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HYRJE
Burimet natyrore, energjia dhe mjedisi jane kushtet me te rendesishme per mbijetesen e
njeriut. Ato jane elementet me te rendesishem per zhvillimin e qendrueshem. Me zhvillimin e
shoqerise njerezore kerkesat per lende te para vijne duke u rritur, nderkohe qe burimet
natyrore dhe energjia vijne duke u pakesuar. Nga ana tjeter prodhimi i mbetjeve nga
konsumi dhe industria perpunuese ka shkaktuar ndotje serioze ne mjedis, duke rrezikuar
mbijetesen e shume gjallesave.
Legjislacioni kombetar, direktivat europiane te fushes se mjedisit dhe konventat
nderkombetare, ne te cilat vendi yne eshte pale, parashtrojne kerkesa qe synojne mbrojtjen e
shendetit human dhe mbrojtjen e mjedisit si nje te tere.
Trajtimi i integruar, kërkon zbatimin e politikave ekonomike, sociale dhe mjedisore në një
mënyrë të përforcuar reciprokisht. Megjithatë, duhet gjetur një ekuilibër midis nivelit te
shfrytëzimit të mjedisit dhe mbrojtjes së tij. Vonesat në përshtatjen e këtij trajtimi të
integruar dhe vazhdimësia me veprimtari, të cilat e dëmtojnë së tepërmi mjedisin, rrezikojnë
shëndetin publik dhe pakësojë cilësinë e jetës, do të çojnë në një rritje të madhe të kostos së
përgjithshme te zhvillimit ekonomik.
Objekti i raportit paraprak te Vlerësimit te Ndikimit në Mjedis te projektit “Eksport-import
me shumice te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre", me vendodhje: ne Sake, IshullShengjin, LEZHE, ka si qellim:
-

përcaktimin, përshkrimin dhe vleresimin e ndikimeve të pritshme mjedisore të
zbatimit të projektit.

-

propozimin e masave të nevojshme për parandalimin, reduktimin, zbutjen,
minimizimin e ndikimeve negative ne mjedis.

Ky raport paraprak i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, hartohet me kerkese te investitorit,
Subjekti "SUN PET" me administrator Z. Yuksel Çinar. Objekti i vleresimit te ketij raporti
jane depozitat e ruajtjes dhe depozitimit me shumice te karburanteve te kesaj shoqerie, te cilat
ndodhen ne Sake, Ishull-Shengjin, LEZHE.
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Pamje satelitore e zones

Koordinatatne sistemin: Grade, Minuta, Sekonda



Nr.

Geographical (Equirectangular)

Gauss-Kruger conformal
(TM)

1

19° 37'11"
41° 47'47"

43 85 416
46 30 088

2

19° 37'13"
41° 47'48"

43 85 458

3

19° 37'11"
41° 47'49"

43 85 427

4

19° 37'10"
41° 47'49"

46 30 139
43 85 391

Projekti teknologjik

4

46 30" 110
46 30 159

RAPORT PARAPRAK
VLERЁSIMI I NDIKIMIT NЁ MJEDIS ___________________________________________



Projekti teknologjik
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Projekti teknologjik
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INFORMACION PER QELLIMIN E VNM DHE METODIKEN E ZBATUAR
Pershkrimi qellimt dhe objektivavete 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.
Procedura e vlereslmit te ndikimit ne mjedis perfshin:
a) procesin paraprak te vleresirnit te ndikimit ne mjedis;
b) procesin e thelluar te vleresimlt te ndikimit ne mjedis.
Dokumenti baze ku rnbeshtetet procesi i VNM-se, eshte raporti i vleresimit te ndikimit ne
mjedis, i cili, ne varesi te ndikimeve te mundshme te projektit mund te jete:
a) raporti paraprak i VNM-se per projektet e shtojces II te ligjit Nr. 10440, date
07.07.2011;
b) raporti i thelluar i VNM-se per projektet e shtoices I te ligjit Nr. 10440, date
07.07.2011;
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 eftcence:
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.

Pershkrim i perrnbledhur i kuadrit ligjor mjedisordhe institucional qe lidhet me projektin
Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar ndotjen dhe demtimin e
komponenteve te vecante dhe te rendesishem te mjedisit nga faktore te ndryshem, njerezore
dhe natyrore.
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Nder ligjet me kryesore ne lidhje me kete projekt, mund te permendim:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligji Nr. 10431 date 09.06. 2011 "Per Mbrojtjen e Mjedisit".
Ligji Nr. 10440 date 07.07. 2011 "Per Vlereslmin e Ndikimitne 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 date 16.05.2002, "Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja", i ndryshuar.
Ligji Nr.9587, date 20.07.2006, "Per mbrojtjen e biodiversitetit"
Vendim Nr. 123, date 17.2.2011 "Per menaxhimin e zhurmave".
Ligji Nr.8906, date 6.6.2002 "Per zonat e mbrojtura." I ndryshuar me:-Ligjin
Nr.9868, date 04.02.2008
Vendim i KM Nr. 313, dt. 09.05.2012 "Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga
shkarkimet ne mjedis".
Vendim i KM Nr. 13, date 04.01.2013 "Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis" .
Vendim i KM Nr. 247, date 30.4.2014 "Per percaktlmin e rregullave, te kerkesave e
te procedurave
per informimin dhe perfshirjen e publikut ne vendim-marrjen
mjedisore".
Vendim i KM Nr. 177, date 31.3.2005 "Per normat e lejuara te shkarkimeve te
lengeta dhe kriteret e zonimit te mjediseve ujore prltese"
Vendim i KM Nr. 538 dt.26.05.2009 "Per licencat dhe lejet qe trajtohen nga apo
nepermjet QKL dhe disa rregulla te tjera"
Vendim i KM Nr. 419, date 25.6.2014 "Per miratimin e kerkesave te posacme per
shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipave A, B dhe C, per transferimin e
lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mjedisit, si dhe
rregullave te holleslshme per shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne
leshimln e ketvre lejeve nga QKL.
Vendim i KM Nr. 676, date 20.12.2002 "Per shpalljen e zonave te mbrojtura
monument natyror"
Vendim i KM Nr.432, date 28.4.2010 Per zgjerimin e kufijve te rezervatit natyror te
menaxhuar "Kune-Vain-Tale"
Vendim Nr. 417, date 25.06.2014 "Per miratimin e tarifave te lejeve te mjedisit"
Udhezim Nr. 8, dt.27.11.2007 "Per nivelet kufi te zhurmave".

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Persa i perkete aderimit te Shqiperise ne Konventa dhe Protokolle nderkombetare, mund te
permendim kryesoret:
•
•
•

Konventa e biodiversitetit - 1994
Konventa e Rios05.01.1994 - Larmia biologjike
Konventa e Bernes - ligji per "Ratifikimin e konventes per ruajtjen e flores dhe
faunes se eger dhe mjedisit natyror te europes"
Aderimi i Shqiperlse ne konventen per "Mbrojtjen e mjedisit detar dhe te zones
bregdetare te detit mesdhe, si dhe te 6 protokolleve shoqeruese"
Protokolli i Kartagienes per blosigurlne - ligji Nr. 9279, date 23.09.2004
Konventa per ruajtjen e specieve migruese - Material anglisht
Konventa per ruajtjen e specieve migruese, shtojcat I dhe II - Material anglisht
Konventa CITES - Material anglisht
Konventa CITES dhe ligji i aderimit
Konventa RAMSAR
Konventa e shkretetirezimlt
Protokolli i Nagojes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Shenim:
Bazuar ne Ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 "Per lejet e mjedisit", ky aktivitet, perfshihet ne
listat e aktiviteteve te cilat duhet te paisen me leje mjedisore te tipit A, B ose C. (Konkretisht
ne piken 1.9 Shperndarja dhe magazinimi i naftes dhe nenprodukteve te saj,
a. Magazinimi i naftes dhe nenprodukteve te saj ne cisterna te palevashme ne
ndonje terminal, ose ngarkim/shkarkimi i naftes dhe nenorodukteve te saj
ne/nga nie cisterne e levizshme, cisterne hekurudhore ose anije e uierave te
brendshme ne terminal.
b. Shkarkimi i naftes dhe nenprodukteve te saj ne cisternat e stacioneve te
furnizimit me karburant.) te gjitha instalimet leje mjedisi tipi B.

PERSHKRIMI I MBULESES BIMORE TE SIPERFAQES SE ZONES
PERRETH.
Zona që po studjohet është pjesë e bregdetit shqiptar të Adriatikut, e vendosur në të dy anët
e grykëderdhjes së Drinit. Në jug të saj ndodhet zona e Tales, Lumi Mat dhe Laguna e
Patokut (Rezervat i Manaxhuar). Malet e Rencit ndajnë zonën e Shëngjinit (në veri të Kune
Vainit) me të ashtuquajturën “Ranat e Hedhuna” që janë një Monument Natyror Kombëtar.
Në veri të “Ranave te Hedhuna” ndodhet Laguna e Vilunit, që në veri kufizohet nga
Plazhi i Velipojës, dhe më tej në veri Pylli i Velipojës dhe lumi Buna, që janë pjesë të
rëndësishme të “Pejzashit së Mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, Lumit Buna dhe Pyllit të
Velipojës”.
Laguna e Kune Vainit është e pozicionuar në jugperëndim të qytetit të Shëngjinit, në
perëndim të fshatrave të ishull Shëngjinit dhe Ishull Lezhës. Zona e laget shtrihet në të dy
anët e grykëderdhjes së Drinit të Lezhës dhe në jug vazhdon me kënetat e tokat e ulta
bregdetare të Tales që ndodhen në pjesën veriore të grykëderdhjes së Matit. Zona e
Kunes është rreth 8 km larg qytetit të Lezhës dhe shumë pranë atij të Shëngjinit. Qyteti i
Lezhës është rreth 70 km larg nga kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana. Zona e Vainit është
paksa më afër me Tiranën, për shkak të rrugëve të reja të hapura vitet e fundit dhe të
autostradës Tiranë-Shkodër, që kalon në periferi të qytetit të Lezhës. Zona është rreth 12
km larg nga Miloti (një qytet i vogël në jug të Lezhës) dhe 45 km nga qyteti i Shkodrës, më
i rëndësishmi në Shqipërinë e Veriut. Në lindje, Kune Vaini kufizohet me fshatrat e
Ishull Shëngjinit dhe Ishull Lezhës, dhe në very-lindje me plazhin e Shëngjinit. Për më
shumë detaje referoju hartës së detajuar të vendndodhjes në shtojcën 1
Sistemi i ligatinave shtrihet 10-15 km në drejtimin veri-jug dhe 3 km në atë lindjeperëndim.
Kufijtë e zonës së mbrojtur ekzistuese janë kufijtë e këtyre nënzonave specifike:
Kufiri lindor, fillon nga pika më veriore, në mes të litoralit të Merxhanit, shkon në jug në
brigjet e kënetës së Merxhanit dhe arrin në kufijtë e fermave bujqësore, duke kaluar
kështu pranë kufijve të fshatit Ishull Shëngjin, duke ndërprerë pjesën fundore të Drinit të
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Lezhës dhe duke vazhduar më në jug me pjesën e Cekës, duke ndjekur vijën e bregut të
lagunave dhe kanalin kryesor kullues, për të ndryshuar më pas drejtimin në jug-lindje
drejt ish-rezervatit, kthehet drejt lindjes për jo më shumë se 200 m, dhe duke vazhduar
përsësi në drejtim të jugut deri në kanalin kullues të Tales, që është dhe limiti jugor i
kufijve të zonës së mbrojtur ekzistuese.
Kufijtë veri-perëndimorë dhe perëndimorë shtrihen përgjatë vijës bregdetare, ku pika
ekstreme perëndimore është njëkohësisht pika perëndimore e Ishullit të Kunes (zonë e
mbrojtur strikte), shkon më pas në jug drejt grykëderdhjes së Drinit për të vazhduar më
tej gjatë vijës bregdetare aty ku kanali kullues i Tales derdhet në det.
Ky studim merr në konsideratë jo vetem zonat e pershkruara me lart por të gjithë
ekosistemin e zonës, habitatet e tyre, zonat me biodiversitet të rëndësishëm, përfshirë
edhe korridoreet natyrore dhe gjysëm natyrore, zona specifike të konsideruara nga
projekte të tjera, dhe hapësira të propozuara në Strategjinë dhe Planin e Veprimit për
Konservimin e Biodiversiteti, si dhe projekte të tjera të rëndësishme si MedWet II, ELPA
etc.
Qarku i Lezhës ndodhet në
pjesën
veriperëndimore
të
Shqipërisë, në gjatësinë gjeografike
41o 51’ 40” në veri dhe 41o 35’ në
jug dhe në gjërësi gjeografike 38°
08’ në perëndim dhe 20°10’ 03” në
lindje dhe kufizohet: në veri me
qarkun Shkodër, në verilindje me
qarkun Kukës, në lindje dhe
juglindje me qarkun Dibër, në jug
me qarkun Durrës dhe në perëndim
me detin Adriatik, me gjatësi vije
bregdetare 38 km (nga rëra e hedhur
në kepin e Rodonit).
Territori i qarkut të Lezhës
ka një sipërfaqe prej 1588.4 km2 dhe shtrihet në krahinën malore-qëndrore dhe ultësirën
perendimore, ku 65% e sipërfaqes shtrihet në zonën kodrinore-malore dhe 35% në zonën
fushore.
Qarku i Lezhës ka një pozicion të favorshëm gjeogafik në Shqipëri, dhe ndodhet në
kryqëzatën e të gjitha arterieve të transportit duke shërbyer si nyje lidhëse veri-jug dhe lindjeperëndim. Relievi në këtë rajon prezanton kontraste të theksuara të të gjitha llojeve si
bregdetar, fushor, kodrinor, malor, alpin etj me një alternim ndërmjet tyre si në asnjë rajon
tjetër të vendit, ku deti, fusha dhe malet janë shumë pranë njëri tjetrit.
Lartësia mesatare mbi nivelin e detit të rajonit të Lezhës është 413 m, ajo maksimale 2121m
(maja e Kunorës Mirditë) dhe minimale -4 deri -6 m (Knallë, Torovicë, Kakarriq, Tresh etj në
Lezhë).
Në këtë rajon mbizotëron klima kontinentale për zonën malore dhe ajo mesëdhetare
për zonën fushore. Temperatura mesatare është 15° C, ndërsa reshjet e shiut variojnë nga
1200-1700 mm, me shpërndarje të çrregullt gjatë vitit. Territori i këtij rajoni është i pasur me
pasuri të mëdha mbi e nëntokësore, hidrike, minerare etj.
Larmia e relievit, klimës, topografisë, gjeologjisë, gjeomorfologjisë krijojnë kushte të
favorshme për gjallesën e një shumëllojshmërie të florës dhe faunën tokësore dhe ujore, të
egra dhe të buta.
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Elementët fiziko-gjografike të territorit të qarkut të Lezhës, gërshtuar me njëri-tjetrin,
florën dhe faunën dhurojnë peisazhe dhe bukuri mahnitëse që stimulojnë kryesisht zhvillimin
e agrobiznesit dhe atë të turizmit në këtë rajon, si dy burime të rëndësishme të ardhurash për
rritjen e mirëqenies dhe prosperitetit të banorëve të këtij rajoni dhe zhvillimin e tij.
Në territorin e rajonit të Lezhës jeton një popullsi prej 212008 banorësh (31 Janar 2007), ku
40% e saj jeton në zonat urbane dhe 60% në atë rurale.
Aktiviteti ndodhet ne Lagjen SAKE, lshull-Shengjin, Komuna Shengjin, Lezhe. Relievi
eshte fushor me pjerresi rreth 1%. Kjo zone ndodhet ne nivelin O mbi nivelin e detit, madje
ne pika te caktuara mund te hasen kuota -2m nen nivelin e detit. Bimesia e zones eshte
kryesisht barishtore dhe pjeserisht pemtore (kryesisht pergjate kanaleve kullues dhe ne
oborret e banesave dhe objekteve industriale). Ne zonen bregdetare identifikohen nje brez
pishash te buta te mbjella ne menyre artificiale. Nje bimesi e tille verehet edhe ne shpatin
malor te zones ne anen veri-lindore te zones ne studim. Sic shihet edhe nga ortofotot dhe nga
fotot e zones, kjo siperfaqe rrethohet nga zona kenetore-lagunore dhe shume pak nga toka
bujqesore. Ndertimet e realizuara ne kete zone kane kryer nje mbushje me inerte te
siperfaqes, per tu mbrotjur nga permbytjet. Kjo siperfaqe e zhvillimit te aktivitetit, nuk
ndodhet ne brendesi te zonave te mbrojtura dhe nuk prek specie bimore te rrezikuara apo te
mbrojtura me ligj. Siperfaqja kufitare Lagunes se Kune-Vain-Tale ndodhet rreth 1.2 km ne
jugperendim te siperfaqes se zhvillimit te aktivitetit. Ne kete siperfaqe nuk dote kete prerje
pemesh, as ndryshim te relievit as ndryshim te struktures apo perberjes se tokes.
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KLIMA
Klima e Shqipërisë është mesdhetare, me ingluenca të klimës kontinentale në Veri, Lindje
dhe Jug. Për shkak të karakteristikave fizike, Shqipëria mund të ndahet në katër zona
klimaterike:
• Zona Fushore Mesdhetare
• Zona Kodrinore Mesdhetare
• Zona Para-malore Mesdhetare
• Zona Malore Mesdhetare
Zona në fjale i përket asaj Fushore Mesdhetare, dhe ka një klimë tipike mesdhetare. Pozicioni
i saj gjeografik, izoluar në lindje dhe e hapur nga jugu dhe perëndimi, kushtëzon ndikimin e
masave ajrore që vijnë nga deti dhe një klimë me lagështi. Pavarësisht nga ky fakt, në vitin
1989, uji i lagunave në disa pjesë të saj ngriu. Klima karakterizohet nga 4 stinë, me dimër të
lagësht dhe me shira, verë të nxehtë dhe pranverë e vjeshtë të lagësht. Muaji më i ftohtë i vitit
është Janari, me një temperaturë mesatare prej 6.9 °C, dhe muaji më i nxehtë është Gushti me
temperaturë mesatare 24 °C. Temperatura mesatare vjetore për një periudhë shumëvjeçare
është 16.8°C. Në situata sinoptike të vecanta temperaturat minimale kanë arritur deri në–
10°C. Temperaturat minimale janë ndeshur vetëm në periudhën e dimrit. Temperatura
absolute e ajrit në këtë zonë janë: me ulta në Janar 19.8°C dhe më e larta në Korrik 38.3°C.
Në kët zonë janë identifikuar potenciale të mëdha për përdorimin e energjisë diellore. Ato
rezultojne ne 1,464 kwhm2 me rreth 2,547 orë me diell.
Vlerat më të larta të erës janë vërejtur në dimër kur aktiviteti i cikloneve është më i
intensifikuar. Në këtë sezon shpejtësia e erës varion nga 2.7 në 3.1 m/s, për shkak të
aktivitetit të anticikloneve. Regjimi i rreshjeve ësshtë po ashtu i lidhur ngushtë me aktivetetin
e cikloneve dhe anticikloneve, relievin e zonës, etj. Vera është e thatë, kurse dimri, pranvera
dhe vjeshta janë me lagështi. Si rezultat, Korriku (muaji më i thatë) ka një mesatare rreshjesh
prej 38.7 mm, dhe Nëntori (muaji më i lagësht) ka një mesatare prej
190.3 mm shi. Rreshjet më të mëdha në 24 orë, me rreth 160.1 mm shi, janë rregjistruar në 10
Qershor 1968. Mesatarja e rreshjeve është rreth 1,463 mm/vit. Numuri i ditëve me rreshje me
>= 0.1mm shi është 117 ditë/vit. Bora dhe breshëri janë shumë të rralla. Mesatarisht kemi 3
ditë me borë dhe 4 ditë me breshër në vit.

Trëndafili i erërave
(stacioni meterologjik Shëngjin)
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INFORMACION PER PRANINE E BURIMEVE UJORE NE ZONEN E
ZHVILLIMIT TE AKTIVITETIT DHE NE AFERSI TE SAJ.
Lagunat Bregdetare
Lagunat bregdetare ose tokat e lagura ne bregdet kane ekosistemet me te rendesishern te
biodiversitetit shqiptar dhe per vlerat socioekonomike qe ofrojne. Vetern ne rreth 3% te
siperfaqes se vendit qe mbulohet nga keto zona, perrnblidhet rreth 70% e llojeve te ruazoreve
te vendit. Ato paraqiten si nje zinxhir qe pershkon te gjithe vijen bregdetare ku perrnendim
nga veriu ne jug Veltpojen, sistemin e Kune-Vainit, Patokun, Rrushkullin,
Karavastane, Narten, Orikumin, Butrintin, etj. Vecanerisht te rendesishme shfaqen ato per
grupin e shpendeve, kryesisht per dlmerlrnin e shpendeve shtegtare te ujit, dhe te arnflbeve
duke u ndjekur nga reptilet dhe gjltaret.
Ne zonen e zhvillimit te ketij aktiviteti ka nje numer te larte burimesh ujore te identifikuara
dhe te cilat mbartin vlera te larta persa i perkete habitatit te tyre. Zona eshte fushore dhe ne
afersi te zones ndodhen Lagunat e Kunes dhe te vainit. Siperfaqja ne vleresim nuk ndodhet ne
brendesi te ketyre burimeve ujore te rendesishme, por ndodhet prane tyre dhe duke ruajtur nje
distance relativisht te shkurter eshte e rendesishme ti pershkruajme ato. Keshtu, distanca nga
pika me e afert me Liqenin e Kenalles eshte 590 m, distanca nga pika me e afert me vijen
bregdetare eshte 2km dhe distanca nga pika me e afert me Lagunen e Kunes eshte 2km.

Karakteristikat e Terrenit
Terreni i zonës karakterizohet nga litoralë të rinj dhe laguna të një moshe të re. Forma
kryesore janë pseudo-dunat. Morfologjia e zonës kushtëzohet nga karakteristikat
gjeologjike dhe ato të dherave, hidrologjia, lëvizjet sedimentuese, vegjetacioni, aktiviteti i
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erërave, etj. Morfologjia përfaqësohet nga një terren në përgjithësi fushor, ku gjenden
ngritje-ulje të lehta në formën e pseudo-dunave dhe depresione (të përfaqësuara në
shumicën e rasteve nga lagunat dhe toka të ulta me lartësi më të ulët se niveli i detit).
Vija bregdetare paraqitet shumë aktive, gjithashtu për shkak të ndërhyrjeve intensive nga
ana e njeriut (referoju kapitullit 2.6). Zonat e ulta, në fillim, kanë qenë në det, dhe
gradualisht janë izoluar nga litoralët në formë gjuhësh, deri sa sot janë rrethuar thuajse
tërësisht të nga ato.
Sedimentet e ardhura nga deti, përmes kanaleve ose dallgëve që kanë mbikaluuar bregun,
gradualisht po e ndryshojnë thellësinë dhe formën e tabanit të lagunave. Nga ana tjetër,
sedimentimi dhe erozioni, të kombinuar në periudha të ndryshme, kanë kushtëzuar
ndryshimet në vijën bregdetare, ku sedimentet e imta lëvizin më me lehtësi, duke mos
lejuar kështu krijimin e dunave të reja, apo stabilizimin e pseudo-dunave ekszituese.
Gjithashtu shkatërrimi i vegjetacionit natyror peme, shkurre e barera, kryesisht ne
bashkeshoqerimet e Tamarix sp., ka ndikuar në formacionet e dherave dhe ka nxitur
zhvillimin e erozionit.
Pjese te sedimentit të eroduar depozitohen në vijën bregdetare, disa të tjera shkojnë në
laguna, dhe një pjesë e mirë kthehen mbrapsht prej aktivitetit kthyes të valëve të detit.
Nga pikëpamja morfologjike shkarkimi i sedimenteve në tabanin e lagunave nuk përbën një
‘humbje’, por duke menduar rolin e tyre (përfshi dhe atë morfologjik) në jetën e
komunitetit dhe rëndësinë për biodiversitetin, ndryshimet batimetrike (të thellësisë) janë
vitale për të ardhmen e kësaj zone.
Pika më e lartë m.n.d. e lagunës nuk është më shumë se 2 m në duna, dhe pika më e ulët
mund të konsiderohet thellësia më e madhe, 13.5 m, në Kënallë.
Format e Lagunave
Një pjesët më të rëndësishme të gjeo-morfologjisë janë format e lagunave. Secila nga
lagunat ka formën e saj unike dhe të ndryshme nga të tjerat, kushtëzuar nga elementë që
përcaktojnë formimin e tokës, dhe relivin në sipërfaqe dhe në fund të tyre.
Laguna e Kënallës është e vendosur në pjesën veriore të sistemit lagunor të Lezhës, dhe
është kontakt tëë drejtpërdrejtë me formacionet e Malit të Rencit, nga i cili vjen në lagunë
një sasi mesatare prej 100-129 l/s. Në krahasim me lagunat e tjera, Kënalla është më e
thella, me një thellësi mesatare 4.2 m, dhe maksimale 13.5 m. Sipërfaqja e lagunës është
rreth 20 ha.
Laguna e Kune/Merxhanit, me një sipërfaqe të pasqyrës ujore rret 360 ha, një thellësi
mesatare 0.75 m dhe maksimale 1.3 m, është e vendosur në pjesën veriore të lumit Drin.
Laguna e Merxhanit aktualisht kemben ujrat e veta me detin Adriatik vetëm nëpërmjet
kanalit Kune/Merxhan, me një gjerësii prej 22 m. Në ditët tona shkëmbimi i ujrave me
anë të këtij kanali është pakësuar seriozisht nga krijimi i shigjetave litorale në pjesën
lindore të ishullit.
Laguna, ose kanali tjetër, njohur me emrin Vija e Kularit, është vendosur në veri të lagunës
së Kune/Merxhanit, dhe nuk ka komunikim të drejpërdrejtë me detin. Kanali artificial
(kanali i Shkoqit) i hapur në veri të tij ësht bllokuar nga depizitimet në hyrje të tij nga ana
e detit.
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. Laguna e Kune/Merxhanit dhe grykëderdhja e Drinit në jug
Laguna e Vainit (lagunat e Cekës dhe Zajet, etj.), me një sipërfaqe totale prej rreth 9
km2, një thellësi mesatare prej 0.7 m dhe atë maksimale prej 1.3 m, ka në përbërje të saj
lagunën e Cekës 4.9 km2 dhe atë të Zaje 2.4 km2, si dhe laguna dhe këneta të tjera më të
vogla. Komunikimi mes lagunave dhe detit realizohet nëpërmjet kanalit të Matkeqes,
tashmë i mbyllur dhe kanalit Zajet/Drin. Kanali i Matkeqes, rreth 1,300 m i gjatë dhe
rreth 20-30 m i gjerë shërben edhe si vend depozitimi i shkarkimeve të hidrovorit të Tales
(me kapacitet 30 m3/s). Kanale të vogla, disa herë tubacione, lejojnë shkëmbimin e ujrave
midis lagunave të Zajet dhe Cekës.

Lagunat e Vainit –Zajet dhe Ceka
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Karakteristikat dhe dinamikat e Grykëderdhjes së Drinit
Lumi Drin derdhet në det midis lagunave të Kunes dhe Vainit. Në pjesën e tij të fundit, deri
në distancë 2 km nga grykëderdhja, ky lumë kalon në drejtimin lindje – perëndim, pa
dredha, duke pasur një luginë në formë ‘U’ dhe një grykëderdhje klasike në formë hinke.
Brigjet e ngritura të tij ndajnë ujrat e lumit nga lagunat në veri dhe në jug. Në rastet e
eventeve atmosferike, ky lumë përmbytet duke i derdhur ujrat direkt në lagunën e Vainit.
Në pjesën lindore të këtij lumi, jo më larg se 500 m nga grykëderdhja është ndërtuar një
kanal artificial që lidh lumin me lagunën Zajet.
Transporti i sedimenteve të këtij lumi është shumë intensiv, dhe e bën këtë lumë shumë të
rëndësishëëm në dinamikën e bregut dhe të lagunave. Grykëderdhja e Drinit ka ndryshuar
pozicionin e vet disa herë gjatë shekujve të fundit, por tre konsiderohen si më të
rëndësishmet. Zhvendosja e grykëdedhjes ka ndodhur brenda një hapësire të gjerë pretj
rreth 7 km, dhe ka mbuluar një hapësirë po ashtu të madhe të litoralit, me drejtim të
ndryshueshëm veri-jug dhe jug-veri. Gjatë viteve janë vëzhguar (nga analizat
hartografike) erozione intensive dhe përparim i detit në grykëderdhjen e Drinit. Gjatë një
periudhe 500 vjeçare deti ka përparuar drejt tokës në një distancë prej 400 m. Procesi i
akumulimit është vërejtur në perëndim të grykëderdhjes, ku është krijuar një kodër e
vogël nga ndërveprimi i ujrave të detit dhe lumit. Gjithashtu procesi i akumulimit është
vërejtur në veri të litoralit (200-300 metrat e para), përpara ndërtimit të dallgëthyesit në
grykëderdhje të lumit.
Në kilometrat e fundit të tij,, lumi drin ka krijuar një taban të sheshtë me pjerrësi shumë
të lehtë dhe vegjetacion të dendur që nuk lejon derdhjen e lirshme të ujrave në det. Për këtë
arsye, në raste eventesh atmosferike, ndodhin përmbytje në zonat përreth lumit Drin. Kjo
dukuri, në shumicën e rasteve, ka ndikuar në tokat bujqësore dhe ato rezidenciale (shtëpitë
e fermereve).

Grykederdhja e Drinit dhe kanali Zajet

16

RAPORT PARAPRAK
VLERЁSIMI I NDIKIMIT NЁ MJEDIS ___________________________________________

Per keto arsye, qeveria shqiptare mori masat parandaluese te meposhtme:
• Mbledhja e me shume ujrave ne lumin Drin, duke pastruar tabanin e tij nga
vegjetacioni, dhe duke siguruar nje rrjedhje te kenaqshme te lumit drejt detit me
nje pjerresi me te madhe.
• Thellimi i pjeses ku Drini derdhet ne det, per te menjanuar krijimin e barrierave
nga sedimentet.
• Ndertimi i nje dallgethyesi per te kontrolluar depozitimin e sedimenteve qe vijne
nga deti ne delten dhe rrjedhjen e lumit. Aktualisht eshte ndertuar vetem
dallgethyesi ne jug te grykederdhjes se lumit.

Grykederdhja e Drinit
Perpara nderhyrjes

Grykederdhja e Drinit dhe kanali Zajet perpara investimit
Dherat dhe shtresezimet
Masivi fushor konsiston kryesisht ne depozita deltaike, molasa ranore dhe rane deltaike e
Pliocenit dhe Kuaternarit. Formacioni i lagunave dhe kenetave, nga pikepamja pedologjike,
eshte i lidhur me aktivitetin tektonik, si dhe me energjine e levizjes se Drinit dhe levizjet e
sedimenteve, perfshi ketu dhe transportimin e tyre nga rrymat dhe valet. Ne pjesen fundore
te Drinit dhe pergjate rrjedhjes se tij jane depozituar argjila alevrotike dhe argjila ranore.
Tipet kryesore te dherave dhe shtresave
Dherat aluviale (Eutrix fluvisols) me dominim argjilash dhe suargjilash jane depozituar
ne dy anet e lumit Drin, per shkak te permbytjeve te herepashershme ne raste eventesh
atmosferike. Keto dhera jane te varfera dhe me permbajtje alkaline.
Arenosolet, gjenden kryesisht ne bregdet dhe disa here ne thellesi te masivit. Ato krijohen
si rezultat i transportit selektiv te kryer nga ujrat e detit dhe lumit mbi depozitat homogjene.
Keto lloj dherash jane pre e ererave dhe aktivitetit te ujrave. Ne disa vende, kur jane
shkateruar dunat, pseudo dunat jane mbuluar me pisha (Pinus Maritima). Keto dhera
krijohen ne brezin bregdetar natyror me nje reliev te ndryshueshem dhe depresione. Tre
grupe mund te vecohen per keto lloj dherash:
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a- Hapus Arenosolet, qe fromojne e nje brez prej 10-70m zakonisht pa bimesi. Ne
disa pika, ne litoralin e Kunes ose Merxhanit kemi vegjetacion kryesisht te
dominuar nga pisha dhe lisa. Gjate 20 viteve te fundit ky brez i eshte nenshtruar
nje erozionin intensiv. Ne varesi te sedimentimit te tyre ato mund te kosniderohen si
nje klase e modifikuar pa kripera, mesatarisht me kripera, dhe te kripezuara.
Karakteristika e tyre eshte qe jane dhera shume te varfera.
b- Luvik Arenosolet jane te perfaqesuara nga disa ngritje dhe grumbullime te
fromuara nga levizjet e reres ne kushtet e vegjetacionit. Karakteristike e
vegjetacionit jane bimesite xerophytes si Euphorbia paralis, Agropyrum junceum,
Salsola kali, Erianthis ravenae, qe mbulojn e jo me shume se 20% te siperfaqes.
Ato jane te shoqeruara ose te zevendesuara nga shkurre dhe peme si Pinus
halepensis, Cistus villosum, Vitex agnus, Paliurus aculeatus and Rubus fruticosa.
Nje pjese e madhe shoqerohet e me bimesi rezistente ndaj kripes. Keto dhera nuk
jane te kripura dhe fertiliteti i tyre eshte me i madh se ne Hapus arenosolet.
c- Rerat me pak te zhvilluara (Hydromorph Arenosols) gjenden ne tokat e ulta. Ne
pjesen me te madhe te vitit ato jane nen uje. Keto dhera karakterizohen nga depozita
ranore te mbuluara ne siperfaqe me nje shtrese te holle surere. Ne disa vende
formojne nje shtrese te holle argjile kompakte. Ne 30-75% te rasteve ato
shoqerohen me tre tipe bimesie, nderkohe qe pjesa me e madhe e tyre vazhdon te
jete nen uje. Kjo bimesi eshte: shkurre (Paliurus aculeatus, Rubus fructicosa, Alnus
glutinosa, Querqus pendiculatic, Quercus cocifera, Tamarix parviflora) me lartesi
mesatare; barera, perfaqesuar nga Cynodon dactylon, Medicago marina, Euphorbia
porales, Ergnium sp., dhe bimesi uji e perfaqesuar nga Spartium junceum, Juncus
effuse, Statice gemilini, Salsola sp., dhe ne raste te rralla Typhia latifolia and
Salicornea herbacea. Keto dhera kane nje thellesi 2-20cm dhe me nderhyrje argjile
nga renjet e e bimesise. Pas saj vjen nje shtrese shume e trashe rerash krejt te
ngopura me uje.
Sollonchak jane rerat e kripezuara me salinitet te larte ne pjesen e siperme. Kripizemi i
ketyre dherave eshte i shoqeruar me hidromorfizem, dhe krijohen si rezultat i inflitrimit te
ujrave te detit ne lagune, si dhe nga ujrat freatike shume prane siperfaqes.
Glay Hydromorphis, tipike pe zonat kenetore, jane zakonishte te kripura dhe shfaqen ne
tre shtresa jo te dallueshme nga njera-tjetra. Shtresa e pare – duke qene se kemi te bejme
me laguna te reja procesi i torfezimit eshte i kufizuar. Ajo verehet ne formacionet me
bimesi higrofite si Typha latifolia, Sparseum junceum, Juncus efuca. Keto dallohen nga
p;rmbajtja e mbeturinave organike ne siperfaqe dhe zakonisht jane dhera te thella. Shtresa e
dyte – procesi i argjilizimit eshte dominues dhe perfaqesohet nga lidhje me e paket ne
mungese te oksigjenit dhe ajrit. Shtresa e trete – fenomeni i argjilizimit perfaqesohet me
shtresat me te thella ne siperfaqe te te cilit eshte shume e dallueshme nje shtrese shume
kompakte dhe e pershkuar nga rrenjet e bimesise.
Eutrix (Cambisols), jane dherat e formuara nga procesi i transformimit te tokes nga
hidromorgike ne toke bujqesore. Ato jane dhera te thella me shume lageshti dhe argjila ne
pjesen e poshtme.
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Ujrat Nentokesore – Pershkrimi hidro-gjeologjik
Tiparet kryesore hidro-gjeologjike te zones jane te njejta me ato te fushes se Lezhes, me
te cilen eshte direkt e lidhur laguna, dhe zonen malore me gelqerore karstike akuifere si
Mali i Rencit qe furnizon me uje te fresket lagunen e Kenalles.
Fusha e Lezhes – Ne te jane te zhvilluar akuifere me zhavorr dhe rera-zhavorrore, te
saturuara me uje te embel qe se bashku formojne nje sistem shumestresor artezian. Ne
zonen e studimit gjenden dy apo tre (nganjehere me shume) shtresa te ndermjetme argjile
me trashesi qe varion nga 10-30m. Shkarkimi i ujrave ne sistemin nentokesor duket se
ndodh kryesisht nga infiltrimet nga tokat shkembore gelqerore perreth te malit te Rencit, ne
veri dhe veri-perendim. Shkarkimi natyror behet drejt Adriatikut. Mes ujrave nentokesore
dhe lagunes se Kune Vainit nuk ka ndonje lidhje nga pikepamja hidraulike. Puset e shumta
te ndertuara nga njeriu ndikojne shume ne ujrat nentokesore. Disa nga ato perdoren per uje
te pijshem dhe shumica per vaditje. Ne vitet 1973-1975, u ndertuan shume puse ne kufitje e
lagunes per te ulur nivelin e kripezimit te ujrave te saj. Kater prej tyre jane hapur prane
lagunes se Merxhanit me nje sasi shkarkimi prej 100l/s, dhe pese te tjere ne lagunen e
Vainit me nje sasi shkarkimi prej 200l/s. Keto puse jane me rrjedhje te lire, pa nevojen e
perdorimit te pompave.
Burimet malore te ujrave nentokesore ne formacionet gelqerore jane te zhvilluara ne veri
dhe veri lindje te Lagunes se Kune Vainit. Formacioni gelqeror i Rencit eshte intensivisht i
ajruar dhe karstik, duke bere te mundur infiltrime dhe precipitime intensive. Keto ujra
ushqejne shume perrenj ne periferi te basenit, perfshi dhe Shengjinin dhe Lezhen. Shume
burime jane te perkohshem dhe aktivizohen pas rreshjeve. Cilesia e ujit ne kete pjese, qe
eshte drejtpersedrejti e lidhur me lagunat, eshte deri diku e kripur. Uji eshte i tipit sodium
chloride me mineralizim te larte. Kjo zone perfaqeson sektorin me intensiv te
shkarkimeve te basenit te Rencit.

Influenca e ujrave detare, te embla dhe te kripura
Ujrat Detare – Adriatiku.

Laguna e Kune Vainit eshte e pozicionuar ne bregun e detit Adriatik. Nderveprimi mes
ujrave/sedimenteve detare dhe ujrave/sedimenteve lumore ka krijuar gjate priudhes se
fundit gjeologjike sistemin lagunor te Kune Vainit. Deti Adriatik eshte i ceket dhe i
pozicionuar midis gadishullit te Pirenejve dhe atij te Ballkanit. Temperatura normale
vjetore e ujrave bregdetare te detit Adriatik eshte 17.7°C. Niveli i rregjimit te tij varet nga
batice-zbaticat dhe era. Ndryshimet ditore te nivelit gjate batice-zbatices shkojne nga 30
ne 50 cm. Niveli maksimal i vezhguar eshte 2.34 m mbi nivelin e detit kurse minimalja -
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0.59m. Kripshmeria eshte 360/00 to 390/00 . Rrymat detare kane nje shpejtesi mesatare
prej 0.3 m/s, me drejtimin JL/VP. Ne Gjirin e Drinit lartesite e valeve jane me te vogla
krahasuar me ato te Adriatikut, per shkak te zvogelimit te thellesise dhe morfologjise se
nderlikuar bregdetare. Valet me te larta te vezhguara ne 100 vjetet e fundit ne kete gji
jane 3.80 m, 59 metra te gjata dhe per nje periudhe prej 7 sek. (Te dhenat e mara ne
Institutin Hidro-Meteorologjik, Akademia e Shkencave)
Rregjimi i valeve (te dhena te mara nga stacioni hidrometeorologjik i Shengjinit)
Rregjimi i valeve te detit eshte, sic dihet, produkt i rregjimit te ererave dhe konfigurimit
te tabanit te detit. Keshtu, indikatoret me te rendesishem i valeve ne det te hapur jane
lartesia dhe periudha ne nje drejtim te caktuar, ne varesi te shpejtesise se eres, kohes dhe
veprimit te saj dhe gjatesise se efektivitetit te saj. Trendafili gjeografik i gjatesise efektive
se valeve ne det te hapur, percaktuar ne baze te konfigurimit te Gjirit te Drinit dhe
kufizimet e siperfaqeve te detit Adriatik dhe Jon, jane paraqitur ne tabelen 10.

Drejtimi

WNW

W

WSW

SW

SSW

Gjeografikisht

537

296

202

167

225

Efektive

339

348

221

286

523

Gjatesia (km)

Te dhena mbi Valet

G e o g rap h ic al ru n

E ffe c t iv e r u n

Trendafili i gjatesise se valeve ne Gjirin e Drinit
Me ane te modelit analitik “SMB” eshte llogaritur lartesia dhe gjatesia e valeve ne det te
hapur dhe nen veprimin e ererave qe gjenerojne keto vale, duke arritur disa vlera efektive
ne te shpejtesise se eres ne Gjirin e Drinit me me shume se 15m/s.
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Ne Gjirin e Drinit, si rezultat i ererave te forta, ne det te hapur gjenerohen vale te larta.
Keto vale, te zhvendosura nga deti i hapur drejt bregut, adaptohen sipas formes batimetrike
te tabanit te detit, duke ju nenshtruar fenomenit hidraulik te refraksionit shoqeruara me
shendrimet respektive te lartesise dhe drejtimit duke u hapur ne front.
Gjatesia efektive (km)

200

300

400

500

Lartesia e vales (m)

3.32

3.8

4.14

4.42

Gjatesia e vales (m)

83

95

104

111

12.2

12.7

13.1

17.3

21.8

26.1

Shpejtesia e frontit te vales 11.4
(m/s)
Periudha e vcprimit te eres 12.4
(hours)
Te dhena hidrografike per valet

Rezervati Natyror i Menaxhuar "Kune-Vain-Tale"
Ndodhet ne Qarkun e Lezhes dhe ne rrethin e tezhes. Sipefaqja aktuale 4393.20 ha. Zone e
eizazhit tokesor dhe detar terheqes. Mali i Rencit eshte zone e nje pylli te rralle me dushkun
Quercus trojana), por ne gjendje natyrore rritet edhe shega (Punica granata). Zone me vlera te
vecanta per zvarraniket dhe shpendet ujore e grabitqare, ku vecojrne shqiponjen e malit
(Aquila chrysaetus) dhe petritin (Falco peregrinus), lloje te rralle qe mbrohen nga disa
konventa. Zone e perfaqesuar nga pyll tipik mesdhetar. Megjithe ndryshimet qe kane ndodhur
ne te, zona ruan ende vlera te vecanta shkencore si zone me nje sere tipe habitatesh, si IBA
shume e rendesishme per shpendet migratore dhe ne menyre te vecante per kolonine e
capkave (fam. Ardeidae). Ne kete zone takohet nje pyll tipik mesdhetar, ndersa ne lagunen e
Merxhanit dhe ligatinat perreth saj takohen lloje te shumte shpende, per te cilat ajo ka fituar
dhe statusin e nje IBA. Laguna ka dhe vlera te vecanta iktike (peshqit). Zone e pasur me
vegjetacion ujor (te ujrave te njelmeta e te ernbla) te shprehur mire, me shtreter mjaft te
shtrire te kallamishteve te alternuar me pasqyra uji, mjaft e pershtatshrne per shpendet e ujit
dhe rrembenjesit e dites (zona me densitetin me te larte te ketvre te fundit ne vendin tone).
Grvkederdhja e Drinit ka rendesi te vecante per peshqit migratore. Ka plan menaxhimi.
Kufijte e dixhitalizuar perfshijne:
a) Ne Veri: Pika e nderprerjes se kanalit me detin (4383844.25L/4629996.11V), ndjek
argjlnaturen deri ne afersi te Kenalles, kuota 1,6 m (4484996.74L/4630415.60V);

21

RAPORT PARAPRAK
VLERЁSIMI I NDIKIMIT NЁ MJEDIS ___________________________________________

b) Ne Lindje: Kuota 1,6 m (4484996.74L/4630415.60V), ndjek kanalin kulluese dhe
vijen ndarese me tokat bujqesore, argjinaturen, kalon prane hidrovorit deri te pika e
takimit me lumin Drin (4383036.18L/4625364.06V);
c) Ne Jug: Pika e takimit me lumin Drin (4383036.18L/4625364.06V), vijon pergiate
lumitm Drin deri te grvkederdhja ne detin Ardiatik (4381327.00L/4625038.74V);
d) Ne Perendirn: Grvkederdhja ne detin Ardiatik {4381327.00L/4625038.74V), ndjek
vijen bregdetare te detit Adriatik deri ne piken e nderpreries me kanalin
(4383844.25L/4629996.11 V).

Pershkrimi i zonave te mbrojtura perfshi edhe
monumentet natyrorete mbrojtura me ligj.
Ne Shqiperi, Zonat e Mbrojtura jane te konsideruara si
piese/siperfaqe e tokes dhe/ose ujit, detare/bregdetare, te
destinuara kryesisht per konservimin e biodiversitetit,
burimet natyrore dhe kulturore qe shoqerojne ate/ato dhe
qe [ane te menaxhuara ne menvre te ligjshme dhe/ose ne
rnenvra te tjera efektive. Rrjeti i zonave te mbrojtura eshte
bazuar ne kategorite e menaxhimit te IUCN dhe sistemi i
ndertuar per kete qellirn eshte ne perputh]e me sistemin
nderkombetar IUCN. Te gjashte kategorite e sistemit jane
ekuivalente, te barabarta dhe te rendesishrne dhe ato
perfshijne te gjitha nivelet e nderhvrjes njerezore, te
pranueshme per kategorine respektive.
Krijimi i Zonave te Mbrojtura ka filluar qe ne vitin 1940.
Ne 1981, per here te pare, asete te rralla natyrore u
vendosen ne mbrojtjen shteterore duke shpallur si
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Monumente te Natvres pyjet me vlere shkencore, biologjike, historike dhe didaktike. Sic
shihet edhe ne harten e meposhteme, zona ne vleresim permban zonat e mbrojtura si
meposhte:
Zonat e mbrojtura ne Republiken e Shqipertse (Sipas faqes zyrtare te MM)

Monumentet Natyrore te Rrethit Lezhe. (Sipas VKM 676)
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Rrera e Hedhur

Rivat e Drinit

Rrapi i Grykes

Keneta e Kashtes

Rrepet e Kolshit

Rivat e Drinit

Shpella e Hutit

Rrapi i Pirajave (Blinisht)

Shpella e Sukes se Vogel

Lisi i Markatomajt

Dritarja tektonike e Mirdites

Pylli (dushk, trasher, shkoze) i
Shenmerise Kallmet (1 ha)
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PЁRSHKRIMI I PROJEKTIT
QЁLLIMI DHE KARAKTERISTIKAT FIZIKE TЁ PROJEKTIT
Objekti ёshtё njё aktivitet qё ka pёr qёllim tregёtimin me pakic të karburanteve. Ambientet e
kёij aktiviteti janё instaluar nё njё shesh me sipёrfaqe _______ m2. Ky aktiviteti punon me
________ turne dhe ka akses tё hyrjes sё makinave me rrugё tokёsore tё asfaltuara duke qёnё
se ndodhet nё anё tё rrugёs kryesore, __________________________________
Skemat e projektimit tё stacioneve tё karburanteve ka kёtё pёrbёrje :
Bazamenti i pompave
Ndёrtesa e stacioit tё karburanteve
Rezervuarёt nёntokёsorё tё stacioneve
Pompat
Mbrojtёsat nga zjarri

KЁRKESAT MBI PЁRDORIMIN E TOKЁS
Ky aktivitet ёshtё ndёrtuar nё njё shesh nё pronёsi______________________, me sipёrfaqe
totale ___________ m2. Ky shesh ndodhet nё _________________________________.
Mund tё themi se territori ёshtё i rafshёt dhe pёr ushtrimin e kёtij aktiviteti nuk ёshtё dashur
tё prishet apo tё ndertohej mbi sipёrfaqe toke. Ambjenti rreth aktivitetit ёshtё i ndёrtuar me
banesa 4 katёshe dhe objekte ku kryen aktivitete tё llojeve tё ndryshme. E gjithё siperfaqa qё
zё nё total ky objekt, ёshtё e pa shtruar me gropa të vogëla. Gjatё kohёs sё operimit tё
objektit nuk krijohen dёmtime pёr tu theksuar, qё mund ta bёjnё si sheshin ashtu edhe
objektin tё parekuperueshme dhe tё papёrdorshme pёr qёllime tё tjera, pasi mbetjet dёmtuese,
qё eventualisht mund tё shkarkohen nё tё janё vetёm njё sasi minimale karburantesh dhe sasi
vajrash tё cilat normalisht, si pёr arsye ekonomike dhe tё tjera mbahen nёn kontroll tё rrept,
por edhe kur dalin nё mjedis gjatё furnizimit tё automjeteve janё nё sasi tё konsiderueshme tё
cilat nuk paraqesin probleme pёr mjedisin. Edhe nё rast se ky aktivitet nё njё tё ardhme pёr
arsye tё ndryshme ndёrpritet, i gjithё sheshi ёshtё plotёsisht i pёrdoreshёm pёr cdo qёllim
tjetёr qoft kёshtu nё gjёndjen qё ёshtё duke i ruajtur siperfaqet e shtruara, qoft edhe duke i
asgjёsuar ato.
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Ujerat, Gjendja e treguesve mjedisor, ndikimi ne mjedis dhe tendenca
Monitorimi i ndotjes se UN eshte kryer ne 7 basenet ujernbajtese per akuiferet e zhavoreve
kuaternare: - Shkoder, Lezhe-F.Kuqe, Tirane- F.Kruje, Elbasan-Lushnje, Korçe, GjirokasterKafaraj-Novosele, Vurg-Mursi e Orikum. Kete vit u monitoruan 6 burime kryesore te
akuiferit karbonatik: ne basenin e Drinit burimi Syri i Sheganit, burrimi Tushemisht, burimi i
linit, ne basenin e semanit burimi i Mancurishtit, ne basenin e zones Jonike burimi Syri i
Kalter dhe burimi Uji i Ftohte Vlore.
Te dhenat e marra [ane paraqitur per cdo akuifer te basenit. Jane vleresuar e krahasuar
perrnbajtjet e treguesve ndotes si N02, N03, NH4 dhe treguesve te tjere Na, Ca, Mg, Fe, Cl,
504, Fp, pH, Mp, me standartet e vendit dhe te Bashkimit Europian. Jane krahasuar me
standartet e Shqiperise permbajta e rekomanduar (STASH- R) dhe permbajtia maksimale e
lejuar ( STASH PML). Gjithashtu vlerat e treguesve te monitoruar [ane krahasuar me normat
e Bashkimit Europian, perrnbajtja e rekomanduar( BE-R) dhe permbaitia maksimale e lejuar
(BE-PML).
Baseni i Matit
Nga Ministria e Mjedisit jane monitoruar akuiferi ujernbajte zhavoror i Lezhes dhe i Fushe Kuqes

Akuiferi ujembajtes zhavoror i Lezhes
Koefi centi i shfrvtezirnit eshte: K = 0.3-0.35

Risku i ndotjes sipërfaqësore është i ulët falë mbulesës së trashë ekranizuese, largësisë së
zonës së ushqimit dhe karakterit artezian të shtresave ujëmbajtëse. Vetëm intensiﬁ kimi i
madh i shfrytëzimit mund të nxisë depërtimin e ujrave me mineralizim të lartë nga krahu
verior e perëndimor i pellgut ujëmbajtës.
T-Temperatura e ujit ne dy fazat e monitorimit varion T= 14.5-16.4 grade Celsius, tregues
brenda norrnes (norma 8-15, deri 20).
pH i ujerave nentokesore ne dy fazat e monitorimit varion 8.2-9.11, ndersa ne dy fazat e
monitorimit ne vitin 2012 varion 8.17-9.53. Sipas normes se lejuar per uje te piishem ky
tregues eshte ne kufi rin e lejuar deri pak mbi norrne. por nen vleren maksimale te lejuar
(9.50). Permbajtja mesatare 5 vjecare varion 8.37-8.89
Fp- Fortesia e pergjithshrne ne dy fazat e monitorimit te vitit 2013 varion Fp=0.843.640gjermane ne shpimet nr.29 I.Lezhe,nr.50 Barbulloje, nr.46 l.Lezhe. Ne vitin 2012
fortesia e pergjithshme varion Fp=l.62-4.2 Ogjermane. Uji eshte shurne i bute dhe nen vleren
e rekomandur. Ne vite nuk ka tendence rritje te Fp por vetern luhatje stinore
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Mp- Mineralizimi i pergjithshern ne dy fazat e monitorimit te vitit 2013 varion Mp=328.35721.57 mg/I ne Mp=443.58-716.75mg/l jane brenda norrnes se lejuar. Ndryshimet e Mp ne
dy fazat e monitorimit [ane te vogla, vihet re ulje e Mp ne fazen e dvte te monitorimit, ato
variojne 14.5- 62.9-96.5 mg/I. Viera mesatare 5vjecare e Mp varion Mp=572.92-996.57m
Mth- Mbetja e thate ne dy fazat e monitorimit varion Mth= 261-579 mg/I. Ndersa ne vitin e
kaluar varionte Mth= 363-626 mg/I, Perrnbajt]e brenda normes se lejuar( 5000-lOOOmg/l).
Ne shpimin nr.2s Rrile, mbetja e thate eshte Mth=2593-2616 mg/I, ne vitin 2012 eshte
Mth=2512mg/l, mbetja e thats eshte mbi norms.
Na- Perrnbajtja e Natriumit Na ne dy fazat e monitorimit varion nga 101.89-215.97 mg/I ne
shpimin nr.29 I.Lezhe,nr.46 H.Gjuetise, nr.50 Barbullonje. Ne vitin 2012 ne dy fazat e
monitorimit ne shpimin nr.29 I.Lezhe,nr.46 H.Gjuetise, nr.50 Barbullonje perrnbajtla
Natriumit eshte 132.94- 212.52 mg/I. Ne shpimin nr.2s Rrile perrnbajtja e Na varion 785.91798.79 mg/I, ndersa ne vitin 2012 permbajt]a e Na varion 772.8-774.87 mg/I. Permbajtja
mesatare e Na ne shpimin nr.2s eshte 750.58mg/l. Perrnbajtja e Na eshte mbi standartin e
rekomanduar dhe PML ne shpimin nr.2s, nr.46 e nr.50.
Ca- Perrnbajtja e Kalciumit Ca ne dy fazat e monitorimit varion nga 2-10.02 mg/I ne shpimet
nr. 46 H.Gjuetise, nr.50 Barbullonje, nr.29 1.Lezhe. Perrnbajtia e Kalciumit Ca ne dy fazat e
monitorimit te vitit 2012 varion nga 3.01-8.02 mg/I. Permbajtje e ulet eshte refl ektuar ne
fortesine pergjithshrne e cila eshte e vogel ne keto shpime. Ndryshimet e Ca ne dy fazat e
monitorimit jane te vogla, ato variojne 0-0.07 deri 4.0lmg/1. Perrnbajtja mesatare ne vite e ca
eshte 6.61-10.72 mg/I
Mg- Perrnbajtja e Magnezit Mg ne dy fazat e monitorimit varion nga 1.22-10.94 mg/I. Ne
vitin 2012 perrnbajtja e Magnezit varion nga 3.65-13.38 mg/I, Kjo perrnbajt]e e ulet e Mg
eshte refl ektuar ne fortesine e pergjithshme te ulet ne keto shpime. Ne shpimin nr.2s Rrile,
perrnbajtja e Mg ne dy fazat e monitorimit eshte 63.23-67.49 mg/I, ndersa ne vitin e kaluar
eshte 62.02-65.66 mg/I, perrnbajt]e kjo mbi PML. Ndryshimet e Mg ne dy fazat e
monitorimit [ane te vogla, ato variojne 0-1.21-2.73 mg/I deri ne 4.26 mg/I permbajtia
mesatare eshte 60. 76 mg/I, eshte mbi norrne
Fe- Perrnbajtja e Hekurit Fe ne dy fazat e monitorimit varion nga 0.01-0.13 mg/I, ne vitin
2012 ky tregues varion 0.01-0.79 mg/I. Takohet perrnbajt]e mbi norrnen rekomanduar dhe
perrnbajtjen maksimale te lejuar PML ne shpimin nr. 2s Rrile ne analizen e fazes se pare te
vitit 2012 dhe ne fazen e pare te vitit 2013. Ndryshimet ne dy fazat e monitorimit varlojne
0.01-0.02-0.12 mg/I. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion 0.052-0.137 mg/I.
NH4- Permbajtje amonjaku NH4 takohet ne fazen e pare te monitorimit ne shpimet nr.50 ne
sasine 0.05 mg/I dhe nr.46 ne sasine 0.05mg/l. Nuk takohet permbaitje amonjaku NH4 ne
shpimin nr.2s Rrile e nr.29 I.Lezhe. Perrnbajtje amonjaku ne fazen e dvte te monitorimit
takohet ne sasine 0.28 mg/I ne shpimin nr.50 Barbullonje, ne saslne 0.09 mg/I ne shpimin
nr.29 l.Lezhe. Perrnbajt]e mesatare ne vite e Amonjakut varion 0.002-0.088mg/l.
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Cl- Perrnbajtja e Klorit Cl ne dy fazat e monitorimit varion nga 47.93-92.3 mg/I ne shpimin
nr.29 I. Lezhe st. Shengjinit (ne vitin 2012 varion 90.53-97.63mg/l ). Ne shpimet nr.46 e 50
perrnbajtja e Cl varion 211.23-232.53 mg/I, ne vitin 2012 perrnbaitja e klorit Cl varion
221.88-236.08 mg/I. Perrnbajtja mesatare ne vite varion 157.62-226.66mg/l.
504 - Permbaltia e Sulfateve 504 ne dy fazat e monitorimit varion nga 17.69-48.15 mg/I ne
shpimet nr. 46 H.Gjuetise, nr.50 Barbullonje, nr. 29 l.Lezhe, Perrnbajtja e sulfateve 504 ne
vitin 2012 ne kete shpim varion nga 18.93-53.08 mg/I. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion
29.87-313.81 mg/I.
N03- Permbaltja e Nitrateve N03, ne dy fazat e monitorimit eshte e vogel, ajo varion nga
0.08- 1.06 mg/I, ndersa ne vitin 2012 ajo varionte 0.17-2.6 mg/1.Permbajtja e Nitrateve eshte
Brenda normes . Ndryshimet ne dy fazat e monitorimit jane te vogla qe variojne 0.0- 0.51
mg/I. Permbajtja mesatare 5 vjecare eshte e vogel, ajo varion 0.37-0.69 mg/I.
N02- Permbajtja e nitriteve ne fazen e pare te monitorimit takohet ne Barbullonje ne sasine
0.04 mg/I, ne H.Gjuetise ne saslne O.Olmg/1. Nuk takohet perrnbajte e nitriteve ne Rrile e
l.Lezhe. Perrnbajtja e Nitriteve ne fazen e dvte takohet ne sasine 0.01 mg/I, ne shpimet nr. 29.
I.Lezhe, nr.46 H.Gjuetise, ne shpimin nr.50 Barbulloje, sasi kjo brenda norrnes se lejuar.
Perrnbajtja mesatare 5-vjecare e Nitriteve varion 0.01-0.69 mg/I.
Akuiferi ujernbajtes zhavoror i Fushe-Kuqes ( Laçit)
Sasia e ujit qe shfrvtezohet eshte 1250-1300 1/sek per furnizimin e qyteteve te Durresit,
Laçit, Milotit, Mamurrasit dhe rreth fshatrave te zones deri ne Durres, Eshte akuiferi
ujernbajtes meshfrvtezim me intensiv dhe me perspektive per rritje rezervash te UN.
Koeficenti i sbfrvtezimit eshte: K = 0.35-0.5
T - Temperature e ujit ne dy fazat e monitorimit eshte T= 12.9-17.5 grade Celsius,
temperature mesatare eshte T=15.71 Ocelsius ( norma 8-15, deri 20).
pH i UN ne dy fazat e monitorimit varion 7.83-8.58, ndersa ne vitin 2012 vlerat e tij variojne
pH=7. 73-8.85. Si pas norm es se lejuar per uje te pijshern ky tregues eshte brenda norm es
(Ph= 6,5-8,5}. Vlerat mesatare te pH per vitet 2009-2013 variojne 7.88-8.41.
Fp - Fortesia e Pergjithshrne ne dy fazat e monitorimit varion Fp=7.98-1120gjermane dhe ne
vitin 2012 varion Fp=8.26-15.12 Ogjermane. Ky tregues eshte brenda norrnes se lejuar, uji
eshte me fortesi mesatare. Ndryshimet e Fp ne dy fazat e monitorimit jane te vogla qe
variojne 0.28-0.66- 2.38 Ogjermane. Vlerat mesatare 5 vjecare 8.47-13.49 0 gjermane
Mp - Mineralizimi i pergiithshem ne dy fazat e monitorimit varion Mp=223.32-386.04 mg/I,
ne vitin e kaluar varion Mp=242.2-455mg/l. Mp varion 1186.31-1218.21 mg/I. Ndryshimet e
Mp ne dy fazat e monitorimit variojne nga 8-53 mg/I. Mineralizimi i pergjithshem mesatar 5
vjecar varion Mp=2493.7-397.4 mg/I.
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Na - Permbajtja e Natriumit ne dy fazat e monitorimit varion nga 2.07-19.09 mg/I. Ne
shpimin nr.177 Patok perrnbajtja e Na eshte 345-351.21mg/l. Ne vitin 2012 perrnbajtja e
Natriumit varion nga 8.05-27.14 mg/I. Ne shpimin nr.177 Patok permbajtja e Na eshte
353.97-364.32mg/l PML. Perrnbaitja mesatare varion 9.98-20.04 mg/I.
Ca -Perrnbajtla e Kalciumit ne dy fazat e monitorimit varion nga 18.04-49.lmg/l, ne vitin
2012 perrnbajtja e Ca varionte 14.49-42.08 mg/I. Kjo perrnbajt]e eshte brenda perrnbaities se
rekomanduar. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion 18.73-49.1 mg/I.
Mg - Perrnbajtja e Magnezit Mg varion nga 20.67-38.91 mg/I. Ne vitin e kaluar ajo varionte
20.04-38.08 mg/I. Permbajtja eshte brenda standartit dhe PML. Ndryshimet e Mg ne dy fazat
e monitorimit variojne 3.7-9.7 mg/I. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion 23.1-34.96 mg/I.
Fe - Permbajtia e Hekurit Fe ne dy fazat e monitorimit varion nga 0.04-0.08 mg/I. Takohet
perrnbajt]e mbi norrnen e rekomanduar deri nen perrnbajtjen maksimale te lejuar PML ne
fazen e pare gjithe shpimet dhe ne fazen e dvte ne shpimin nr.197.Gurrez. Ndryshimet e Fe
ne dy fazat e monitorimit varlojne 0-0.02-0.04 mg/I. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion
0.04-0.052 mg/I.
NH4- Ne fazen e pare te monitorimit nuk takohet perrnbajt]e amonjaku NH4. Ne fazen e dvte
te monitorimit takohet perrnbajt]e amonjaku NH4 ne Patok ne sasine 0.02mg/l, perrnbajt]e
Brenda kufi rit maksimal te lejuar. Ne fushe-Kuqe, Gurrez, Milot dhe Lac takohet perrnbajt]e
ne sasine 0.01 mg/I. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion 00.002-0.024mg/l.
Cl -Perrnbajtja e Klorit Cl ne dy fazat e monitorimit varion nga 5.33-30.18 mg/I F.Kuqe, Lac,
Gurrez, Milot. Perrnbajtje eshte pak mbi STASH te rekomanduar, por nen perrnbajtjen
maksimale te lejuar. Ne Patok qe shfrvtezon horizontin e dvte ujernbajtes perrnbajtia e Cl ne
dy fazat e monitorimit varion 536.05-548.48 mg/I. Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion
9.94-27.51 mg/I
S04 -Perrnbajtja e Sulfateve 504 n~ dy fazat e monitorimit varion nga 13.58-69.96 mg/I. Ne
vitin 2013 perrnbajtja e sulfateve ka variuar 20.16-74.07mg/l ne shpimet nr.177 Patok, nr.26
F.Kuqe, nr.197 Gurrez, nr.176 Milot e nr.509 Lac, perrnbajt]e kjo brenda standartit.
Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion 20.9-62.26 mg/I
N03- Perrnbajtja e Nitrateve N03, ne dy fazat e monitorimit eshte e vogel, ajo varion nga
0.49- 6.23 mg/I. . Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion 0.78-3.51 mg/I.
N02- Nuk takohet perrnbajtja e Nitriteve N02: ne fazen e pare te monitorimit. Ne fazen e dvte
takohet perrnbajtje e nitriteve ne gjithe shpimet e monitorimit sasi kjo brenda kufi rit
maksimal te lejuar (kufi ri max i lejuar 0.05mg/l). Perrnbajtja mesatare 5 vjecare varion
0.002-0.033 mg/I.
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02- varion 0. 74-5.85mg/l perrnbajtja eshte me e vogel se norm a.
Analiza per mikroelemente - Analizat per mikroelemente eshte rnarre ne shpimin nr.26
Fushe - Kuqe per Ni, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Cr.Cd. Ne keto analiza ka perrnbajtje te
mikroelementeve: Ni=0.002-0.001 mg/I, Mn=0.001-0.006 mg/I, Zn=0.009-0.004mg/l,
Pb=0.011-0.04mg/l, Cu=0.005- 0.00lmg/1, Co=0.03-0.003mg/l, Cr=0.014-0 mg/I, Cd=00.001. Perrnbaitja e mikroelementeve eshte ne perrnbajtjen e rekomanduar deri ne PML.
Burimi i informacionit: Raporti i gjendjes se mjedisit per vitin 2013, Ministria e Mjedisit,
Agjencia Kombetare e mjedisit (Faqja Zyrtare).
Mjedisi social-ekonomik
Popullsia
Sipas CENCUS 2011, popullsia e Shqiperise eshte 2.8 milion banore me nje renie prej 8% ne
dy dekadat e fundit. Gjate periudhes 2001-2013, ne Shqiperi, popullsia banuese eshte
reduktuar ne 10 qarqe dhe ka shenuar rritje vetern ne dy qarqe. Renia e popullsise pergjate
kesa] periudhe ne te gjithe vendin ka qene 8.2 per qind, por ne Gjirokaster popullsia ka rene
me 35.7 per qind ndersa ne Tirane eshte rritur me 26.1 per qind. Ne vitin 2013, qarku me
popullslne me te vogel ishte Gjirokastra me afersisht 68 rnije banore ndersa qarku me
popullsine mete madhe ishte Tirana me 766 rnije banore.

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TE MUNDSHME NEGATIVENE MJEDIS.
Pershkrimi i aktivitetit
Aktiviteti ne vleresim eshte nje terminal depozitash te hidrokarbureve (Lende djegese Nafte
+ Benzine) te depozitimit dhe tregtimit me shumice te karburanteve. Keto depozita
jane ne pronesi dhe ne perdorim te subjektit "SUNPET" me administrator Z. Yuksel
Çinar. Depozitat e karburanteve ndodhen prane rrugen kryesore ne lagjen Sake, lshullShengjin, Komuna Shengjin, Rrethi Lezhe.
Keto depozita jane pajisur mete gjitha miratimet perkatese. Gjate ndertimit te tyre, jane
zbatuar te gjitha kushtet teknike dhe te sigurise, si dhe infrastruktura e nevojshme si
energji elektrike, uje rruge automobilistike, sistemi i zjarrefikses dhe i perballimit te
emergjencave, si dhe lidhja me portin e Shengjinit.
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Kapaciteti maksimal i Depozitave:
• Kapaciteti total i depozitave:
• Numri total i depozitave: 4 cop nga keto( - 3 depozita me kapacitet 500m3 dhe 1depozite
me kapacitet 2600m3)
• Depozite Sllopi me kapacitet :
• Depozite Uji me kapacitet:
Ambjenti eshte i perbere nga sheshi i vendosjes se depozitave te Karburantit, perfshire
depoziten e Sllopit dhe ate te Ujit. Depozitat jane te ndara per depozitimin e Naftes dhe per
Depozitimin e Benzines. Depozita e Sllopit sherben per grumbullimin dhe pastrimin e
naftes se perzier me uje gjate procesit te furnizimit nga porti. Depozita e ujit eshte ne
gatishmeri gjithe kohes per sistemin e fikjes se zjarrit, ose te shurajes se vales shperthyese
ne raste avarish te ndryshme, ndonese mundesia per te ndodhur eshte teper e rralle.
Procesi i punes konsiston si me poshte:
Karburanti i cili depozitohet dhe ruhet ne terminal, vjen si burim furnizimi nga Porti I
Shengjinit, pasi eshte karburant importi. Nga porti, deri tek depozitat paraprake karburanti
vjen nepermjet nje sistemi tubacioni i cili eshte i lidhur me depoziten e Sllopit, ku kryhet
edhe mbikqyrja e raportit te ujit me naften, kryhet edhe ndarja e tyre, per tu kaluar me pas ne
depozitat e naftes. Fillimisht ne tubacion injektohet uje, per te nxjerre ajrin dhe me pas futet
karburanti. Pas perfundimit te karburantit, futet serish uje per te pastruar tubacionin dhe per te
terhequr te gjithe sasine e karburantit qe ndodhet ne tubacion. Ky proces mundesohet
nepermjet depozites se Sllopit. Karburanti, pasi eshte depozituar fillimisht ne depozitat
paraprake, lihet per njefare kohe per te krijuar nje ndarje midis tij dhe sasise se ujit qe ai
mbart. Uji largohet per ne vasken e dekantimit(seperatori), ndersa karburanti kalon ne
depozitat e tjera per tu ruajtur i gatshem per shitje. Gjithashtu uji i grumbulluar ne depoziten
e Sllopit, lihet per dekantim dhe me pas ajo sasi e perzier me hidrokarbure, kalon ne separator
per dekantim te metejshem, ndersa pjesa e ujit te paster, shkarkohet ne sistemin e
kanalizimeve.
Te gjitha depozitat e karburanteve jane te lidhura me separatorin dhe nepermjet tij merret
serish sasia e karburantit pasi ndahet nga uji. Kjo ndarje eshte lehtesisht e realizueshme, pasi
kane dendesi te ndryshme dhe rrine te ndara me njera-tjetren.
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Sistemi i perballimit te emergjencave
Gjate ndertimit dhe venies ne pune te ketij terminali te magazinimit dhe te ruajtjes se
karburanteve me shumice, jane ndertuar edhe masat e nevojshme te perballimit te
emergjencave nga avari te mundshme ne objekt.
Nje gabim njerezor, apo nje defekt teknik, mund te shkaktonte nje rrjedhje te mundshme te
karburanteve ne mjedisin e zones, nje gje e tille dote ishte me pasoja dhe efekte katastrofike
per biodiversitetin e kesaj zone, por edhe nje dem ekonomik teper i larte i shoqerise qe
administron kete aktivitet.
Ndaj, per te shmangur efekte te tilla, te cilat mund te mos ndodhin ndonjehere por edhe nese
ndodhin jane te rralla ne numer, subjekti ka zbatuar kushtet teknike te ndertimit dhe
mbarefunksionimit te aktivitetit te depozitimit te karburanteve me shumice.
Per kete subjekti ka ndertuar rreth depozitave, vasken perimetrale te gjithe depozitave e cila
perbehet nga nje mur prej betoni i larte rreth 2m. kjo vaske perimetrale, eshte perllogaritur qe
te mbaje nje sasi te caktuar te karburantit, e cila mund te shkarkohet nga nje apo me shume
depozita njekohesisht, por jo per te gjitha depozitat njekohesisht.
Kjo pasi avarite mund te ndodhin ne njeren prej depozitave, nuk mund te ndodhe
njekohesisht ne te gjitha. Midis tyre, depozitat jane te ndara me mure betoni, per te ndare
llojet e karburanteve te ndryshme, si benzina dhe nafta.
Ne rastet e shkarkimit te karburanteve ne mjedisin e depozitave, ajo eshte lehtesisht e
mbledhshme nepermjet elektropompave dhe mund te rifutet ne depozite te re, apo ne po te
njejten pas riparimit. Ne kete menyre shmanget mundesia e shkarkimit te karburantit ne
mjedisin e zones, i cili per zonen ne vleresim eshte teper i ndjeshem dhe me vlera te larta te
specieve dhe habitateve ne te, por edhe shmangia e humbjes se nje sasie te medhe karburanti,
i cili eshte me vlere te larte monetare.
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Sistemi i sigurise dhe mbrojtjes nga zjarri.
Aktivitete te tilla, kane si perparesi madhore zbatimin rigoroz te kushteve teknike dhe
ndertimin e sistemit te mbrojtjes nga zjarri. Aobjekti ne vleresim, ne kete drejtim ka zbatuar
me perpiktemeri keto kerkesa, pasi ne objekt gjenden disa metoda dhe mjete te fikjes se
zjarrit dhe te shuarjes se efektit shperthyes te depozitave.
Nje depozite uji e cila sherben per depozitimin e ujit por edhe per efektin e shuarjes se vales
goditese ne rastet e renies se zjarrit. Kjo depozite qendron vazhdimisht e mbushur me uje
dhe ne gadishmeri te plote.
Pervec depozites se ujit, eshte ndertuar sistemi I hidranteve dhe i pompave hedhese te ujit, te
cilat jane instaluar ne kater kende te ndryshme te perimetrit te depozitave. Keto pompa
hedhin ujin ne nje lartesi deri ne 90m. Hidrantet jane te ndertuara cdo 50m dhe tubacioni I
tyre arrin deri ne distancen 50m.
Pompat per hedhjen e ujit ne lartesi.

Hidrantet, te instaluara cdo 50 pergjate perimetritte
depozitave

Kolektori i zjarrit.
Ne stacionin e kolektorit te zjarrit eshte instaluar
nje autogjenerator i cili eshte i pa varur nga
sistemi i furnizimit me energji elektrike dhe nga
ssitemi i gjeneratoreve te pergjithshem te
objektit. Ky gjeneratoreshte i lidhur vetem me
sistemin e pompimit te ujit te sistemit zjarrfikes
dhe dergon automatikisht uje ne pjesen mete
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siperme te depozitave duke leshuar uje ne trajte sprinklerash. Gjithashtu ne kete kolektor ka
edhe fikse zjarri me shkume tip bomulash ku jane te instaluara 10 te tilla me kapacitet 50 kg
dhe 7 te tilla me kapacitet 6 kg. gjithashtu ne kolektor, ka edhe sitem te prodhimit te shkumes
per fiken e zjarrit e cila ruan nje depozite perj 1.5 tonesh.
Sistemi i sigurise fizike te objektit.

Objetki esht ei rrethuar me gardh me konstruksion metalik me bazament
betoni. Gardhi kufizues eshte i larte mbi 2m dhe me kend nga ashte ne krye
te tij, ne menyre qe pengon hyrjen e individeve te ndryshem te pa
autorizuar. Gjithashtu, ne cdo kend te sheshit te depozitave (Terminalit) ka
te instaluar nga nje kabine per vend-roje per kryerjen e sherbimit te ruajtjes
dhe sigurise fizike ne object nga kompanite e sigurimit fizik te licensuara.
Gjithashtu ne objekt, ne anen e pasme te tij, ndodhet edhe nje kasolle e
vogel ne te cilen ndodhn dy qen te rraces se perdorimit te ruajtes se kufirit,
te cilet sherbejne per identifikimin e levizjeve te personave te pa autorizuar
dhe te diet kryejne edhe funksionin e sinjalizuesve te nje alarmi te sigurise.

Mjediset perreth dhe prodhimi i energjise elektrike
Mjediset perreth depozitave jane te shtruara me beton, te pastra persa i
perkete ndotjes se tyre me lende te demshme apo balte. Ne te gjithe
perimetrin e depozitave ndodhet nje brez i gjelbert me bimesi barishtore
dhe shkurrore i cili eshte krijuar nga administratoret e ketij objekti.
Objekti eshte dizenjuar dhe rehabilituar mire, ruan kushte te mira
higjene dhe teknike. Mjedisi eshte i pajisur me sistem kanalizimesh
kullimi te cilat nuk jane te lidhura me ato te terminalit, por mbledhin
ujerat e shiut ne menyre ten dare nga pjesa tjeter e pastrimit apo te
derdhjes se karburanteve. Prodhimi i energjise elektrike ne rastet e
mungeses se saj nga rrjeti ekzistues realizohet me gjenerator.
Uji eshte i siguruar me pus.

Transportii karburantit per ne pikat e shitjes.
Transporti i karburantit nga pika e shumices (Terminali) per ne pikat e
shitjes, kryhet nepermjet nje autoboti cisterne, i prodhuar per kete
qellim dhe i kolauduar dhe i licensuar. Automjeti eshte i pajisur me te
gjitha aksesoret e nevojshem per plotesimin e kushteve teknike dhe te
sigurise. Procedura e furnizimit ne terminal kryhet sipas rregullores se
paraqitur ne hyrje te objektit. Shpejtesia e lejuar e qarkullimit eshte

36

RAPORT PARAPRAK
VLERЁSIMI I NDIKIMIT NЁ MJEDIS ___________________________________________

teper e ulet, me 20 km/h. kjo per te shmangur aksidentet dhe per te shmangur efektin e
elektrostatikes gjate qarkullimit te automjeteve.
Lloji i ndikimeve te 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 te qendrueshern
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
Parimi i ruajtjes se burimeve natyrore
Parimi i zevendesirnit dhe/ose kompensimit
Parimi i qasjes se integruar
Parimi i perglegjestse se ndersjelle dhe bashkepunimit
Parimi "Ndotesi paguan"
Parimi i se dreites per informim dhe i pjesemarrjes se publikut
Parimi i nxitjes se veprimtarive per 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 identifikimin, 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 derntimi.
Kjo perben perparesi kornbetare dhe eshte e detyrueshme per cdo banor te Republikes se
Shqiperise, per te gjitha organet shteterore, si dhe per personat fizike dhe jurldike, vendas e te
huaj, qe ushtrojne veprirntarine e tyre ne territorin e Republikes se Shqiperise.
Objektivat e mbrojtjes se mjedisit jane:
a) Parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes se ujit, ajrit, tokes dhe ndotjeve te tjera
b) Ruajtja, mbrojtja dhe perrniresiml i natvres dhe i biodiversitetit;
c) Ruajtja, mbrojtja dhe perrniresimi i qendrueshmerise mjedisore me pjesemarrje
publike;
d) Perdorimi i matur dhe racional i natvres dhe i burimeve te saj;
e) Ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike te peizazhit natyror;
f) Mbrojtja dhe perrniresirni i kushteve te mjedisit;
g) Mbrojtja dhe permiresirni i cileslse se [etes dhe shendetit te njeriut:
Ndikime te rendesishme gjate zhvillimitte aktivitetit te terminalit
Shkarkime ne uje
Shkarkimet ne ujera identifikohen ne tre burime. Burimi i pare dhe me i rendesishmi eshte
shkarkimi i ujerave nga depozita e Sllopit. Burimi dyte jane ujerat sanitare te ambjenteve
administrative dhe burimi i trete jane ujerat e shiut nepermjet kanalizimeve te kullimit.
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Keto burime nuk vleresohen me ndotje te larte, sidomos ujerat e ambjenteve higjeno-sanitare
dhe ato te shiut, pervecse jane sasi te pakta, nuk kane perberje te la rte ndotjeje.
Ajo qe mbetet per tu vleresuar eshte shkarkimi i depozites se Sllopit, e cila sherben per
ndarjen e ujit nga nafta. Megjithese keto ujera kalojne disa here ne seperatorin e ndarjes dhe
pastrohen, nje sasi e vogel karburanti vleresohet te mbetet ne perberje te ketij uji. Sasia e ketij
uji nuk eshte ne nivele te larta, pervec kesaj kjo ndodhe vetem ne proceset e furnizimit te
terminalit dhe depozitave nga porti. Shkarkimi i ketyre ujerave ne mjedisin e zones mund te
shkaktoje nje ndotje te ujerave siperfaqesore, ndonese te lehte, por per mjedisin e kesaj zone,
te ndjeshme dhe me rendesi te vecante, te rendesishme. Per kete subjekti duhet te kryeje
analiza dhe monitorim te ujerave qe shkarkon, si dhe te burimeve ujore pritese. Ne rast te
tejkalimit te normave, duhet qe te merren masa per trajtimin e tyre. Sipas deklarimeve te
menaxherit te depozitave, keto ujera nuk kane perberje ndotese, madje ata i perdorin edhe per
pastrimin e mjediseve te shesheve te lira.
Sa me siper, duhet te sigurohet qe ne ujerat e shkarkuara, nuk ka shkarkime te lendeve
hidrokarbure. Pas miratimit te lejes mjedisore, subjekti duhet te kryeje analiza te ujerave qe
shkarkon ne mjedis, duke perfshire elementet ndotes si NBO, NKO, pH.
Ne rastet e avarive te ndryshme ne objekt, te tilla si perhapja e karburanteve nga depozitat,
eshte ndertuar plani i menaxhimit dhe perballimit te emergjencave. Si rrjedhoje, mundesia per
tu shkarkuar ne mjedisin ujor te zones eshte pothuajse zero.
Ne raste ekstreme te perhapjes se lendes hidrokarbure ne mjediset ujore pritese, do te
shkaktonte nje katastrofe ekologjike ne kuptimin e plote te fjales. Duke qene se karburanti
eshte me i lehte se uji, ai dote depozitohej dhe perhapej ne siperfaqen e ujit, duke krijuar nje
shtrese izoluese te kontaktit te botes nenujore dhe ujit me atmosferen. Shkarkimi i
karburanteve ne mjediset ujore, sjell per pasoje asfiksimin e nje numri te larte gjallesash
nenujore.
Emetimet ne ajer
Emetimet ne ajer identifikohen vetem nga procesi i avullimit te lendeve djegese fosile, sic
jane nafta dhe benzina. Keto lende jane te avullueshme ne temperatura te uleta dhe si
rrjedhoje ne kushte normale atmosferike, sidomos gjate veres, avujt e karburanteve perhapen
ne mjedis. Keto avuj jane me te rende se ajri ne siperfaqen e tokes dhe si rrjedhoje kane
prirjen qe te depozitohen ne siperfaqet me te uleta te tokes, si gropa, siperfaqe ujore, etj. Me
kushtet atmosferike, keto avuj shperndahen dhe nuk perbejne asnje problem per mjedisin e
zones. Nuk vleresohen me ndikime domethenese. Sasi te tilla i asimilon vete atmosfera
nepermjet proceseve natyrore te klimes.
Nje ndikim i rendesishem ne mjedisin atmosferik, do te vleresoheshin rastet e renies se zjarrit
ne objekt dhe djegia e karburantit. Kjo mundesi eshte e rralle, por jo e perjashtuar. Nje
ngjarje e tille, dote shkaktonte ndotje serioze ne ajer, emetimin e sasive te medha te gazeve te
demshem ne nje zone te caktuar dhe nje shtrirje siperfaqesore relativisht te madhe.
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Zhurmat dhe vibrimet
Zhurmat qe dote prodhohen dote vijne kryesisht nga mjetet rrugore si dhe nga perdorimi i
gjeneratoreve. Zhurmat e prodhuara nga vete person at qe punojne ne kete objekt nuk jane te
vleresueshme.
Punetoret qe do te ndodhen ne mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin mund te
perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit. Kjo duhet te kihet parasysh nga drejtuesi
teknik i objektit. Nuk do te shkaktohen vibrime ne kete objekt. Nuk ka procese pune dhe
industrie prodhuese apo perpunuese.
Ndikimi ne toke
Keto procese pune ne kete aktivitet nuk ndikojne aspak ne toke. Shkarkimi i karburantit ne
mjedisin e zones, mund te perbeje problem per ndotjen e tokes, por nje gje e tille eshte
pothuajse zero. Subjekti ka zbatuar planin e perballimit te emergjencave dhe si rrjedhoje te
gjhitha siperfaqet jane te shtruara me beton. Vaska e ndertuar perreth depozitave, parandalon
shkarkimin dhe perhapjen e karburanteve ne mjedisin e zones.
Ndikimi ne Biodiversitet
Kjo siperfaqe ne vleresim nuk bene pjese ne zonat e mbrojtura me ligj, por siperfaqja ndodhet
shume prane kufirit verior te nje zone te mbrojtur, qe eshte rezervat natyror i menaxhuar
(Laguna e Kune-Vain-Tales). Distanca nga laguna eshte 2 km. aktiviteti ne funksionimin e tij
ne kushte normale, nuk perben asnje shqetesim per biodiersitetin, por vetem ne rastet e
emergjencave dhe te shkarkimit te lendeve hidrokarbure ne mjedisin e zones, do te vleresohej
me pasoja te renda per biodiversitetin. Shkarkimet e ujerave, sipas investitorit, jane ne
cilesine e ujerave te pastra dhe nuk perbejne ndotje te mjedisit. Per kete duhet te kryhen
analizat e monitorimit nga vete subjekti ne menyre qe te vertetohet dhe sigurohet cilesia e
mjedisit ujor te zones.

Mbetjet e prodhuara
Mbetje te ngurta qe prodhohen jane ato te konsumit te zakonshem urban, te tilla si mbetjet
plastike, qelqi, metale, qese plastmasi, organike nga ushqimet, si dhe leter e karton. Keto
mbetje grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore (NJ.Q.V). ne
hyrje te objektit ndodhen koshat kryesore te grumbullimit te mbetjeve te ngurta urbane.
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.
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Ndikime te tjera
Shtimi i trafikut ne zone nuk do te jete me permasa te ndjeshme, qarkullimi do te kryhet gjate
oreve qe nuk ka pik trafiku, kjo edhe per pershtatshmerine me pikat e pakices per shkarkimin
e karburantit dhe mbylljen perkohesisht te pikes se shitjes.
Karburanti i perdorur, do te jete brenda standarteve te lejuara me ligj (10 ppm), ne kete pjese
nuk mund te kete dyshime per cilesi te tjera,jane te dalluara me ligj. Qe me ndryshimet e
fundit dhe daljen nga qarkullimi te naftes D2.
Ky standart i cilesise se larte, eshte edhe ne perputhje edhe me synimet dhe qellimin e ketij
subjekti per te tregtuar nje lende te paster dhe me standarte te BE. Kjo, ndikon edhe ne
permiresimin dhe jetegjatesine e mjeteve motorrike qe do te perdorin kete karburant, por edhe
ne uljen e ndotjes dhe kostove ekonomike te sherbimeve dhe riparimit te mjeteve motorrike
nga difektet e shkaktuara nga karburanti i dobet. Per kete kompania ka dale ne treg me
garancine per lenden djegese dhe per cilesine e punimit te mjetit te klienteve qe do te
perdorin kete karburant.

PERSHKRIM I SHKARKIMEVE TE MUNDSHME NE MJEDIS.
lnformacion per shkarkimet ne mjedis.
Shkarkimet ne ujera identifikohen ne tre burime. Burimi i pare dhe me i rendesishmi eshte
shkarkimi i ujerave nga depozita e Sllopit. Burimi dyte jane ujerat sanitare te ambjenteve
administrative dhe burimi i trete jane ujerat e shiut nepermjet kanalizimeve te kullimit.
Keto burime nuk vleresohen me ndotje te larte, sidomos ujerat e ambjenteve higjeno- sanitare
dhe ato te shiut, pervecse jane sasi te pakta, nuk kane perberje te larte ndotjeje.
Ajo qe mbetet per tu vleresuar eshte shkarkimi i depozites se Sllopit, e cila sherben per
ndarjen e ujit nga nafta. Megjithese keto ujera kalojne disa here ne seperatorin e ndarjes dhe
pastrohen, nje sasi e vogel karburanti vleresohet te mbetet ne perberje te ketij uji. Sasia e ketij
uji nuk eshte ne nivele te larta, pervec kesaj kjo ndodhe vetem ne proceset e furnizimit te
terminalit dhe depozitave nga porti. Shkarkimi i ketyre ujerave ne mjedisin e zones mund te
shkaktoje nje ndotje te ujerave siperfaqesore, ndonese te lehte, por per mjedisin e kesaj zone,
te ndjeshme dhe me rendesi te vecante, te rendesishme.
Per kete subjekti duhet te kryeje analiza dhe monitorim te ujerave qe shkarkon, si dhe te
burimeve ujore pritese. Ne rast te tejkalimit te normave, duhet qe te merren masa per
trajtimin e tyre. Sipas deklarimeve te menaxherit te depozitave, keto ujera nuk kane perberje
ndotese, madje ata i perdorin edhe per pastrimin e mjediseve te shesheve te lira.
Sa me siper, duhet te sigurohet qe ne ujerat e shkarkuara, nuk ka shkarkime te lendeve
hidrokarbure. Pas miratimit te lejes mjedisore, subjekti duhet te kryeje analiza te ujerave qe
shkarkon ne mjedis, duke perfshire elementet ndotes si NBO, NKO, pH.
Ne rastet e avarive te ndryshme ne objekt, te tilla si perhapja e karburanteve nga depozitat,
eshte ndertuar plani i menaxhimit dhe perballimit te emergjencave. Si rrjedhoje, mundesia per
tu shkarkuar ne mjedisin ujor te zones eshte pothuajse zero.
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Ne raste ekstreme te perhapjes se lendes hidrokarbure ne mjediset ujore pritese, do te
shkaktonte nje katastrofe ekologjike ne kuptimin e plote te fjales. Duke qene se karburanti
eshte me i lehte se uji, ai do te depozitohej dhe perhapej ne siperfaqen e ujit, duke krijuar nje
shtrese izoluese te kontaktit te botes nenujore dhe ujit me atmosferen. Shkarkimi i
karburanteve ne mjediset ujore, sjell per pasoje asfiksimin e nje numri te larte gjallesash
nenujore.
Emetimet ne ajer
Emetimet ne ajer identifikohen vetem nga procesi i avullimit te lendeve djegese fosile, sic
jane nafta dhe benzina. Keto lende jane te avullueshme ne temperatura te uleta dhe si
rrjedhoje ne kushte normale atmosferike, sidomos gjate veres, avujt e karburanteve perhapen
ne mjedis. Keto avuj jane me te rende se ajri ne siperfaqen e tokes dhe si rrjedhoje kane
prirjen qe te depozitohen ne siperfaqet me te uleta te tokes, si gropa, siperfaqe ujore, etj. Me
kushtet atmosferike, keto avuj shperndahen dhe nuk perbejne asnje problem per mjedisin e
zones. Nuk vleresohen me ndikime domethenese. Sasi te tilla i asimilon vete atmosfera
nepermjet proceseve natyrore te klimes.
Nje ndikim i rendesishem ne mjedisin atmosferik, do te vleresoheshin rastet e renies se zjarrit
ne objekt dhe djegia e karburantit. Kjo mundesi eshte e rralle, por jo e perjashtuar. Nje
ngjarje e tille, do te shkaktonte ndotje serioze ne ajer, emetimin e sasive te medha te gazeve
te demshem ne nje zone te caktuar dhe nje shtrirje siperfaqesore relativisht te mad he.
Zhurmat dhe vibrimet
Zhurmat qe dote prodhohen dote vijne kryesisht nga mjetet rrugore si dhe nga perdorimi i
gjeneratoreve. Zhurmat e prodhuara nga vete personat qe punojne ne kete objekt nuk jane te
vleresueshme.
Punetoret qe do te ndodhen ne mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin mund te
perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit. Kjo duhet te kihet parasysh nga drejtuesi
teknik i objektit. Nuk do te shkaktohen vibrime ne kete objekt. Nuk ka procese pune dhe
industrie prodhuese apo perpunuese.

Mbetjet e prodhuara
Mbetje te ngurta qe prodhohen jane ato te konsumit te zakonshem urban, te tilla si mbetjet
plastike, qelqi, metale, qese plastmasi, organike nga ushqimet, si dhe leter e karton. Keto
mbetje grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore(NJ.Q.V). ne hyrje
te objektit ndodhen koshat kryesore te grumbullimit te mbetjeve te ngurta urbane.
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.
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INFORMACIONI PER KOHEZGJATJEN E MUNDSHME TE NDIKIMEVE
NEGATIVE
Ndikimet ne mjedis do te zgjasin per sa kohe qe zhvillohet edhe aktiviteti. Keto ndikime
varen edhe nga sasia dhe oret e punes ne dite, apo ne muaj. Kjo ne varesi te kerkeses se tregut
vendas. Shkarkimet e ujerave do te ndodhin vetem gjate procesit te furnizimit te depozitave
nga porti, si dhe pjeserisht me kalimin e kohes nga procesi i dekantimit separatorin e ndarjes
se ujit nga karburanti.
Ky aktivitet nuk i percaktuar me afat per funksionimin e tij, ai dote funksionoje pa afat te
caktuar dhe pa kufizim orari.

SHTRIRJA HAPESINORE E NDIKIMIT NEGATIV NE MJEDISIN E ZONES
Ndikimi negativ, mund te perhapet deri ne disa qindra metra. Ketu bejme fjale per avujt e
hidrokarbureve, por edhe per shkarkimin e ujerave. Ne rastet e emergjencave dhe te avarive
te cilat mund te shoqerohen me katastrofa ekologjike, atom und ti shtrijne efektet e tyre deri
ne disa kilometra katrore, madje edhe jashte kufirit detar.
Ne kushte normale te zhvillimit te aktivitetit, nuk vleresohen ndikime te rendesishme te cilat
mund te shkaktojne ndotje ne distance te medha. Mbetet per tu analizuar dhe per tu vleresuar
perberje e ujit te shkarkuarnga depozita e Sllopit, per kete subjekti duhet te kryeje
monitorime te vazhdueshem dhe nese rezultojne mbi norme te merren masa te menjehershme
te trajtimitt e tyre, per shkak te vendodhjes se aktivitetit ne afersi me burimet ujore te zones.

REHABILITIMI I MJEDISIT TE NDIKUAR DHE MUNDESIA E KTHIMIT TE
TIJ NE GJENDJEN E MEPARSHME.
Aktiviteti zhvillohet ne kushte teper te mira, hogjenike dhe te kendshme estetikisht. Eshte
kryer nje menaxhimi i mire i te gjithe hapesires se siperfaqes duke u gjelberuar, duke u
shtruar me beton me lluster, per izolimin e filtrimeve.
Duke qene terren fushor, jane ndertuar te gjitha sistemet e kanalizimeve dhe te drenazhimit
te zones. Nuk eshte prekur nga permbytjet, nuk eshte vleresuar si zone me rrezikshmeri per
shkaqet natyrore. Afersia me detin, mund te perbente nje rrezikshmeri te caktuar por me
shkalle te ulet. Ne keto kushte ndodhen te gjitha depozitat e karburantet ne te gjithe vendin
tone por edhe me tej, ne shtete te ndryshme te botes. Ato ndertohen fare prane porteve
tregtare dhe industrial.
Ne rast se dote largohej ky aktivitet nga kjo zone, siperfaqja e aktivitetit mund te ishte e
pershtatshme per zhvillime te aktiviteteve te tjera. Ne rastet e nevojes se mbylljes totaled he
te rehabilitimit, kjo mund te realizohet por me nje kosto te caktuar te cilen e percakton nje
ekspert i flores.

42

RAPORT PARAPRAK
VLERЁSIMI I NDIKIMIT NЁ MJEDIS ___________________________________________

MASAT E MUNDSHME PER SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NE MJEDIS.
Ne menyre te pergjithshme do te japim disa prej masave qe duhet te zbatohen nga investitori.
Ndikimet negative ne mjedis gjate shfrytezimit te objektit ne kushte normale jane ne nivele te
ulta. Disa prej masave kryesore qe do te ndermerren jane permendur ne menyre te
permbledhur si me poshte:
•

Subjekti te kryeje analizat e gjendjes se cilesise se ujerave te cilat ai shkarkon ne
mjedisin e zones, menjehere pas miratimit te lejes mjedisore.

•

Ne rast te tejkalimit te normave te elementeve ndotes, te kryeje domosdoshmerisht
trajtimin e ketyre uejrave para shkarkimit te tyre.

•

Te mos shkarkohen ne asnje menyre ujera me perberje karburantesh, eto te kalojne ne
separatorin e ndarjes dhe te lihen aty per dekantim.

•

Te zbatohen kushte te larta sigurie dhe te jene ne gadishmeri pajisjet e mbrojtjes nga
zjarri. Punonjesit te jene te trajnuar dhe te dine te perdorin pajisjet.

•

Te kontrollohen mjetet e transportit dhe te pastrohen rregullisht.

•

Te zbatohen rregullat teknike gjate punes ne objekt. Te mos kryhen punime remonti
ne afersi te depozitave, ato te riparohen pasi te jene boshatisur.

•

Te kryhet pastrimi i depozitave dhe i sistemit te qarkullimit te karburanteve per te



shmangur mundesine e bllokimit te tyre.

•

Te mirembahet sistemi i valvulave te ajrimit te depozitave.

•

Te mirembahet dhe kolaudohet ne menyre periodike sistemi zjarr-fikes.

•

Punonjesit te jene te informuar per ndikimet ne mjedis dhe ne shendet te
karburanteve.

•

Punonjesit te kryejne funksionet e tyre nen mbikqyrjen e drejtuesit teknik te objektit.
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NDIKIMET E MUNDSHME NE MJEDISIN NDERKUFITAR (NESE
PROJEKTI KA NATYRE TE TILLE).
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 te
shteteve fqinje. Ne rastet e avarive te shkarkimit te karburanteve ne mjedisin ujor, mund te
ndikohen burimet ujore nderkufitare, pasi perhapja e karburanteve ne mjedisin ujor eshte
teper e madhe ne shtrirje siperfaqeje, per shkak te emulsionit qe krijohet. 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. Mundesia e shkarkimit te karburanteve ne mjedisin ujor,
eshte teper e rralle, kjo per shkak te plan it te perballimit te emergjencave.
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DOKUMENTE TE TJERA PLOTESUESE
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