REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

DREJTORIA E VLERËSIMIT TË IMPAKTIT DHE LIÇENSIMIT
AN240220210004

Tiranë, më: 19.04.2021
Vendimi 17

DEKLARATE MJEDISORE
Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë:
07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM 714, datë: 06.11.2019, për disa
ndryshime dhe shtesa në VKM 686, datë: 29.07.2015, “Për miratimin e rregullave,
përgjegjesive e afateve, për zhvillimin e procedurës së transferimit të Vendimit e Deklaratës
Mjedisore”, të ndryshuar, dhe me propozim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Ministri
VENDOSI:
Lëshimin e Deklaratës Mjedisore negative, për Zhvilluesin me të dhënat si më poshtë:
Personi juridik:

“PASHA X” Sh.p.k.

Nr. NIPT-i:

K14229202O

Adresa e selisë:

Thumanë, ndërtesë private, 1 katëshe, pranë Komunës, Krujë.

Personi përgjegjës: Shaban Koçi

Për të zhvilluar projektin “Karrierë për shfrytëzimin e gurit gëqeror.”
Aplikimi është bërë referuar ligjitNr. 10 440, date: 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis”, Shtojca I, “Projektet që i nënshtrohen Proçedurës së Thelluar të Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis”, Pika 19. Gurore dhe miniera sipërfaqësore, ku sipërfaqja e vendit është
mbi 0,5 hektarë, ose vende për nxjerrjen e torfës, ku sipërfaqja e vendit është mbi 1 hektar.
Vendndodhja: në objektin “Lugina e Ujit të Kuq”, Borizane, Krujë, Qarku Durrës.
(Bashkangjitur Anex 1 Harta dhe koordinatat)
Bazuar në nenin 12, të ligjit nr.10440, date 7.7.2011, "Për vleresimin e ndikimit
ne mjedis", i ndryshuar, i sugjerohet autoritetit planifikues:
Refuzimi i kërkesës për leje/licencë zhvillimi për atë projekt, për shkak të ndikimeve të
rëndësishme negative në mjedis me pasoja afatgjata, që dëmtojnë cilësinë e mjedisit dhe nuk
mundësojnë përmbushjen e standardeve mjedisore përkatëse
1
Rruga “Sami Frashëri”, Nr. 4, Tiranë. www.akm.gov.alTel/Fax 04 2 371 237

Bazuar në pikën 2, të nenit 12, të ligjit nr.10440, datë: 7.7.2011, "Për vlerësimine ndikimit në
mjedis", të ndryshuar, më poshte po listojmë:
1. Qëndrimin e DrejtoriveTeknike:
Drejtoritë teknike të ministries shprehin mendimin si më poshtë vijon:
Drejtoritë teknike konstatuan se:
• Lidhur me kuadrin ligjor të cituar dhe bazuar mbi të cilin është përgatitur
ky raport sugjerojmë:
a. Përditësimin dhe plotësimin e legjislacionit në fuqi në fushën e
menaxhimit të cilësisë së ajrit.
• për rehabilitimin, nuk përshkruan si do bëhet konkretisht, nuk ka asgjë për
propozimet mbi zgjedhjen e llojeve, skemën e mbjelljes, etj ,
• nuk jepen të dhënat e treguesve kadastralë të sipërfaqes pyjore.
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura shprehet: Sipërfaqja e kërkuar nuk bie në zonë
të mbrojtur.
Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër, jep mendimin e saj pozitiv në lidhje
me praktikën. Shqyrtimi i dosjes nga ana e Agjencisë Rajonale të Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër
është bërë në mënyrë elektronike nëpërmjet sistemit e-leje për subjektin "Pasha-X" sh.p.k për
projektin ‘Nxjerrje dhe shfrytëzim i gurit gëlqeror ’ me adresë ‘Lugina e Ujit të Kuq’, Borizanë,
Bashkia Krujë.

2. Ministria ka marrë në shqyrtim mendimet e shprehura nga publiku dhe
institucionet përkatëse, si dhe shkallën e reflektimit te tyre;
3. Informacion për procesin e realizuar të konsultimit me publikun:
Morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i zonës, përfaqësues nga Pushteti Vendor si
dhe nga Agjencia Rajonale e Mjedisit dhe përfaqësues nga studio mjedisore.Nuk pati
ndonjë shqetësim nga komuniteti për zhvillimin e këtij aktiviteti. Në takim është
prezantuar projekti, janë dëgjuar sugjerimet e pjesëmarrësve, të cilat do të
merrenparasysh nga ana e investitorëve, gjatë kohës sëshfrytëzimit.Nga ana e
investitoreve iu sigurua të pranishmeve që do të merren të gjitha masat për
eleminimin e ndikimeve negative në mjedis, duke mos cënuar jetën e banorëve.
4. Arsyet dhe konsideratat kryesore, ku është mbështetur mendimi:
•

Të plotësohen kërkesat në bazë të Urdherit Nr.67 date 11.03.2018 “Për miratimin e
Planit të Veprimit për veprimtaritë minerare me karrierë (guroret).

•

Nuk jepen masat që janë marrë lidhur me rehabilitimin e sipërfaqes së shfrytëzuar deri
tani.
Nё raportin e thelluar tё VNM-sё subjekti nuk ka mbajtur parasysh të gjitha
sugjerimet e bёra nё fazёn e njoftimit pёr çёshtjet qё duhet tё trajtonte nё raportin e
thelluar tё VNM-sё, si trajtimi i menaxhimit te mbetjeve dhe informacioni mbi planin
e monitorimit dhe menaxhimit të mjedisit, përfshirë edhe cilësinë e ajrit në zonë,
parametrat që do monitorohen dhe shpeshtësia e tyre;

•
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•

Ne raportin e thelluar te VNM nuk trajtohet baza ligjore institucionale për sektorin e
pyjeve.

•

Bazuar në nenin 12, pika 1 e ligjit nr. 10440 / 2011 "Për vlerësimin e ndikimit në
mjedis" të ndryshuar, nuk janë përshkruar masat konkrete i përket mbrojtjes sё
biodiversitetit, menaxhimit tё pyjeve, emetimeve në ajër, shkarkimeve të ujrave të
ndotura, menaxhimit të mbetjeve, etj. tё cilat duhet të përmbushen nga zhvilluesi, për
të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis.
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1. Anex 1.Harta dhe koordinat
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