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1 .Hyrje.
Shoqeria 2-END sh p k me përfaqësuese Z.Durim KISHTA, në pozicionin e investitorit është
në fazën e plotësimit të dokumentacionit të duhur për një shesh ndërtimi që ndodhet në
Njësinë Bashkiake nr 7, Rruga Studenti në Qarkun e Tiranës.
Trualli me siperfaqe prej 934 m2, ku do të ndërtohen godina banimi 6 kate me 2 kat nëntoke.
Në këtë ndërtim do të zbatohet një projekt që parashikon respektimin e kushteve mjedisore,
sistemimin e terrenit përreth si dhe do të krijohet sipërfaqja e gjelbër, sipas projektit të
përgatitur nga grupi i projektimit.

Vlerësimi teknik i shkurtër mjedisor bëhet për të demonstruar nga pikëpamja e vlerësimit
mjedisor projekt - idenë e propozuar për ndërtimin e godinës së banimit 4,6 kateshe me 2 kat
nëntokë për parkim, dhe 1 objekt shërbimi 1 katësh. Ndërtimi i kësaj godine do të jetë në një
zonë tashmë me funksion të një zone urbane, e propozuar për t’u kthyer në zonë banimi,
shërbimesh tregtare e administrative.
Gjatë punimeve për ndërtimin e kësaj godine individuale për banim ndikimet mjedisore do të
ndeshen në disa aspekte. Ndikimet pozitive dhe negative do të jenë të tilla si gjatë fazës
ndërtimore të kësaj godinë, ashtu dhe pas përfundimit të punimeve, kur zona do të
transformohet në një zone të rregullt dhe e sistemuar, si nga pikëpamja urbanistike, estetike
ashtu dhe mjedisore, krahasuar me gjëndjen aktuale që ka kjo zonë sot.

Pra, vlerësimi i shkurtër teknik dhe mjedisor jep informacionin:



Për projekt-idenë që do të realizohet,



Vlerësimin e ndikimeve negative dhe pozitive në mjedis, si dhe



Masat që do të marrë investitori për zbatimin e kritereve të nevojshme për mbrojtjen
dhe menaxhimin e qëndrueshëm të mjedisit.

2.Metodika e VNM-së dhe kuadri ligjor mjedisor.
Qëllimi i VNM-së
VNM është një proçes sistematik për të përcaktuar dhe vlerësuar efektet apo ndikimet në
mjedis të një veprimtarie apo projekti të caktuar.Në një situatë normale, ky proçes
aplikohet përpara se të merren vendimet dhe të fillojnë angazhimet për realizimin e
projektit.Por sidoqoftë, dhe në çdo kohë,efektet sociale, kulturore dhe shëndetësore janë
konsideruar si pjesë integrale e VNM. Kujdes i veçantë i kushtohet praktikave të VNM-së
për të parandaluar dhe minimizuar efektet e mundshme negative të veprimeve të
ndërmarra.Qëllimi i VNM-së është të:
Të japë informacion për vendimmarresit për pasojat mjedisore të studimet e propozuara.
Të promovojë zhvillimin miqësor dhe të qëndrueshëm me mjedisin duke identifikuar masat
e duhura për përmiresimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis.
Reduktimi i ndikimeve në mjedis arrihet nëse një zhvillim bëhet i qëndrueshëm me
mjedisin. Këto ndikime janë mjaft komplekse, më të mëdha në shkallë dhe për më tepër
shtrijnë pasojat e tyre më shumë se 10 vjet më parë ku u fut koncepti i VNM-së në vendin
tonë. Si rezultat,VNM-ja është kthyer në një dokument kyç për vendimarrjen për miratimin
e një zhvillimi të propozuar.
Në aspektin ndërkombëtar, roli i VNM-së është njohur në principin e 17 të deklaratës për
mjedisin dhe zhvillimin. VNM, i një instrument kombëtar duhet të aplikohet për aktivitetet
e propozuara të cilat pritet që të kenë ndikim negativ në mjedis dhe janë subjekt i një
vendimmarrje të një autoriteti kombëtar.
Qëllimi dhe objektivat e VNM mund të ndahen në dy kategori.
Qëllimi i parë drejtperdrejtë është të informojë proçesin e vendimarrjes duke identifikuar e
konsiderueshme potenciale në mjedis dhe rreziqet e përfitimet e projektit dhe zhvillimit të
propozuar.
Qëllimi përfundimtar afatgjatë i VNM është të promovojë zhvillimin e qendrueshëm duke
siguruar që propozimet e projektit nuk minojnë burimet natyrore dhe funksionet ekologjike
ose mirëqënien, stilin e jetës dhe jetesën e komunitet si dhe të njerëzve që lidhen apo
varen nga ky projekt ose aktivitet.
Objektivat afatshkurtër dhe të drejtpërdrejtë të VNM-së:






Përmirësim nga pikëpamja mjedisore i propozimit dhe projektit.
Siguron që burimet natyrore janë përdorur në mënyrën e duhur dhe me efiçencë.
Identifikon masat e duhura për zvogëlimin e ndikimeve të mundshme potenciale
të projektit apo propozimit.
Lehtëson informimin e vendimmarresit, duke përfshirë vendosjen e termave dhe
kushteve mjedisore për zbatimin e projketit të propozuar.

Objektivat afatgjatë të VNM-së janë:





Siguron dhe mbron shendetin e njeriut.
Parashikon dhe përjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe dëmtimet serioze të
mjedisit.
Ruan dhe mbron burimet natyrore, peisazhet e natyrës dhe komponentët përbërës
të ekosistemeve.
Përmirëson aspektet sociale të projektit.

Në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë kërkohet: “mirëmbajtje e një mjedisi tepër të
shëndetshëm dhe ekologjik për brezat e tanishëm dhe të ardhshërn". Kjo por edhe opinioni
i gjithë shoqërisë i shprehur nëpërmejt ligjeve të tjerë, detyron marrjen e masave
immediate për rehabilitimin e mjedisit të degraduar gjatë” epokës së industrializimit
socialist dhe ruajtjen e tij nga aktivitetet e sotme prodhuese / ridertuese që gjithashtu
shkaktojnë dëmtime të mjedisit. Legjislacioni në lidhje me ruatjen e mjedisit është në
përputhje me normativat europiane të mbrojtjes së tij ndonëse cilësia mjedisore është
ende në parametra mjaft të ulët.
Ligji i parë për mbrojtjen mjedisore daton në vitin 1993 dhe shprehet se: “të gjitha
veprimtaritë e personave fizike dhe ligjore, vendas apo të huaj, që ushtrojnë veprimtari
në territorin e Republikës së Shqipërisë, do ti nënshtrohen vlersimeve mjedisore” Më tej,
Ligji Nr. 8934, mbi mbrojtjen mjedisore përcakton se : “Mbrojtja e mjedisit është detyrim
i” të gjithë shtetasve dhe individëve me veprimtari në Shqipëri”
Ky raport hartohet mbi bazën e mbrojtjes së mjedisit dhe në funksion të institucioneve
vendim - marrëse për liçensimin ose jo të aktiviteteve të ndryshme.
Me mbrojtje të mjedisit do të kuptojmë veprimtaritë të cilat zhvilohen duke pasur parasysh
parimet bazë të mbrojtjes së mjedisit të cilat janë:

Parimet e mbrojtjes së mjedisit.











Parimi
Parimi
Parimi
Parimi
Parimi
Parimi
Parimi
Parimi
Parimi

i zhvillimit të qendrueshëm
i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
i ruajtjes së burimeve natyrore
i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
i qasjes së integruar
i përgjegjësisë së ndërsjelltë dhe bashkëpunimit
“Ndotësi paguan”
i së drejtës për informim dhe i pjesmarrjes së publikut
i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit

Mbrojtja e mjedisit nënkupton mbrotjen e integruar të përbërësve të mjedisit nga ndotja,
si veçmas, ashtu dhe në kombinim, duke pasur parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre dhe
qysh në fazën e planifikimit të zhvillimit të një territori të caktuar.

Mbrojtja e përbërsve të mjedisit klasifikohet në:


Mbrojtja e ajrit



Mbrojtja e ujrave



Mbrojtja e tokës



Mbrojtja e natyrës



Ndryshimet klimatike.

Legjislacioni i VNM
Sa më sipër, ky Raport i Vleresimit te Ndikimit në Mjedis, është mbështetur në
legjislacionin mjedisor si më poshtë dhe ka për qëllim që të identifikojë, parashikojë dhe
parandalojë ndikimin e këtij aktiviteti në mjedis.
Kuadri ligjor për VNM-në sigurohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga dy ligje për mjedisin
në Shqipëri Ligji Për mbrojtjen e mjedisit dhe Ligji për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis.
Këto ligje së fundmi janë përafruar plotësisht me ligjet e Bashkimit Europian për
mbrojtjen e mjedisit dhe Vlersimin e Ndikimit ne Mjedis.
Ligji mbi Vleresimin e Ndikimit në Mjedis (VNM-së) përcakton tipin dhe shkallën e
projekteve apo veprimtarive që kërkojnë VNM para implementimit.

Kategoritë e VNM-ve janë:


VNM-ë paraprake . Ky vlen për projekte që mund të kenë impakte potenciale më
të vegjël në përmasa që sërish kërkojne një vleresim profesional të impakteve të
tyre. Këto përfshijnë projekte që janë listuar në Shojcën 2 të Ligjit për VNM-në dhe
ndryshime apo rehabilitime të projekteve të listuar në Shtojcën 1



VNM- ë e Thelluar. Ky vlen për projekte me impakte potencialisht të
konsiderueshme, siç figurojnë në listën e Shojcës1 të Ligjit, ato projekte të listuara
në Shtojcën 2 për të cilët Agjencia Kombetare e Mjedisit mendon se do të kenë
një impakt të konsiderueshëm mbi mjedisin (bazuar në informacionin e siguruar
nga propozuesi në kohën e aplikimit)dhe veprimtaritë që janë për tu implementuar
në zonat e mbrojtura apo zona bregdetare të Republikës së Shqipërisë.

Legjislacioni mjedisor është hartuar për të mbrojtur dhe parandaluar komponente të veçantë
dhe të rëndësishëm të mjedisit. Kështu, ndër ligjet më specifike që kanë lidhje të
drejtpërdrejtë me projektin në vleresim, mund të përmendim:
Në ligjin Nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” theksohet në kapitullin V
(VNM) neni 25 se:
Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin
e një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatese të zhvillimit. Në Ligjin Nr.l0
440, datë 07.07.2011 “Për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis” në kreun II, neni 7 për
“Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis” thuhet:
Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji, i
nënshtrohen vleresimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të këtij
ligji, përpara dhënies së lejes përkatëse nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose jo të
projektit.
Proçedura e vleresimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) proçesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) proçesin e thelluar të vlerësirnit të ndikimit në mjedis.
Dokumenti bazë ku mbeshtetet proçesi i VNM-së, është raporti i vleresimit të ndikimit
në mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së për projektet e shtojcës II;
b) raporti i thelluar i VNM-se për projektet e shtojcës I.
Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin indentifikimin, saktesimin dhe
vlerësimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të projektit në mjedisin ku do të zbatohet, si
dhe përcaktimi i masave për të parandaluar dhe zbutur dëmtimet në mjedis që në
fazën fillestare të tij.
Përmbledhje e kuadrit ligjor.
Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore, si
rezultat i ndryshimeve degraduese mjedisore të cilat kanë ardhur si rezultat i industrisë
para viteve 90-të dhe zhvillimeve te fundit në fushën e ndërtimit dhe industrisë.
Menaxhimi dhe mbrotja e mjedisit janë pjesë e Legjislacionit Shqiptar, Neni 59(d)shkruhet
se:
“Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësimin e
nismës dhe të përgjegjësisë private, synon:
Neni d): një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm
dhe të ardhshëm.

Sipas Ligjit Nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, Ministria e Mjedisit
është autoriteti përgjegjës për rishikimin e dokumentit VNM-së të pergatitur nga ekspertet
e liçensuar prej Ministrisë së Mjedisit.
Perveç Ligjit Nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit", Parlamenti i
Republikës së Shqipërisë miratori edhe Ligjin Nr. 10440 Datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin
e Ndikimit në Mjedis”, Ky ligj është zhvilluar dhe bazuar në Direktivat e EO dhe praktikat
ndërkombetare të Vleresimit të Ndikimit në Mjedis.
Ndër ligjet e tjera të legjislacionit kombëtar në lidhje me aktivitetin në fjalë përfshihen edhe
ligjet dhe vkm e mëposhteme.



Ligji Nr 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”



Ligji Nr 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”



Ligji Nr 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore, datë 31
Korrik 2000”



Ligj Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”



Ligji Nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”



Ligj Nr. 10119 datë 23.04.2009 “Për planifikimin



Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.



Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.



Ligji Nr.10 081,datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe lejet ne

e territorit”

Republiken e Shqipërisë”.


Ligj Nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujerave të ndotura”.



Ligj Nr. 10266 për disa ndryshime në ligjin 8897 për mbrojtjen e ajrit nga
Ndotja.



Vendim Nr.1189, datë 18.11.2009 “Për Rregullat dhe Proçedurat për
Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombetar të Monitorimit të Mjedisit”



Vendimi Nr. 805, datë 04.12.2003 Për miratimin e listes se veprimtarive, që
ndikojne në mjedis, për të cilat kërkohet Leje Mjedisore”.



Vendimi Nr.994, datë 02.07.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në
vendimmarrje për mjedisin”.




Vendim Nr. 123, datë 17.2.2011 “Për menaxhimin e zhurmave”
Vendim Nr. 313, datë. 09.05.2012 “Për rregulloren e mbrojtjes së publikut nga
shkarkimet në mjedis"



Vendim Nr. 177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”



Vendim Nr. 178, datë 6.3.2012 “Për inçenerimin e mbetjeve”



Vendim Nr. 99, datë 18.2.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve”



Vendim Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta
dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”



Vendim Nr.435 datë 12.09.2002, “Për miratimin e normave të shkarkimeve në
ajër në Republikën e Shqipërisë”



Vendim Nr. 538 datë .26.05.2009 “Për liçenat dhe lejet që trajtohen nga apo
nëpërmjet QKL-së dhe disa rregulla të tjera"



Vendim Nr. 16, datë 14.01.2012 “Për të drejtën e publikut për të pasur
informacion mjedisor”



Vendim Nr. 13, datë 04.01.2013 “Për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis"



Vendim i KM Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme
për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin
e lejeve nga një subjekt te tjetri, te kushteve për lejet respektive të mjedisit, si
dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente
deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”



Udhëzim i Ministrise se Mjedisit Nr. 5, datë 28.12.2007 “Për tarifat e shërbimit për
Leje Mjedisore”.



Udhëzim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në Republikën e
Shqipërisë



Udhëzim Nr. 1037-1, datë 12.04.2011 “Për vlerësimin dhe menaxhimin e
zhurmës mjedisore”



Vendim Nr. 435, datë 12.9.2002 “ Për miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer”.

3.Përshkrimi i projektit, vendndodhja.

Pamja e sheshit të ndërtimit në ortofoto.

Pamja e sheshit ku do të ndërtohet godina e banimit dhe e shërbimit në Njesine Bashkiake nr
7, Rruga Studenti në qytetin e Tiranës. Sipërfaqja e këtij sheshi ndërtimi është 934 m2. Dhe
sipërfaqja e ndërtimit që do të përftohet nga ky ndërtim do të jetë 2708 m2mbi tokë dhe 1300
m2 nen tokë.
Kufizimet e pasurisë





veriu
lindja
jugu
perendimi

me parcelen
me parcelen
me parcelen
me parcelen

Kordinatat Gaus Kruger
Nr
1
2
3
4

X
4399609.44
4399628.69
4399623.67
4399600.37

Y
4578117.66
4578113.14
4578075.17
4578079.08

2/395
2/258
rrugë
2/571

Përshkrimi i elemeteve urbanistike sipas projekt-idesë

Zona ku do të ndërtohet ky projekt do të jetë në Rrugën Studenti , Njësia Bashkiake Nr 7 ,
Qarku Tiranë
Projekt-idea për ndërtimin e godinës së sherbimit 6 katëshe dhe 2 kate bodrum, do të zbatohet
në një sipërfaqe pronë private prej 934 m2 me këto kondicione urbanistike:



Sipërfaqe te truallit prej

934 m2



Sipërfaqe njolla e ndërtimit

510 m2



Sipërfaqe totale ndërtimi

4008 m2



Koefiçient shfrytëzimi prej rreth

55 %



Sipërfaqe rruge & sheshe

260 m2



Sipërfaqe e gjelber

250 m2



Kate mbi tokë



Kate nëntoke

2 kat



Koefiçient parkimi

100%



Lartësia e godinës

20.74 m

6 kate

Problemet mjedisore.
Problemet kryesore mjedisore, që potencialisht mund të lindin nga realizimi i këtij projekti, i
cili synon të ndërtoje një godinë shërbimi ndahen në dy faza kryesore:


Gjatë fazës ndërtimore të objektit, dhe



Pas vënies në funksionim të objektit

Nisur nga shqyrtimi i seicilës fazë , është e qartë se do të kryhen ndërhyrje dhe aktivitete që
do të krijojne ndikime mjedisore të ndryshme. Ky raport i shkurtër i vlerësimit të ndikimit në
mjedis ka për qëllim që të evidentojë aspektet kryesore të ndikimeve të mundshme në mjedis
dhe të propozoje masat zbutëse të nevojshme për të ulur në maksimumin e duhur efektet
negative.

Vlerësimi i efekteve mjedisore.
Efektet negative gjatë fazës së ndërtimit.
Për fazën e ndërtimit, efektet negative pritet të ndeshen gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve:


Sistemimi i terrenit.



Gërmimi i gropës.



Transporti i mbeturinave të prishjes dhe i dherave të gërmimit.



Transporti i mbeturinave të krijuara gjatë ndërtimit.



Punimet për të realizuar lidhjet me infrastrukturën inxhinierike të zonës.

Efektet negative me të rëndësishme , të cilat priten të ndeshen gjatë fazës së ndërtimit mund
të përmblidhen si më poshtë:


Çlirim të pluhurave në atmosferë, sidomos gjatë punimeve të gërmimit për themelet e
ndërtesës. Më vonë, gjatë punimeve të ndërtimit të karabinasë, këto pluhura të çliruara
në ajër pakësohen në minimum. Ndërkohë me ngritjen e karabinasë fillon dhe
mbulimi për të evituar këtë fenomen:



Njëkohësisht gjatë punimeve, do të krijohet një nivel i caktuar i zhurmave, por që nuk
do të përbëjë shqetësim për banorët dhe për kalimtarët. Këto zhurma do te krijohen si
rezultat e makinerive të ndryshme të ndërtimit, për aq kohë sa të përfundojë
karabinaja e godines së banimit;



Shtimi i trafikut në zonë për shkak të ndërtimit do të jetë kryesisht gjatë vitit të parë të
punës, më tej ky trafik do të ulet në nivelet që ka dhe sot kjo zonë.

Masat zbutëse gjate fazës së ndërtimit
Si masa zbutëse të efekteve negative të shfaqura në këtë fazë të ndërtimit të godinës së
shërbimit propozohen të merren këto masa nga ana e shoqërise ndërtuese.
Rrethimi i objektit. Meqënëse objekti do të ndërtohet në një nga zonat e banuara në Njësine
Bashkiake nr 7.Rruga Studenti Tiranë ai do të jetë i rrethuar , dhe do të ketë dalje në pjesën
veriore të tij.
Eliminimi i pluhurave, këto të ndeshura gjatë hapjes së themeleve si dhe gjatë punimeve të
mëvonshme të ndërtimit, duke kryer këto veprime:



Lagia e herë pas hereshme e materialeve të prishjes, dherave të gërmimit, si dhe
mbeturinave të krijuara gjatë ndërtimit para fillimit të ngarkimit në automjet.



Përdorimi i mushamave për të mbuluar automjetet e transportit, si dhe



Larja e gomave të automjeteve para daljes nga objekti.

Eliminimi i zhurmave, të krijuara nga përdorimi i makinave të transportit, pajisjeve të
ndërtimit si betoniere, vinç, etj, duke punuar në orë të përshtatëshme gjatë ditës.
Eliminimi i mbeturinave ndërtimore, si dhera, mbeturina llaçi, tulla, gurë, etj, duke kryer
transportin e tyre me mjete të përshtatëshme në kohen e duhur dhe në vendin e caktuar nga
Njësia e Qeverisjes Vendore.

Efektet negative gjatë fazës se shfrytëzimit
Gjate fazës së shfrytëzimit, efektet negative pritet të ndeshen gjatë kryerjes së këtyre
aktiviteteve:


Shkarkimet e ujrave të përdorura.



Mbeturinat e krijuara nga banorët.



Transporti i mbeturinave urbane te depozituara ne vendin e caktuar pranë godines nga
Njësia e Qeverisjes Vendore.

Masat zbutese gjate fazes se shfrytezimit
Si masa zbutese, te efekteve negative të shfaqura në këtë fazë të shfrytëzimit të godinës së
banimit propozohen të merren këto masa nga ana e shoqerisë ndërtuese:
Ngritja e infrastrukturës bazë, për plotësimin e nevojave për furnizimin me uje dhe energji
elektrike, sipas detyrave te vena nga institucionet perkatese.
Realizimi i lidhjeve inxhnierike për shkarkimet e lëngeta, si per ujrat e bardha dhe të zeza.
Largimi i mbeturinave urbane, të jetë konform kërkesave të vëna nga Njësia e Qeverisjes
Vendore, si dhe për pjesën tjeter të banimit.

Krijimi i hapesirave të gjelbërta, pas përfundimit të punimeve të godinës, duke respektuar
parametrat urbanistike të miratuar në lejen e ndertimit.

Në sheshin e zgjedhur për të realizuar ndërtimin e godinës për banim dhe sherbime ekziston
infrastruktura rrugore, e cila përbëhët nga nga rrugë dytësore si dhe më tej nga rrugë
kryesore të Qytetit të Tiranës.
Realizimi i objektivave dhe treguesve të pritshëm të parashikuar në projekt do të varet nga
respektimi i të gjithë treguesve të përcaktuar. Kontrolli i monitorimit dhe përmirësimi i
vazhdueshem, sipas kushteve të shfrytëzimit të krijuar gjatë aktivitetit, do të çojë
përfundimisht në përfitimin e pamjeve të parashikuara në projekt.

Zhurmat
Gjatë ndërtimit të kesaj godine do të ketë angazhim të makinerinve për punime gërmimi,
transporti materialesh etj. Për të zbutur efektin e trafikut të ngarkuar dhe të zhurmave që e
shoqërojnë atë, me qëllim uljen e shqetësimeve për popullatën që jeton përreth parcelës së
ndërtimit, si rrugë të perkohshme do të përdoren ku të jetë e mundur rrugët dytësore.
Transportimi i materialeve të ndërtimit në rrugët ekzistuese do të programohet me kujdes për
të shmangur çdo shqetësim në trafikun lokal.
Gjatë natës, automjetet e ndërtimit do të kërkohet që të operojnë me shpejtësi të ulta dhe do të
ndalohet përdorimi i borive.

Ndikimet në ujrat sipërfaqësorë.
Zbatimi i ketij projekti nuk le shkas për ndotjen e ujerave rrjedhëse sipërfaqesore nga ndotës
të ndryshëm si karburantet, lëndët helmuese etj. Nuk pritet të ndodhë qoftë dhe ndonjë ndotje
indirekte që mund të rezultoje nga shkarkimet në tokë, e me pas të shpelahen nga rreshjet,
pasi ato nuk do të përdoren gjatë zbatimit të projektit apo rehabilitimit të territorit , ndërsa
nga karburantet mund të ketë vetëm ndotje aksidentale nga rrjedhja e mjeteve të punës.

Ndikimet në ujrat nëntokësorë.
Zbatimi i projektit mund të ndikoje disi në zgavrimim e metejshem të çarave të argjilës nga
rritja e sasisë të ujerave sipërfaqësorë te rreshjeve për shkak të reduktimit të materialit të
gjelbër që mbulon vende-vende territorin, duke rritur kështu kapacitetin e infiltrimit.

Zbatimi i kërkesave shëndetësore dhe mjedisore gjatë fazës ndërtuese të godinës.
Për parandalimin e ndikimeve negative në shëndet e në mjedis të veprimtarive ndërtimore, të
cilat mund te lindin gjatë operacioneve të ndryshme të punës për ndertimin e godines se
banimit dhe sherbimeve 6 kate me 2 kat nëntokë për parkim, shoqeria ndërtuese duhet të ketë
parasysh dhe të respektoje kërkesat e Rregullored Nr. 1, date 15.03.2006 “Për parandalimin

e ndikimeve negative në shendet e në mjedis të veprimtarive ndertimore” ku kerkohet
qe:

Subjekti të zbatoje:


Kërkesat e lejes së ndertimit



Kërkesat, normat e standartet që kanë të bejnë me mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit
nga ndikimet negative të veprimtarisë ndërtuese

Subjekti të sigurojë:


Zbatimin e masave që parandalojnë ndotjen e mjedisit dhe shkarkimet mbi normë në
ajër , ujë dhe në tokë.



Paksimin dhe riperdorimin e mbetjeve që gjeneron veprimtaria ndërtuese.



Kthimin e vendit në kushte të kenaqeshme mjedisore pas përfundimit të veprimtarisë.



Respektimin e kërkesave dhe të kushteve te lejes mjedisore (VNM-Paraprake).

Të marrë masa konkrete për mbrojtjen e cilësise së ajrit:


Objektet që janë në proçes ndërtimi të përdorin mbulesa të përkohëshme dhe të lagen,
një deri dy here në ditë për të reduktuar çlirimet e pluhurave.
 Për levizjen e materialeve në kantier dhe sheshe ndërtimi, të përdoren konvejere të
mbyllur
 Të gjitha ngarkesat të sigurohen nëpërmjet rregullimit, lagies ose mjete të tjera për të
parandaluar derdhjet, rrjedhjet dhe pluhurat.
 Të gjitha materialet e transportuara jashtë sheshit të ndërtimit të jenë të lagura në
mënyre të mjaftueshme ose të mbuluara mirë.
 Të gjitha aktivitetet e pastrimit, nivelimit, ndërtimit dhe transportit të ndërpriten gjatë
periudhave me erë të fortë.
 Të kufizohet shpejtësia e levizjes së kamioneve në kalimet e sheshit të ndertimit, deri
neë 30 km/orë.
 Të ndalohet përgatitja dhe përpunimi i bitumeve në temperatura të larta në kantieret e
ndërtimit dhe të përdorën bitume që kane shkalle të vogel çlirimesh të ndotësve në
ajër.
 Të vendnosen mbulesa mbrojtëse për mbeturinat e ekspozuara ndaj erës.
 Gjatë kryerjes së proçeseve të rifinitures (suvatim, lyerje, veshje fasade) objekti të jetë
i mbuluar me rrjeta mbrojtëse.
Të marrë masa konkrete për administrimin e mbetjeve të ngurta:

Subjektet ndërtues të godinave, rrugeve, urave, shesheve, trotuareve etj. Të administrojne
mbetjet që gjenerohen nga veprimtaria ndërtuese, duke marre masa:


Mbetjet të largohen çdo ditë nga sheshi i ndërtimit dhe të dergohen ne vendgrumbullimet e përcaktuara nga Njësia e Qeverisjes Vendore.



Transporti i tyre të bëhet në oret me trafik të pakësuar.



Për transportimin e materialeve dhe të mbetjeve të përdoren makina te mbuluara dhe
që nuk rrjedhin.



Të pastrohen menjëhere rrjedhjet, derdhjet, pikimet për të parandaluar ndotjen e tokës.



Të shtrohen me zhavorr dhe të mirëmbahen rrugët brënda sheshit të ndërtimit.



Te lahen gomat e automjeteve para daljes nga sheshi i ndertimit.

Të marre masa konkrete për mbrojtjen nga zhurmat:



Të respektohen standartet për nivelin e zhurmave.



Aktivitetet e prishjes dhe te ndërtimit, të kufizohen në orët që sjellin shqetësime për
banorët përreth.

Të marrë masa për zbatimin e këtyre kërkesave:


Rrethimi i sheshit,



Rehabilitimi i sheshit të ndërtimit pas përfundimit të objektit



Ndërtimi i rrugëve të përkohëshme, parkimeve, vendshkarkimeve të materialeve

Vlerësimi i ndikimeve pozitive të mundshme në mjedis.

Efektet pozitive
Sipërfaqja ekzistuese e vëne në dispozicion për ndërtimin e godinës për shërbime pas
realizimit të ndërtimit të propozuar pritet të ketë këto ndikime pozitive:


Do të akomodohen banorë të rinj.



Zonës do t’i shtohen mjedise të reja banimi, pa patur funksione të aktiviteteve
prodhues.



Do të ketë rreth 40% të sipërfaqes me gjelbërim.



Zona do të mbetet me po ato funksione që ka aktualisht dhe nuk do të ketë ndryshime
të destinacionit te saj, i cili tashmë është banimi dhe shërbimet tregtareadministrative.



Rritja e nivelit të shërbimeve për banorët e zonës, nëpërmjet ngritjes së një rrjeti të
tërë lokalesh tregtie dhe shërbimi.



Përmirësimi i anës arkitekturore dhe i anës estetike, duke marrë kjo zonë një tjetër
pamje urbanistike , me ndërtesa të larta prej disa katesh, dhe me lokale tregtie e
shërbimi modern.



Aktiviteti do të ndikojë në zhvillimin e zonës , duke e pasuruar me mjedise shërbimi
dhe tregtimi , krahas funksioneve të banimit.

Gjithashtu duhet theksuar se ndërtimi i kësaj godine multifunksionale nuk do të shkaktoi
ndotje të tokës ku do të ngrihet po ashtu nuk do të ketë ndotje pasi nuk do të ketë shkarkime
të ndryshme.
Pas përfundimit të punimeve dhe fillimit të funksionimit të godinës së shërbimit, ujrat e
bardha dhe ujrat e zeza nuk do të paraqesin problem mjedisor, pasi ato do të bashkohen me
magjistralin e tubacioneve të zonës
Nuk do të kete ndotje të ujrave nëntokesore, sepse të gjithë ujrat e zeza që do të dalin do të
shkarkohen në kolektorin e ujrave të zeza të zonës dhe prej këtej në tubacionin kryesor që
pershkon këtë pjesë të qytetit.
Nuk do të krijohet ndotje e ajrit, duke qënë se si gjatë punimeve ndërtuese ashtu dhe mbas
përfundimit të tyre, në zone nuk do të zhvillohet asnjë aktivitet industrial (përjashto trafikun e
makinave), që të këtë ndikim negativ në mjedis
Do të respektohet skema e rrjetit rrugor të studiuar nga Bashkia Tiranë dhe të miratur nga
K.RR.T.-ja e Bashkisë Tiranë.
Me vënien në funksionim të objektit nuk do të ndryshohen destinacionet e godinës, duke
kryer aktivitete të ndryshme me ndikim në mjedis dhe shendet.

4.Të dhëna për mjedisin egzistues të zonës ku zbatohet projekti.
Të dhëna të pergjithshme.
Shtrirja Gjeograflke.
Qarku i Tiranës shtrihet në pjesën qendrore të Shqipërisë, duke zënë një pjesë të Ultësirës
Bregdetare dhe asaj të Kavajës, viset kodrinore përreth tyre dhe Malësinë e Tiranës. Ai
kufizohet nga Qarku i Durrësit në Veri-Perëndim, (përkatësisht rrethet Krujë e Durrës), me
Qarkun e Dibrës në Veri e Verilindje (përkatësisht rrethet Mat e Bulqizë), me Qarkun
Elbasan në Lindje e Juglindje, me Qarkun e Fierit në Jug dhe me detin Adriatik në Perëndim
(rrethi i Kavajës). Ky Qark shtrihet në një zonë gjeografike shumë interesante dhe një natyrë
ku lehtësisht identifikohen diversiteti dhe potencialet e shumta turistike. Gjendet në
kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme tokësore me rëndësi kombëtare dhe rajonale, në një
fushë të gjerë pjellore, të rrethuar me kodra dhe male të veshura me pyje, me pasuri të shumta
hidrike, klimë të përshtatshme për zhvillimin bujqësor dhe atë urban, me dalje në det dhe
burime të shumta turistike. Relievi është i shumëllojshëm, si për sa i përket lartësive, ashtu
edhe formave të tij. Shtrihet nga niveli i detit e deri në lartësinë 1848 m (maja e Sënoit të
Madh, i cili kufizohet me rrugën e Bulqizës). Pra relievi i Qarkut Tiranë përbëhet nga të
gjitha format e tij si: bregdeti, fushat, luginat, kodrat dhe malet. Vija bregdetare përcaktohet
nga prania e Detit Adriatik në zonën e Kavajës, me një shtrirje prej 33 km dhe me një plazh të
mrekullueshëm, ku ndërthuren flora dhe fauna e pasur mesdhetare. Ajo formohet nga rënia
mjaft e pjerrët e kodrave të Kryevidhit në Perëndim të qytetit të Kavajës. Kjo është një rivierë
e vogël, por me vlera të pasura turistike. Një pjesë e saj është e ulët me plazhe të gjera ranore
(plazhi i Spillesë) në bregun e djathtë të grykës së Shkumbinit, plazhi i Karpenit në Jug të
Gjirit të Durrësit etj. Fushat kryesore janë ajo e Tiranës (pjesë e Fushës së Arbrit) dhe ajo e
Kavajës. Fusha e Tiranës shtrihet në drejtim të veriut deri në Kamëz, në drejtim të Jugut deri
në rrjedhën e lumit Erzen, në drejtim të perëndimit deri në vijën Vorë – Yzberish dhe në
drejtim të Lindjes, deri në vijën Babru-Zall Herr-Qinam, ku fillon e ngrihet mali i Dajtit.
Lartësia e fushës varion 25 – 30 m në Perëndim, në 100-150 m në Lindje, derisa njehsohet
me kodrat përreth. Pikërisht në skajin Lindor të fushës së Tiranës, gjendet edhe qyteti i
Tiranës.
Luginat kryesore të Qarkut Tiranë janë ajo e Erzenit në lumin e Tiranës dhe Lumit të
Tërkuzës. Këto e kanë fillesën nga Malësia e Tiranës dhe pasi çajnë tërthorazi vargmalin
Krujë – Dajt, ku formohen edhe disa gryka dhe kanione disa qindra metra të thella,
përfundojnë në fushën e Tiranës, ku lugina pothuajse zhduket dhe merr pamjen e fushës.
Kodrat zënë një sipërfaqe të madhe, sidomos në periferi të fushave, ku formojnë grumbuj e
madje blloqe të tëra kodrinore me reliev të ulët. (50m-200m). Qyteti i Tiranës është i rrethuar
pothuajse i tëri nga vargjet kodrinore si ato të Ibë- Linëz-Vaqarr-Sharrë-Arbanë, Sauk-Lundër
etj. Zona më e lartë kodrinore është ajo e Krrabës që pjesërisht i takon rrethit të Elbasanit. Në
zonën kodrinore të Tiranës bën pjesë edhe ajo që quhet Rrëza e Dajtit, e cila shtrihet në
rrëzën perëndimore të malit të Dajtit, nga gryka e Skoranës në Juglindje, aty ku del lumi
Erzen. Fshatrat kryesorë të kësaj rrethine janë: Gurra, Brari, Priska e Madhe, Lanabregasi,
Linza, Tujani, Zall-Herri, Priska e Vogël, Selita e Vogël etj. Në rrethin e Kavajës, kodrat

kryesore janë ato të Kryevidhit në Perëndim. Malet zënë pothuajse të gjithë pjesën lindore të
qarkut. Në pjesën lindore të zonës fushore-kodrinore shtrihet në drejtimin Veri-Juglindje
vargmali i BjeshDajt-Mali i Priskës-Mali i Peshkasheshit. Një veçori tjetër e malit të Dajtit
janë qafat dhe grykat lumore që çajnë tërthor malin në qindra metra thellësi dhe disa
kilometra gjatësi, duke krijuar kanione madhështore me bukuri mahnitëse. Këtu mund të
përmendim grykën e Skoranës e cila çahet nga Erzeni ,gryka e lumit të Tiranës midis ZallDajtit dhe fshatit Brar, gryka e lumit të Tërkuzës nga Zall-Bastari në Zall-Herr etj. Mali me
Gropa shtrihet në Lindje të Dajtit. Karakteristike për këtë mal janë përhapja shumë e madhe e
proceseve dhe formave karstike të relievit, veçanërisht gropave, hinkave, gërxheve etj.
Klima
Klima i ndodhur në zonën qendrore të Shqipërisë, qarku i Tiranës ka një klimë tipike
mesdhetare, me dimër të butë dhe verë të nxehtë. Në Tiranë dhe në pjesët e tjera të qyteteve
fushore në disa raste temperaturat mund të zbresin nën zero, por ky fakt ndodh zakonisht
gjatë orëve të natës. Është e rrallë që akulli dhe bora të zgjasin më tepër se një ditë. Sidoqoftë
temperaturat negative p.sh në Tiranë, nuk zgjasin më shumë se 5-6 ditë në vit. Ndërsa bora në
Tiranë është një fenomen i rrallë. Madje kur ajo bie gjatë stinës së dimrit, përbën ngjarje.
Karakteristikë për stinën e dimrit janë shirat, të cilët në mjaft raste janë të dendura. Në
shumicën e vendit një pjesë e reshjeve ndodh edhe gjatë vjeshtës së vonë dhe në prag të
pranverës. Këto të fundit me përjashtim të maleve janë mjaft të rralla gjatë stinës së verë. Një
tipar i dallueshëm i klimës së Qarkut Tiranë është se aty përfshihen pothuajse të gjitha llojet e
klimave të Shqipërisë, nga ajo mesdhetare fushore, deri tek ajo mesdhetare malore.
Temperaturat mesatare vjetore luhaten nga 5,8 0 C (Bixë), në 14,80 C (Kavajë) dhe 15,10 C
(Tiranë). Temperaturat maksimale absolute kanë arritur në 41,5 (Tiranë) dhe 39 (Kavajë),
ndërsa ato minimale absolute në -10,50 C (Tiranë), në -34,70 C (Bixë). Bixa konsiderohet si
një nga pikat më të ftohta të vendit. Sasia mesatare vjetore e reshjeve shkon nga 1914 mm
(Bixë), 1273 mm (Tiranë) dhe 1056 (Kavajë).
Hidrografia
Qarku i Tiranës ka burime të shumta ujore, jo vetëm burime karstike dhe lumenj, por edhe
ujëmbledhës, liqene artificialë dhe ujëra nëntokësore. Lumenjtë kryesorë janë Erzeni, Ishmi,
si dhe disa përrenj si Lana, përroi i Darçit dhe ai i Leshniqes (ose i Kavajës), që i përkasin
rrethit Kavajë e derdhen të veçuar në Jug të gjirit të Durrësit. Burimet kryesore karstike janë
ato të Selitës (215-1070 lit/sek), Shënmërisë (270-380 lit/sek), Pëllumbasit (250-800 lit/ sek),
Bovillës (110-850 lit/sek) etj. Duhet theksuar se fusha e Tiranës është shumë e pasur me ujëra
nëntokësore, madje edhe në territorin e qarkut të Tiranës këto ujëra janë mjaft të cekët.
Aktualisht ato konsiderohen si rezerva të rëndësishme për furnizimin e popullatës së
kryeqytetit me ujë të freskët. Liqenet kryesore artificialë janë Bovilla, i cili është furnizuesi
kryesor i kryeqytetit me ujë të pijshëm, liqeni i Tiranës dhe disa ujëmbledhës të cilët
shfrytëzohen për ujitje, kryesisht për tokat bujqësore, siç është ai i Farkës.

Furnizimi me uje te pijshem.
Furnizimi me ujë të pijshëm në zonën ku do ndërtohet godina 6 katëshe dhe 2katë bodrum,
kryhet nëpërmjet ujsjedhësit të Bashkisë Tiranë .

Sizmiciteti
Trualli Shqiptar vendoset gjatë kufirit të përplasjes së dy pllakave të mëdha që lëvizin njëra

kundër tjetrës; pllakës Euroaziatike dhe asaj Arabo-afrikane, dhe është vatër e përqendruar
tërmetesh e cila preket më shpesh nga tërmete dëmtues.
Tirana është zonë e prekur nga termetet ku nga pikepamja sizmoteknike zona mund të goditet
nga tërmete me magnitudë Mmax = 5.5-6.0 gradë Richter me intensitet deri ne 7 balle MKS64 e cila shkakton çarje në mur dhe rrezim të copa të suvash por për objektet e ulta nuk
parashikohen shqetësime. Si dhe mundësitë për të goditur tërmetet më shumë ballë janë të
vogla rreth 20%.
Hidrogjeologjia
Në zonën ku do të hapet sheshi i ndërtimit vërehet se nuk ka burime sipërfaqësore dhe përreth
saj nuk ka zona të lundrueshme dhe nuk ndodhen lumenj, liqene dhe dete, prandaj gjatë
shfrytëzimit nuk do të cënohen rrugët ujore, brigjet lumenjtë, dhe bregdetet etj.
Flora
Tirana bënë pjesë në brezin e shkurreve dhe drurë mesdhetarë ku përmendim pyjet halore,
gjethegjerë. Në zonat përreth Tiranës vazhdojnë të mbijetojnë në pakicë si: makiet, shibljaku
,driza (paliurus spina-christi), cermedelli (cotunus coggygria), shqemia (rhus coriaria), shegë
(punica granatun), gorrica (pyrus amygdaliformis), murrizët, thana, etj. Në këtë zonë janë
mbjellë bimë zbukuruese (Pinus nigra, picea conica, talus baccata, juniperus virginiana, etj ).
Ndërsa në mjedisin përreth sheshit në studim përreth sidomos në parcela të pë shfrytëzuara
dalloheshin barëra dhe fieri shqipja (pteridium aquilinium), etj. Në sheshin që do të
shfrytëzohet vihet re se është e zhveshur nga bimësia e lartë dhe mbizotërojnë shkurret.Një
vend të rëndësishëm në tipin e vegjetacionit që ndeshet këtu zënë pyjet higrofile, të cilët i
përkasin klasave Alno-Populeta dhe Salicetea purpurea. në këto lloj pyjesh në përgjithësi nuk
formohet humus dhe toka është lymore, kështu që kushtet edafike janë krejtësisht të
ndryshme nga ato të formacioneve të tjera bimore.Substrati në të shumtën e rasteve ka
karakter zallishte dhe në këto mjedise rriten shoqërime me Platanus orientalis i shoqëruar me
shkure higrofile si Salix elaeagnos, Tamarix parviflora etj., ndërkohë që disa ujëra me rjedhje
të qetë substrakti është lymor e këtu rriten shoqërime me Almus glutinosa, Salix alba, Alnus
incana etj.

Fauna
Për zonën në studim nuk dallohet për ndonjë botë të pasur shtazore, ku karakteristika e
zonave përreth zonës së Tiranës janë kumriet. Për zonën në studim nuk zoterohet ndonjë
material i hollësishëm. Prania e kafsheve të egra në këtë zonë mungon. Zogjtë që
karakterizojnë zonën janë si: pellumbi (Streptopelia decaoto), trumcaku (Troglodytes),
harabela (passer domesticus), kumriet, etj. Ndërsa insekte kemi brumbuj, grerëza, milingona,
pilivesa, mushkonja, flutura etj. Nuk vihen re prania e ndonjë specie që është e përfshirë në
“Librin e Kuqë”. Në sistemin e rjedhjeve ujore, përrenjve të zonave perreth, takohen lloje
kozmopolite të molusqeve si Theodoxus, Bithynia, Holandriana, Lymnaea stagnalis etj.Nga
përfaqësuesit e amfibëve ndeshen llojet Bufo viridis, Buffo buffo, Rana sp. etj. ndërkohë që në
rjedhjet e mësipërme ndeshet Triturus vulgaris. Llojet kryesore të peshqëve të evidentuar
këtu janë: Alburnoides bipunctatus, Barbatula sp, Cobitis taenia dhe Barbus sp., Leuciscus
cephalus etj.Gjitarët në zonë janë të pranishëm përmes dhelprës (Vulpes vulpes), ujkut (Canis
lupus), Lepurit të egër (O. corniculat) etj.

5.Vleresim i ndikimeve kryesore në mjedisin e studiuar.
Aspektet negative dhe pozitive te ndikimit ne mjedis
Efektet negative:


Çlirimi i pluhurave gjatë gërmimeve, të cilat nuk do të jenë një volum i
konsiderueshëm.



Gjatë kohës së kryerjes së ndërtimit do të ketë zhurma, të cilat shkaktohen si rezultat i
përdorimit te makinerive të renda dhe që do të vazhdojnë deri në momentin e
përfundimit të punimeve.

Efekte pozitive:


Me ndërtimin e godinës së banimit kemi zhvillim të zonës dhe njësisë bashkiake nr 7
të qytetit të Tiranës, zonë me potencial të madh urbanistik, rekreativ dhe ekonomik.



Përfundimi i ndërtimit dhe i shfrytëzimit të godinës do të përdoret për qëllime banimi
dhe shërbimi.



Aktiviteti i ndërtimit nuk do t’i shkaktojë ndotje tokës , pasi nuk ka dhe as do të ketë
shkarkime në mjedis.



Nuk do të kemi ndotje të ajrit, sepse gjatë punimeve ndërtuese do të merren masat
përkatëse zbutese, ndërsa pas përfundimit të godinave të banimit zona do të
sistemohet, gjelberohet,do të kthehet në një zonë banimi me tërë infrastrukturën
përkatese moderne.



Zona do të mbetet me po ato funksione për të cilat është destinuar dhe nuk do të ketë
ndryshim të këtij destinacioni.

Ndikimet fizike të projektit në ndryshimet e topografisë së zonës, të erozionit të tokës,
etj.
Gjatë ndërtimit të godinës së banimit dhe shërbimit nuk pritet të ketë ndryshime në
topografinë lokale.
Ne projekt është parashikuar një rradhë pune dhe drejtim i tillë si:


Sistemim terreni,



Hapje të gropave të godinave,



Mbushje të sipërfaqeve për terrenet e gjelberuara,



Parkimet tokësore, etj, që në kombinim me masat e tjera suplementare do të
parandalohet fenomeni i erozionit.

Ndikimet e projektit në modelin drenazhues të zonës.
Siç është theksuar më sipër vendi i zgjedhur është një zonë fushore dhe sistemi i drenazhimit
punon normalisht. Për pasojë është i domosdoshëm që të ruhet sistemi i drenazhimit, dhe kjo
gjë do të cojë në evitimin e ndryshimeve jo shumë të rëndësishme të sistemit të ujerave
sipërfaqësorë.
Programi i monitorimit te ndikimit ne mjedis te projektit.
Potencialet negative te permendura me siper mund te minimizohen duke marre një sëre
masash, të cilat çojne në përmirësimin dhe reduktimin e ndikimit në mjedis.

Efektet potencialet ndoëse te mjedisit dhe masat mbrojtëse gjatë fazës së ndërtimit dhe gjatë
fazës se operimit:
Pastrimi dhe përgatitja e sheshit të ndërtimit.
Sheshi i ndërtimit të godinës së banimit dhe shërbimit ka shume pak, ose aspak vegjetacion te
ulet. Gjithashtu do te jete nevoja për lëvizje volumesh të mëdha dherash, pasi terreni është
relativisht kodrinor. Përdorimi i mureve mbajtëse, me synim krijimin e taracave për sheshe të
lira të godinës së banimit, do të evitojne fenomenin e erozionit.

Të gjitha paisjet që do të kërkohen të përdoren dhe sjellin zhurma me të medha, duhet të
lokalizohen gjatë operimit. Në ditët që ato do të përdoren do të synohet të ketë një numër
minimal të punonjësve në objektin e ndertimit.
Shqetësimet e ndryshme që mund t’i shkaktohen komuniteteve lokale.
Të gjitha lejet duhet të merren nga autoritetet e pushtetit vendor, dhe nese përkohësisht
preken sipërfaqe toke, ato pas perfundimit te punimeve duhet të kthehen në gjendjen
fillestare.
Ndërtimi i godinës së banimit.
Nderhyrjet në tokë, gjatë hapjes së themeleve dhe sistemimit të terrenit, pritet të sjellin
shqetësime të ndryshme. Siperfaqja e truallit ku do të ndërtohet godina e banimit është
relativisht e madhe, pra do të ketë siperfaqe toke të prekur dhe sasi të dherave të gërmuara.
Magazinimi dhe trajtimi i materialeve të rrezikshme.
Materialet kryesore të rrezikshme do të jenë karburantet, lubrifikantet (për makineritë e
punës) dhe solventet e ndryshme të përdorura për lyerjet e ndryshme.
Duhet treguar kujdes për të evituar ndotjen e tokës dhe ujit nga pikimet dhe rrjedhjet e
mundëshme. Tankerat e karburanteve, lubrifikanteve dhe solventeve që do të përdoren gjatë
ndërtimit të godinës së banimit të kenë një mbeshtjellese te dyfishte. Nje plan emergjence
duhet te pergatitet ne rast te rrjedhjeve te lubrifikanteve dhe solventeve.
Hedhja e mbeturinave të ngurta dhe të lëngëta.
Problemet shqetesuese që lidhen me ndotjen e mjedisit jane dhe mbetjet e ngurta që do të
gjenerohen gjatë ndërtimit dhe operimit të godinës së banimit. Këto mbetje do të duhet të
hidhen në vende të caktuara nga pushteti lokal.

Problemet shqetësuese në lidhje me kontaminimin e ujit.
Nuk do të lejohet hedhja e drejte per drejte e mbetjeve te lengeta ne mjedis te hapur dhe ne
vijat ujore.
Programi i monitorimit do te perdoret per te verifikuar ne se te gjitha ndotjet e mundeshme,
qe do t’i vijne mjedisit nga ndertimi dhe operimi i godines se banimit, jane marre parasysh.
Plani i monitorimit gjate ndertimit, lidhur me pastrimin dhe pergatitjen e sheshit, ka si synim
qe te evitohet prerja e drureve gjate pergatitjes se sheshit te ndertimit.
Minimizimi i erozionit gjithashtu duhet te jete nje detyre primare gjate pregatitjes se sheshit
te ndertimit. Monitorimi i te gjithe dokumentacionit te projektit te miratuar, etj. eshte objekt i
kontrollit te vazhdueshem i shoqerise zbatuese.

Hedhja e materialeve te nxjerra nga pergatitja e sheshit te ndertimit kerkon mbajtjen e
shenimeve perkatese ne regjistrin e punimeve te kryera. Per kete qellim duhet te behet
dokumentimi i materialeve te ngurta te parrezikshme qe hidhen ne vendet e paracaktuara.
Dergimi i materialeve te ndertimit dhe i pajisjeve ne shesh ben te nevojshem inspektimin e
perhershem, i cili duhet te realizohet ne lidhje me kontrollin e emetimeve te pluhurit ne
atmosfere gjate transportit te materialeve te ndertimit dhe mbetjeve te ndertimit.
Operimi i paisjeve dhe i makinerive gjate gjithe procesit te ndertimit te godines se banimit,
kerkon te monitorohet niveli i zhurmave, i cili nuk duhet te kaloje nivelet e caktuara.
Duhet te theksojme se ndertimi i godines se banimit do te ndikoje gjithashtu edhe ne
permiresimin dukshem te zhvillimit perspektiv te kesaj zone.
Sigurimi teknik i objektit dhe i punonjesve.
Objekti me destinacion ndertim godine per banim dhe sherbime, do te jete nje objekt i
ndertuar me planimetri te rregullt duke respektuar kriteret teknike per funksionimin normal te
tij.
Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e shendetit te punonjesve qe punojne ne ndertimin e godines se
banimit dhe sherbimeve do te realizohet duke zbatuar:




Rregulloren e sigurimit teknik per punimet me makineri te renda,
Normativat e ndotesve ne mjediset e punes te miratuara nga Inspektoriati i Higjienes
se Punes,
Garancine e lendeve te para si te pademshme per shendetin e puntoreve ne te gjitha
fazat e punes me to.

Nje nder kerkesat e investitorit per makinerite qe do te perdoren gjate fazave te ndryshme te
ndertimit te godines se banimit dhe sherbimeve, eshte qe rreziku i aksidenteve ne pune dhe
prekja e shendetit nga agjentet e ndryshem fizike apo kimike te jete sa me e vogel. Kjo do te
beje te mundur qe te ulen ne minimum pasojat qe vijne nga proceset e ndryshme te
transportit, germimeve, sistemimeve, ndertimit te godinave, etj.

Hipoteka e pronës.

