ISHP-së për periudhën Janar-Dhjetor 2013. Nivelet e larta të ozonit hasen në
muajt e verës për efekt të rrezatimit më të fortë diellor.
Zhurmat
Studimi i kryer nga Instituti i Shendetit Publik ka për qëllim survejancën e nivelit të ndotjes
akustike, në pikat e monitorimit të disa qyteteve kryesore të vendit tonë, për të dhënë
mundësinë që të gjykohet mbi masën e ekspozimit të popullatës ndaj zhurmave.
Objektivat Monitorimin në vazhdimësi i strukturës së burimeve të zhurmave në hapësirë
dhe
kohë. Krijimi i një database të besueshëm për një vazhdimësi monitorimi. Paraqitja e të
dhënave si një burim i rëndësishëm për ndërhyrje. Dhënia e konkluzioneve dhe
rekomandimeve për minimizimin e tyre.
Treguesit
Niveli akustik i ponderuar (LAeq)
LAeq Ditën, Mbrëmjen dhe Natën
Analiza e pikave të zgjedhura të marrjes së mostrës dhe koordinatat gjeografike të tyre
(gjatësi dhe gjerësi gjeografike)
Tabela 1. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave të qyteteve të monitoruara, për Ditën dhe
Natën.

Niveli mesatar i zhurmave LAeq/Ditën dhe LAeq/Naten, për qytetet Tiranë, Fier, Vlorë dhe
Sarandë është mbi standartin e BE-së dhe Ligjit Shqiptar. Qyteti i Korçës është me nivele
zhurmash për ditën mbi standartin, ndërsa për natën kemi nivel mesatar brenda standartit
(tabela 4).
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Studimi i Gjëndjes së Cilësisë së Ujërave Sipërfaqësore të Shqipërisë
Vlerësimi i cilësisë së ujërave të lumenjve Drin, Buna, Mat, Erzen, Ishëm, Shkumbin, Seman
dhe Vjose është kryer në bazë të rezultateve të parametrave fi ziko-kimike (temperatura,
transparenca, pH, alkalinitet, percjellshmeria elektrike, Oksigjeni i tretur, NKO, NBO5,
nitritet, nitratet, amoniaku, Ptotal) bërë në 18 stacione. Vlerësimi i cilësisë së ujërave të
liqenit të Ohrit, Prespës dhe Shkodrës realizohet për treguesit fi ziko-kimike në 5 stacione.
Monitorimi është kryer nga IEUM. Kohzgjatja e studimit Qershor-Dhjetor 2012. Analiza e
rezultateve të monitorimit dhe vlerësimi i cilësisë së ujërave të lumenjve bëhet sipas
pellgjeve lumore. Në aneks do të gjeni stacionet lumore dhe liqenore, të dhënat gjeografi ke
të tyre dhe kodin në rrjetin e monitorimit si dhe rezultatet mesatare të monitorimit për
2012 Vlerësimi i cilësise së ujrave të lumenjve dhe liqeneve dhe krahasimi i vlerave të
parametrave kimike me normat përbën një nga kërkesat e në Direktivat e Bashkimit
Evropian për monitorimin e gjëndjes së ujrave sipërfaqësore Për vlerësimin e cilësisë së
ujërave të lumenjve dhe liqeneve janë përdorur vlerat limite të përcaktuara në Direktivën e
Komisionit Evropian CEE/CEEA/CE 78/659, për cilësinë e ujërave të ëmbla për rritjen e
peshqve dhe klasifi kimi i cilësisë së ujërave të ëmbla natyrore sipas Institutit për Studimet e
Ujërave të Norvegjisë – NIVA.
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Sipas këtij klasifikimi, parametrat e cilësisë së ujërave të ëmbla mund të ndahen në dy
grupe:
1- në grupin e parë bëjnë pjesë ushqyesit, lëndët organike, përbërësit acide, grimcat e
ngurta dhe bakteriet e fekaleve në ujëra.
2- në grupin e dytë metalet e rënda në nivelet mikro në ujë, sedimente dhe peshq.
Analiza e rezultateve të monitorimit dhe vlerësimi i cilësisë së ujërave të lumenjve bëhet
sipas pellgjeve lumore. Për vendmatjet lumore: temperatura, pH, alkalinitet, përcjellshmeria
elektrike, Oksigjeni i tretur, NKO, NBO5, nitritet, nitratet, amoniaku, Ptotal.
Temperatura e ujit ka një shpërndarje të vlerave të tyre sipas stines dhe në përgjithësi me të
njëjtën ecuri si edhe temperatura e ajrit. Prania e gazit karbonik në ujëra me alkalinitet të
ulët i bën ato lehtësisht agresive. Ujrat me alkalinitet të lartë mbi 5 mg.ekuiv./L turbullohen
shpejt gjatë qëndrimit të tyre në mjedis.
Baseni i Semanit

Në basenin e Semanit përmbajtja e NH4 paraqitet me një rritje graduale nga stacioni
reference Uznovë me 0. 079 mg/l deri në stacionin e Urës vajgurore me 0. 14 mg/l dhe 0. 13
mg/l në degen e lumit Devoll para bashkimit me lumin e Osumit duke u klasifikuar të cilësisë
së dytë, gjendje e mirë. të cilesisë së dytë vleresohen dhe ujerat e lumit Seman në stacionin
e Urës së Mbrostarit dhe të Mujallise. Në këtë basen bën perjashtim stacioni në lumin e
Gjanicës, ku shkarkimet urbane dhe industriale të qytetit të Fierit kanë ndikuar direkt në
rritjen e përpambajtjes së NH4 në vlerën 7. 583 mg/l duke e klasifikuar të cilesisë më të
keqe.

Burimi i informacionit: Raporti i gjendjes se mjedisit per vitin 2013 dhe 2014, Ministria e
Mjedisit, Agjencia Kombetare e mjedisit(Faqja Zyrtare).
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4. IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS.
Projekti ne vleresim perfshin ndertimin e nje objekti fabrike per perpunimin e vajit te ullirit, i
cili do te ndertohet prane Fshatit Syzez, Njesia Administrative Poshnje, Bashkia UraVajgurore, Qarku Berat.
Te dhenat teknike(Urbanistike) te projektit jane si me poshte:
Siperfaqe sheshi ne funksion te ndertimit
Siperfaqe e ndertimit, njolla e objektit

S=2750m2
S=708.2m2

Përshkrimi i proceseve teknologjike të projektit
Proceset teknologjike ne kete projekt jane ato te fazes ndertimore, nepermejt punimeve te
ndertimit te cilat do te kryhet nga firma ndertuese dhe ne vija te pergjithshme konsistojne si
me poshte:
 Rrethimi i sheshit te ndertimit
 Germimi dhe hapja e themeleve te objektit
 Mbushja e themeleve per tu ngritur ne kuote.
 Betonimi i themeleve
 Ngritja e struktures prej betoni dhe hekuri(betoni blihet i gatshem nga prodhuesit)
 Punimet e konstruksionit dhe te mbuleses se objektit
 Instalimet inxhinierike, rrjeti elektrik, i ujit, zjarrfikes, etj.
 Sistemimi i shesheve te lira rreth objektit, rruget hyrese e dalese
 Rehabilitimi i hapesirave te gjelberta te projektuara, etj.
 Punimet e brendshme te objektit si instalime inxhinierike, mobilim te zyrave, etj.
Lëndët e para
Lendet e para te perdorura do te jene kryesisht llaci i betonit i cili blihet i gatshem nga firmat
e prodhimit te betonit ne zone, hekuri per strukturen mbajtese te objektit, konstruksioni
metalik per mbulesen dhe veshjen anesore te objektit, material poliesteroli per izolim, rere
dhe gelqere per suvatimin e mureve te zyres, dyer dhe dritare druri dhe duralumini te
gatshme, si dhe instalimet inxhinierike te ambjenteve te brendshme. Shkarkimet e ujerave
te zeza, do te lidhen me sistemin ekzistues te kanalizimeve te zones. Aksesi do te kryhet
nepermjet rruges ekzistuese.
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Pamje 3D e projektit
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Planvendosja e zones se zhvillimit te projektit
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Lloji i ndikimeve të identifikuara (direkte dhe jo direkte)
Vleresimi i ndikimeve ne mjedis kryhet duke u bazuar mbi parimet e mbrojtjes se mjedisit te
cilat jane:
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
Parimi i qasjes së integruar
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
Parimi “Ndotësi paguan”
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit
Ky vleresim kryhet ne baze te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per vleresimin e Ndikimit ne
Mjedis” dhe VKM Nr. 13, date 04.01.2013 “Per vleresimin e ndikimit ne mjedis” dhe ka si
synim idnetifikimin, vleresimin dhe parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen
e mjedisit. Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e
dëmtimi. Kjo përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të
Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe
juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së
Shqipërisë.
Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:
a) Parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera
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;
g) Mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.:
Ndikime te rendesishme gjate ndertimit
Shkarkime ne uje
Nuk kemi ndotje te ujerave nentokesore. Ujerat qe dalin nga aktiviteti i ndertimit te objektit
jane ujera te cilat lindin si rrjedhoje e aktivitetit te lagies se kantierit, larjes se gomave te
automjeteve dhe ujerat e rreshjeve nga kushtet atmosferike. Gjate ndertimit, ne varesi edhe
te rreshjeve te shiut, mund te grumbullohet sasi e konsiderueshme e ujerave dhe si
rrjedhoje mund te jete i nevojshem grumbullimi i ketyre ujerave dhe orientimi i tyre ne
sistemin e kanalizimeve, pjeserisht ato filtrojne nentoke. Si rrjedhoje, punimet e ndertimit
nuk duhet te tejzgjaten dhe te kalojne afatet e percaktuara ne lejen e ndertimit. Nuk duhet
te shkarkohen lende te demshme ne mjedisin e kantierit pasi mund te filtrojne se bashku
me ujerat e rreshjeve dhe si rrjedhoje te ndosin ujerat nentokesore. Ne kantier nuk do te
magazinohen materiale te rrezikshme dhe si rrjedhoje nuk do te kete ndotje te ujerave
nentokesore ose siperfaqesore. Mundesite e ndotjes, mund te vijne vetem nga derdhja e
hidrokerbureve ose e lubrifikanteve gjate furnizimit te mjeteve te renda te punes.
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Nje faktor tjeter mund te jene ujerat e pastrimit e te larjes se kazaneve te betoniereve gjate
shkarkimit te betonit ne kantier.
Keto te fundit, nuk duhet te shkarkojne ujerat ne cdo mjedis rrethanor, ato duhet te
shkarkohen ne mjedise te caktuara dhe ne kantieret e prodhimit te betonit. Punimet e
themeleve do te jene per nje periudhe kohore teper te shkurter dhe mundesia e ketyre
ujerave zvogelohet ndjeshem. Me daljen ne siperfaqe te xokles se objektit, reduktohet edhe
kjo mundesi ndotjeje.
Emetimet ne ajer
Emetimet ne ajer do te vijne nga perhapja e pluhurave te materialeve te ndertimit dhe
materialit te germuar te siperfaqes se tokes. Gjithashtu djegia e lendes djegese, qe do te vije
vetem nga automjetet qe do te frekuentojne kete ambjent, si dhe ne raste te rralla kur ka
mungese te energjise elektrike dhe do te linde nevoja per ndezjen e gjeneratorit. Pra mund
te themi se niveli i shkarkimeve do te jete i ulet, kjo vjen si rezultat se mjetet rrugore qe
qarkullojne jane konform normave te percaktuar dhe te testuara nga Qendra e Kontrollit
Teknik te automjeteve.
Nga punimet ndertuese do te kete perhapje te pluhurave nga qarkullimi i mjeteve.
Perdorimi i reres, zhavorrit, proceset e betonimit dhe shtrimit te siperfaqeve perreth, si dhe
nga transporti i automjeteve te dheut te germuar jashte ambjenteve te kantierit te punes.
Keto mjete duhet te plotesojne patjeter kushtet teknike te qarkullimit rrugor, te mos
ngarkohen me shume se kapaciteti i projektuar, te mbulohet karroceria me mushama te
posacme, si dhe te lahen rregullisht kur dalin nga kantieri i ndertimit dhe nga kantieri i
prodhimit te betonit, te inerteve apo ne sheshin e depozitimit te dheut te germuar.
Zhurmat dhe vibrimet
Zhurmat qe do te prodhohen do te vijne kryesisht nga mjetet rrugore si dhe nga perdorimi i
vincave te ndryshem, gjeneratoreve, zhurma e prodhuar nga vete personat qe do te
punojne per kete kantier, proceset e hedhjes se betonit, etj.
Punëtorët që do të ndodhen në mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin mund të
perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit. Kjo duhet te kihet parasysh nga drejtuesi
teknik i punimeve. Nuk do te shkaktohen vibrime shqetesuese gjate punimeve.
Per te reduktuar kete ndikim tek banesat prane, subjekti ndertues, nuk duhet te punoje
gjate oreve te vona ku niveli i lejuar i zhurmave eshte me i ulet dhe foni i rruges apo
aktiviteteve te tjera eshte me i ulet.
Ndikimi ne toke
Keto procese do te ndikojne negativisht ne toke, kjo vjen si rezultat se do te zihet
perfundimisht nje siperfaqe toke bujqesore dhe do te ndikoje ne reduktimin e siperfaqeve
te gjelberta te zones. Largimi i shtreses se tokes, ndikon ne mjedisin ku do te depozitohet
kjo sasi dheu shtimi i siperfaqeve te betonuara dhe humbja e siperfaqeve te lira ndikon ne
devijimin e statusit te zones dhe te proceseve natyrore si filtrimi ujerave, pasurimi i tokes
me lende organike etj.
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Ndikimi ne Biodiversitet
Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, por ky
ndertim, do te preke nje hapesire te gjelbert te zones(vetem me bimesi barishtore, pjese e
tokave bujqesore). Ne zonen e mbrojtur (Peizazh i Mbrojtur, kategoria V), kjo siperfaqe ben
pjese ne zonen periferike te percaktuar si toke bujqesore e tipit ARE. Ne gjendjen qe eshte
sot zona, nuk mbart vlera te larta peizazhistike, rekreative dhe te botes shtazore, kjo nga
vete zhvillimi intensiv qe kjo zone ka patur vitet e fundit. Brezi i pemeve dhe hapesirat e lira
te zones ndikojne kryesisht per zogjte, te cilet vazhdojne te frekuentojne kete zone. Zona
nuk identifikohet me vlera te medha ekologjike.
Mbetjet e prodhuara
Mbetje te ngurta qe do te prodhohen nga ndertimi ne kete zone do te jene mbetjet e ngurta
si plastike, qelqi, materiale letre e kartoni, metale, mbetje organike(paleta druri), materiale
inerte te prodhuara nga punimet ndertuese, si dhe dheu qe do te largohet nga sheshi i
ndertimit. Materialet te cilat jane te riperdorshme, mund t`ju jepen individeve te interesuar
per punime ndertimi ne zonat periferike, pjesa e mbetjeve te pa perdorshme duhet te
grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore(NJ.Q.V) pas zbardhjes se
Lejes se Zhvillimit nga autoritetet pergjegjese.
Keto mbetje duhet te menaxhohen ne bashkepunim me Njesine e Qeverisjes vendore dhe
firmen pastruese te territorit. Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar qe ne
vendburim. Mbetjet inerte, dheu i germuar, dhe mbetjet e ambalazheve te paletave te
materialeve te ndertimit duhet te trajtohen ne menyre te vecante. Ne kete faze nuk kemi
informacion per menyren e menaxhimit te dheut te germuar. Kjo do te percaktohet nga
NJ.Q.V pas miratimit te lejes Zhvillimore.
Ndikime te rendesishme gjate funksionimit
Shkarkime ne uje
Aktiviteti qe eshte menduar te zhvillohet ka shkarkime teknologjike ne uje. Ujerat qe do te
perdoren jane ujerat e larjes se eneve te grumbullimit, depozitimit dhe transportimit te vajit
te ullirit, ujerat higjeno-sanitare. Keto ujera do te drejtohen drejt sistemit te kanalizimeve te
zones. Per nje vleresim me te sakte do te jepet pasi te jete percaktuar plan-biznesi
perfundimtar dhe te jene percaktuar kapacitetet dhe teknologjite e propozuara.
Emetimet ne ajer
Aktiviteti qe eshte menduar te zhvillohet nuk ka ndikime te rendesishme ne ajerin e zones.
Per nje vleresim me te sakte do te jepet pasi te jete percaktuar plan-biznesi perfundimtar
dhe te jene percaktuar kapacitetet dhe teknologjite e propozuara.
Zhurmat dhe vibrimet
Ky aktivitet do te shoqerohet me zhurma ne mjedis. Kjo zhurem do te krijohet nga pajisjet
dhe makinerite me elektromotorre e lende djegese te cilat do te sherbejne per perpunimin
dhe prodhimin e vajit te ullirit. Per nje vleresim me te sakte do te jepet pasi te jete
percaktuar plan-biznesi perfundimtar dhe te jene percaktuar kapacitetet dhe teknologjite e
propozuara.
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Mbetjet e prodhuara
Mbetje te ngurta qe do te prodhohen nga konsumi i perditshem ne kete objekt do te jene
mbetjet e ngurta si plastike, shishe qelqi, mbetje nga perpunimi i vajit te ullirit etj. Keto
mbetje duhet te menaxhohen ne bashkepunim me NJ.Q.V dhe firmen pastruese te zones
per keto lloj mbetjesh. Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar dhe te
depozitohet nga subjektet grumbulluese ne Landfill-in e zones.
Ndikimi ne toke
Nuk do te kete ndikim ne toke, pasi aktiviteti do te funksionoje ne nje ambjent te mbyllur
dhe te izoluar me beton nga toka. Nuk do te kete punime ne toke, nuk do te kete shkarkime
ne toke.
Ndikimi ne Biodiversitet
Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, as lloji i
aktivitetit nuk ndikon ne biodiversitet.

5. PËRSHKRIM I SHKARKIMEVE TË MUNDSHME NË MJEDIS.
Informacion për shkarkimet në mjedis.
Shkarkimet ne mjedis gjate fazes ndertimore do te jene kryesisht pluhurat nga punimet e
ndertimit ne kantier(LNP), si dhe zhurmat ne mjediset e punes nga makinerite e punimeve
te ndertimit. Ky efekt mund te transmetohet edhe ne mjediset e zones perreth nese nuk
kryhet larja dhe pastrimi i mjeteve para daljes se tyre nga kantieri dhe lagia e siperfaqeve te
pa shtruara gjate sezonit te thate. Keto ndikime do te jene te perkohshme dhe nuk do te
kene veti akumuluese ne mjedisn e zones. Mbetjet e ngurta nga faza ndertimore do te jene
ambalazhe te produkteve te ndryshme te cilat jane te riciklueshme dhe do te menaxhohen
nga firma pastruese e territorit urban. Dheu qe do te largohet nga sheshi i ndertimit duhet
te transportohet nga automjete qe plotesojne kriteret dhe kushtet e lejuara te ketij
sherbimi, vendi i depozitimit te tij nuk eshte percaktuar ende, por menjehere pas miratimit
te lejes zhvillimore, duhet te percaktohet ne bashkepunim me Njesine e Qeverisjes Vendore.
Per sasi ne nivele te vogla, do te kryhet sistemimi ne sheshin e ndertimit, duke rehabilituar
siperfaqet e gjelberta dhe sheshet e rrugeve dhe te parkimit.
Gjate fazes se funksionimit, aktiviteti do te kete shkarkime teknologjike ne uje. Ujerat qe do
te perdoren jane ujerat e larjes se eneve te grumbullimit, depozitimit dhe transportimit te
vajit te ullirit, ujerat higjeno-sanitare. Keto ujera do te drejtohen drejt sistemit te
kanalizimeve te zones. Aktiviteti qe eshte menduar te zhvillohet nuk ka ndikime te
rendesishme ne ajerin e zones. Ky aktivitet do te shoqerohet me zhurma ne mjedis. Kjo
zhurem do te krijohet nga pajisjet dhe makinerite me elektromotorre e lende djegese te
cilat do te sherbejne per perpunimin dhe prodhimin e vajit te ullirit. Mbetje te ngurta qe do
te prodhohen nga konsumi i perditshem ne kete objekt do te jene mbetjet e ngurta si
plastike, shishe qelqi, mbetje nga perpunimi i vajit te ullirit etj. Keto mbetje duhet te
menaxhohen ne bashkepunim me NJ.Q.V dhe firmen pastruese te zones per keto lloj
mbetjesh. Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar dhe te depozitohet nga
subjektet grumbulluese ne Landfill-in e zones. Nuk do te kete ndikim ne toke, pasi aktiviteti
do te funksionoje ne nje ambjent te mbyllur dhe te izoluar me beton nga toka. Nuk do te
kete punime ne toke, nuk do te kete shkarkime ne toke. Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e
ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, as lloji i aktivitetit nuk ndikon ne biodiversitet.
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6. INFORMACIONI PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE
NEGATIVE.
Punimet ndertimore do te zgjasin per nje periudhe prej 6muaj–1 vit. Kjo eshte koha normale
qe duhet per te ndertuar kete objekt. Kjo eshte e vlefshme ne kushte dhe klime normale,
por ne rast se do te hasen veshtiresi gjate punimeve mund te kete edhe shtyrje te afatit. Si
rrjedhoje edhe ndikimet e fazes ndertimore do te zgjasin per aq kohe sa zgjasin punimet per
ndertimin.
Persa i perkete ndikimeve gjate fazes se funksionimit ato do te jene prezente per aq kohe sa
do te perdoret edhe objekti. Gjithashtu, si faktor vleresohet edhe kapaciteti i aktivitetit dhe
lloji i aktivitetit. Keto ndikime nuk jane vleresuar ne kete raport.

7. SHTRIRJA HAPËSINORE E NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDISIN E ZONËS
Ndikimi ne mjedisin e zones do te kete efektet e tij ne nje distance jo shume te gjere, me
dhjetra ose qindra metra, pra ne nje distance jo me te larget se 100-200m. Ky ndikim do te
jete i perkohshem dhe nuk eshte me veti akumuluese ne mjedis. Nuk shkarkohen elemente
te demshem per mjedisin, si ne ate ujor, per ajrin, token dhe per biodiversitetin. Ndikimi ne
peizazh do te jete i perkohshem per fazen e ndertimit dhe i perhershem nga ndertimi i
strukturave mbi toke, ky impakt shtrin efektet e tij deri ne disa km.

8. REHABILITIMI I MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSIA E KTHIMIT TË TIJ
NË GJENDJEN E MËPARSHME.
Subjekti investitor, vete ose nepermjet firmes ndertuese te kontraktuar, duhet qe pas
perfundimit te ndertimit te objektit dhe infrastruktures perkatese, te kryeje rehabilitimin e
plote te siperfaqeve te lira, si ato te shtruara me beton ose pllaka, per rruget hyrese, sheshe
parkimi dhe per siperfaqet e gjelberta. Duhet te mbillen peme ne perimetrin e prones per te
reduktuar ndikimin ne peizazh, si dhe brenda mundesive te mbillen bimet qe i rezistojne
ketyre kushteve klimaterike, pra bime autoktone. Per kete te konsultohen me specialistet
perkates. Siperfaqja e lire e prones te shnderrohet ne nje mjedis te gjelbert, te paster dhe te
sigurte ndaj erozionit. Duke qene terren fushor, nese do te shihet e nevojshme te ndertohen
edhe kanale kulluese e drenazhimi, ne menyre qe te shmangen permbytjet.
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9. MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NË MJEDIS.
Ne menyre te pergjithshme do te japim disa prej masave qe duhet te zbatohen nga
investitori ose nenkontratuesit per zbatimin e projektit. Ndikimet negative ne mjedis gjate
shfrytezimit 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 NJ.Q.V dhe te vendosen kosha te mjaftueshem per numirn e
popullsise.
 Sistemi i shkarkimit te ujerave urbane te jete i lidhur me sistemin e kanalizimeve te
zones, fillimisht me rrjetin ekzistues, ne rast se do te ndertohet i ri.
 Te trajtohen ujerat para shkarkimit te tyre ne mjedis.
 Te instalohet sistem ajrimi i bollshem ne objekt.
 Perdorimi i materialeve termoizoluese ne ambjentet e kapanonit dhe shmangia e
sistemit te ngrohjes me lende djegese nafte.
 Aplikimi i sistemit te ndricimit natyral dhe atij artificial me llamba LED.
 Te sistemohet dhe rehabilitohen sheshet e lira dhe lulishtet e objektit pas
perfundimit te punimeve ne procesin karabina te objektit.
 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.
 Gjate transportit te perdoren mushamate e kamionave per te shmangur perhapjen e
dheut e te inerteve ne rruget e qytetit.
 Automjetet e transportit te lahen dhe pastrohen ne menyre periodike para daljes
nga kantieri.
 Pas miratimit te lejes zhvillimore, te sigurohet menjehere nje vend i miratuar nga
autoritetet per depozitimin e dheut qe do te largohet nga sheshi i ndertimit.
 Rehabilitimi dhe gjelberimi i hapesirave te lira te objektit, mbjellje te bimesise se re.
 Te kryhet menaxhim i integruar i ujerave te pularise,i mbetjeve organike, si dhe te
pulave te ngordhura.

10. NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA
NATYRË TË TILLË).
Ky projekt nuk prek zonat kufitare dhe si rrjedhoje edhe ndikimi i tij nuk shkakton demtim te
mjedisit nderkufitar. Projekti nuk ndikon ne cenimin e sigurise se jetes dhe shendetit as te
shteteve fqinje, as te qendrave te banuara te rajonit. Nuk ndikohen burimet ujore
nderkufitare, nuk ndikohet cilesia e ajrit ne kontekstin nderkufitar. Per kete kapitull, nuk
kryhen vleresime dhe analiza te detajuara per shkak te vendodhjes se projektit ne brendesi
te kufirit shteteror dhe distances qe ai ruan me kufirin dhe shtet fqinje.
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