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I.-HYRJE
TE PERGJITHESHME


Kuadri legjislativ per sektorin e ndertimit, zhvillimin te territorit dhe per mjedisin



Qellimi I projektit/veprimtarise



Te dhenat social ekonomike te zones



Te dhenat per gjendjen e mjedisit ne qarkun e Librazhdit



Pershkrimi I instalimeve te veprimtarise/objektit



Konsiderate mbi Gjeologjine dhe hidrogjeologjine e zones



Ndikimet e mundshme ne mjedis dhe masat e propozuara per parandalimin dhe zbutjen e tyre
gjate fazes se ndertimit



Masat rehabilituese, ne rast ndotje dhe demtimi te mjedisit, si dhe kostot e tyre



Programi I monitorimit te ndikimit ne mjedis



Raste emergjencash dhe planet e parandalimit



Konkluzione dhe rekomandime

II.-TE DHENAT KRYESORE TE OBJEKTIT
Investitori: ENTI KOMBETAR I BANESAVE
Objekti: “Godine banimi dhe sherbimesh 8 kate mbitoke dhe 1 kat garazh nentoke”
Vendodhja: ne afersi te rruges “Rilindasit”, Korce
Te dhenat e objektit:
 Siperfaqja e ndertimit:

6374 m²

 Numri I kateve mbi toke

8 [ kat]

 Numri I kateve nen toke

1 [ kat]

 Lartesia maksimale

28.2m
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Hyrje
Reformat e hershme ne sektorin e ndertimit te banesave ne vendin tone filloi me privatizimin e shtepive
dhe te ndermarjeve te ndertimit, si dhe me reduktimin e mbeshtetjes fiskale nga shteti per sektor.
Qeverite e ndryshme qe kane kaluar kane pasur si synim te tyre zgjidhjen ose minimizimin e problemit
per familjet e “e pastreha” nepermjet skemes se strehimit menaxhuar nga Enti Kombetar i Banesave
(EKB), institucion i themeluar ne vitin 1992. Zhvillimi i nje kuadri ligjor per tregun e banesave ishte guri i
themelit per reformat e metejshme te politikave te strehimit. Ne disa raste ekziston legjislacioni baze ne
transaksionet e pronave te patundshme,rregjistrimi kadastral,qiradhenien/qiramarjen,bashkepronesia dhe
demshperblimin,po mungon ose çalon implementimi efektiv i ketyre ligjeve.
Zhvillimi I pakontrolluar urban, levizja e pakontrolluar e popullsise, perdorimi I burimeve natyrore ne
menyre jo te qendrueshme dhe mungesa e stimujve ekonomike per ruajtjen, zhvillimin dhe perdorimin e
burimeve natyrore,ndotja historike e trasheguar,mungesa e praktikave te mira te menaxhimit dhe
kontrollit te shkarkimeve ne mjedis, shkalla e ulet e ndergjegjesimit mjedisor te publikut dhe biznesit per
problemet e mjedisit,jane disa nga faktoret kryesore qe kane renduar gjendjen e mjedisit.Levizjet e
medha demografike qe kane shoqeruar zhvillimet ne dy dekadat e fundit kane ndikuar ndjeshem ne jeten
sociale-ekonomike te popullsise.Shume zona me perpara te pa njohura, sot jane populluar nga
migracioni I banoreve te zonave me te thella te vendit drejt zonave me perspektive me te mire zhvillimi.
Keto levizje demografike jane shoqeruar me nje rritje dramatike te numrit te aktiviteteve te ndertimit. Nje
numer i madh ndertimesh jane kryer ne menyre informale dhe pa lejet e nevojshme.
Ne kushtet e praktikave te tilla zhvillimore, praktikat per zhvillimin e infrastruktures inxhinierike komunale
per mbrojtjen e mjedisit, ne menyre te veçante per furnizimin me uje te pijshem, mbledhjen dhe trajtimin e
ujrave te zeza si dhe grumbulllimin e depozitimin e mbetjeve te ngurta urbane, jane teper te veshtira dhe
shume me te kushtueshme sesa mund te ishin ne rastin kur ne vend te ketij zhvilllimi te shperndare dhe
kaotik te kishin nje vendosje ne zona banimi e zhvillimi te organizuara, planifikuara dhe sistemuara sipas
standarteve bashkokohre.
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Ky raport do te jape nje vleresim te pergjithshem te integruar dhe ne kohe te ndikimeve qe do te kete ne
komponentet perberes te mjedisit, ndertimi I kompleksit te banesave sociale ne Bashkine e Korces, duke
parashikuar masa dhe veprime per te parandaluar dhe zbutur ndikimet negative ne mjedis.
Kuadri legjislativ per sektorin e ndertimit, zhvillimin te territorit dhe per mjedisin.
Duhet te theksojme qe ne fillim se ndonese ekziston legjislacioni baze I shoqeruar edhe me akte
nenligjore ndihmese, per sektorin e ndertimit, zhvillimin urban dhe te territorit, serisht zbatimi I tyre le per
te deshiruar. Kompetencat e institucioneve, agjensive dhe organizmave te ndryshem qe veprojne dhe
kane kompetenca ne kete sektor shpesh mbivendosen dhe jane te shperndara dhe te paqarta.
Megjithate, me poshte po citojme legjislacionin baze qe vepron dhe rregullon zhvillimet ne sektorin e
ndertimit dhe kontrollit te territorit si dhe ligje te tjera qe lidhen ne menyre indirekte:

Legjislacioni I lidhur me kontrollin e zhvillimit urban dhe territorin








Ligji Nr.9482, date 3.4.2006 “Per legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve pa Leje”
Ligji Nr.8405, date 17.9.1998 “Per urbaniistiken” I ndryshuar
Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”
Ligji Nr.9244, date 17.06.2004 “Per mbrojtjen e tokes bujqesore”
Ligji Nr.9048, date 07.04.2003 “Per trashegimine kulturore”
Ligji Nr.9780, date 16.07.2007 “Per inspektimin e Ndertimit”
Ligji nr.9232, date 13.05.2004 “Per programet sociale per strehimin e banoreve te zonave
urbane”, ndryshuar me Ligjin Nr.9719, date 23.04.2007.

Por, gjithashtu duhet theksuar se vendi yne ka edhe legjislacionin e tij mjedisor te hartuar keto vitet e
fundit, sidomos pas vitit 2002 kur edhe ka filluar plotesimi I kuadrit legjislativ ne fushen e mjedisit.Ky
kuader ligjor permbledh te gjitha llojet e akteve legjislative duke filluar nga Kushtetuta e Republikes se
Shqiperise, ligje te pergjithshme per mjedisin dhe per perberes te veçante te tij, vendime te keshillit te
ministrave, urdhra dhe udhezime te ministrive, rregullore specifike, norma e standarte, etj. Ky legjislacion
eshte I perfaqesuar me standartet e Bashkimit Europian sepse mbeshtetet ne te njejtat parime qe eshte
mbeshtetur legjislacioni mjedisor evropian, por gjithashtu eshte hartuar me asistencen e eksperteve te
huaj duke rrespektuar keshtu edhe konventat nderkombetare ku shteti shqiptar eshte pale.
Megjithate, legjislacioni mjedisor vazhdon te jete ne nje proçes intensive plotesimesh e permiresimesh
per tu pershtatur me standartet dhe normat me te mira mjedisore dhe per te siguruar nje zhvillim te
qendrueshem te ekonomise se vendit.
Per me siper, ky Raport I Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte mbeshtetur ne legjislacon mjedisor si me
poshte dhe ka per qellim qe te identifikoje, parashikoje dhe parandaloje ndikimin e ketij aktiviteti ne
mjedis, si dhe te perdoret per pajisjen me Autorizim Mjedisor per ushtrimin e ketij aktiviteti, nga Agjensia
Rajonale e Mjedisit, Qarku Korce.
Ligjin Nr.8934, date 05/09/2002 “Per mbrojtjen e mjedisit”, ndryshuar me ligjin nr.9890, date 20.03.2008
ne nenin 26 te tij “Proçesi e Vleresimit te ndikimit ne Mjedis” percakton detyrimet per Pajisjen me Leje
Mjedisore te subjekteve fizike dhe juridike qe kerkojne te ushtrojne nje veprimtari qe ka ndikime ne
mjedis. Kreu IV I ketij ligji “Leja per veprimtarite qe ndikojne ne mjedis” Nenet 35-48 percaktojne
modalitetet e marrjes se lejes mjedisore.
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Ligji Nr.8990, date 23/01/2003 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”
Kreu II,“Vleresimi I Ndikimit ne Mjedis” Neni 4,pika 2 percakton nivelet e shqyrtimit per Vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis:
a) Proçesi I thelluar I VNM
b) Proçesi I permbledhur
ne piken 3 dhe 4 te po ketij neni percaktohen veprimtarite qe duhet ti nenshtrohen dy niveleve te
mesiperme te shqyrtimit.
Sipas pikes 4, te ketij neni veprimtarite e listuara ne shtojcen 2 do ti nenshtrohen proçesit te permbledhur
te VNM.
Vendime te Keshillit te Ministrave (VKM) dhe udhezime
- VKM Nr.103, date 31.03.2002 “Per monitorimin e mjedisit ne Republiken e Shqiperise
- VKM Nr.249, date 24.04.2003 “Per miratimin e dokumentacionit per leje mjedisore dhe te
elementeve te lejes mjedisore”
- VKM Nr.268, date 24.04.2003 “Per çertifikimin e specialisteve, per vleresimin e ndikimit ne mjedis
dhe te auditimit mjedisor”.
- VKM Nr.805, date 4.12.2003 “Per miratimin e listes se veprimtarive qe ndikojne ne mjedis, per te
cilat kerkohet Leje Mjedisore.
- VKM Nr.24, date 22.01.2004 “Per veprimtarine e inspektoriatit te mjedisit”
- VKM Nr.177, date 31.03.2005 “Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe kriteret.
- Udhezim I Ministrit te Mjedisit Nr.3, date 17.08.2004 “Per miratimin e listes se veprimtarive,
formatimin e aplikimit dhe rregullat e proçedurat e dhenies se pelqimit dhe autorizimit mjedisor
nga ARM.
- Rregullore e Ministrise se Mjedisit Nr.1, date 17.08.2004 “Per pjesemarrjen e publikut ne proçesin e
vleresimit te ndikimit ne mjedis”.
- Udhezimi I Ministrit te Mjedisit Nr.1, date 30.11.2005 “Per tarifat e sherbimit per leje Mjedisore.
- Udhezimi Nr.6, date 27.12.2006 “Per miratimin e metodologjise se vleresimit paraprak te ndikimit ne
mjedis ten je veprimtarie”.
- Udhezim I Nr.2, date 21.05.2007 “Per miratimin e listes se veprimtarive me ndikim ne mjedis,
menyren e aplikimit dhe rregullat e proçedurat e dhenies se autorizimit dhe pelqimit mjedisor nga
Agjensite Rajonale te Mjedisit”.

III.-RAPORTI I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
Mbi bazen e ketyre percaktimeve ligjore te mesiperme, te ligjit Nr.8990, date 23.01.2003, shtojca 2 per
veprimtarite qe I nenshtrohen proçesit te permbledhur te VNM, pika 12 c,d, ky aktivitet, do ti nenshtrohet
Vleresimit te Permbledhur te Ndikimit ne Mjedis.
Mbeshtetur ne udhezimin Nr.2 date 21.05.2007 te Ministrit te Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te ujrave,
ndertimi I ketij objekti, pefshihet ne Aneksin 1 – Lista e veprimtarive vendore qe pajisen me Autorizim
Mjedisor dhe si kategorizim I perket “Ndertim I objekteve te banimit dhe te sherbimit me siperfaqe
ndertimi me te madhe se 1000m²”.
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Qellimi I projektit/veprimtarise
Levizja e popullsise eshte nje tregues I kushteve ekonomike dhe shoqerore te kesaj zone.Korça,si rajoni
ne zhvillim nga numri I popullsise ne vend, me 10% te shifres totale, po perjeton nje shtim te shpejte te
popullsise.Kjo levizje e popullsise ka prekur cilesine e sherbimeve sociale,si arsimi e shendetesia, duke I
ngarkuar infrastrukturen dhe sherbimet ekzistuese,si dhe institucione te tilla, si pushteti vendor, qe
detyrohet ti pergjigjet urbanizimit te shpejte dhe te siguroje nje baraspeshe zhvillimi ne zonat fshatare.
Projekti synon te adresoje dhe synon te lehtesoje problemin e mungeses se strehimit duke ndikuar dhe
ndihmuar te pastrehet me te ardhura te uleta dhe mesatare ne Shqiperi. Ky projekt synon te jape zgjidhje
per strehimin. Ndertimi banesave sociale ne Bashkine e Korces eshte pjese e projektit te madh te
financuar nga Qeveria Shqiptare, I cili synon te jape zgjidhje problemit te strehimit te te “pastreheve” ne
kete bashki .
Projekti per ndertimin e Banesave Sociale ne Qytetin e Korces,synon te zbuse problemin e strehimit ne
kete qytet.Sipas projektit eshte parashikuar ndertimi i godines,e cila parashikohet te kete 1 garazh
nentoke,7 dyqane dhe 49 apartamente,te ndara ne 14 apart.1+1,28 apart.2+1 dhe 7 apatamente 3+1.
Bashkia e Korces, ka vene ne dispozicion siperfaqen e truallit prej 1700 m², ne afersi te rruges “Rilindasit”
te qytetit te Korces.
Objekti “Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate mbitoke dhe 1 kat garazh nentoke” ndodhet ne
nomenklaturen K - 34 - 126 - B - a , Harte Topografike 1:25 000. Nuk prek ne zone te mbrojtur.
 Alternativa e vetme
Nuk jane shqyrtuar dhe analizuar te tjera zona, per realizimin e ketij projekti, por eshte bere perzgjedhja e
kesaj zone nga Investitori Enti Kombetar i Banesave. Kjo perzgjedhje lidhet ngushte edhe me faktin qe
Bashkia Korce eshte perfituese e projektit.
Gjithashtu, zgjedhja e ketij sheshi “Alternative e vetme”, ka ardhur si rezultat I vete zhvilllimit te kesaj
zone ne situaten aktuale.
Zhvillimi urban qe ka marre kjo zone aktualisht justifikon edhe zgjedhjen e bere dhe aktivitetin e
propozuar. Zonimi funksional I bere percakton qarte sistemin rrugor qe lidh zonen me rruget ekzistuese.
Ndertimi objektit dhe aktivitetit te propozuar nga investitori ka marre parasysh te gjitha kriteret urbanistike
duke patur parasysh pozicionin e sheshit te ndertimit.
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Pozicioni I sheshit te ndertimit eshte ne krahun e majte te rruges “Rilindasit”. Ne funksion te pozicionit te
zgjedhur te sheshit te ndertimit, projektuesit kane bere nje rrespektim rigoroz te normativave te
shfrytezimit te siperfaqes dhe distancave te kerkuara nga “Rregullorja e Urbanistikes”. Godina do te
studiohet nga ana volumetrike duke rrespektuar distancat urbane ne perputhje me qellimin e aktivitetit.
Pritet qe qeverisja lokale te luaje nje rol te rendesishem ne zbutjen e problemit te strehimit.Ligji per
Banesat Sociale synon te rrise kapacitetin e bashkive per te menaxhuar projektimin,zbatimin, levrimin
dhe mirembajtjen e sherbimit te banesave sociale. Megjithate, konsolidimi I te ardhurave fiskale ne nivelin
e qeverisjes qendrore tregon qe instrumentet e vlefshme te qeverisjes lokale per te trajtuar problemin e
banesave sociale jane me te limituara.Te ardhurat nga burimet lokale jane te ulta dhe rregullat e
financimit nga qeveria per investime kapitale jane te pamjaftueshme.
Banesat Sociale Korce
Bashkia Korce eshte nje nga perfituesit e projektit te cituar me siper dhe ne bashkepunim me EKB, ka
hartuar projektin per ndertimin e banesave sociale per familjet me te ardhura ekonomike te vogla.
Projekti perfshin ndertimin e godines, e cila parashikohet te kete 1 garazh nentoke, 7 dyqane dhe 49
apartamente.
Territori zgjedhur per ndertimin e ketyre banesave eshte prone e Bashkise Korce. Zone e perzgjedhur
ndodhet ne periferi te qytetit te Korces.
Ne aspektin kompozicional, zgjidhja eshte bazuar ne krijimin e hapesirave funksionale pa humbur
llogjiken urbanistike te zones rrethuese.Plani arkitekturor zgjedhur per ndertesen siguron sasi optimale
ndriçimi dhe shfrytezim me efiçence te energjise pasive diellore.
Projekti konsiston ne ndertimin per qellime sociale te godines te banimit 8 kateshe,7 ambiente sherbimi
dhe 49apartamente banimi,te pajisur me te gjithe infrastrukturen dhe ambjentet e nevojshme funksionale.


Elementet Urbanistike te Projektit

Projekti arkitektonik I realizuar ka per qellim te krijoje ambiente banimi sa me te pershtatshme per njerez
me te ardhura te ulta dhe te krijoje te gjitha komoditetet e mundeshme ne perputhje me ligjet ne fuqi.
Njekohesisht zgjidhja arkitektonike eshte trajtuar duke e sjelle nderhyrjen ne arkitekturen e pergjithshme
dhe te fasadave ne te njejten shkalle me individin dhe deshiren e tij per tu dalluar nga te tjeret; pra eshte
realizuar zgjidhje volumetrike, jane gjetur rifinitura te pershtatshme, te cilat japin harmonine midis te
pergjithshmes dhe individuales duke u pershtatur me qellimin social te banesave.
Meqe zona eshte trajtuar si zone banimi jane parashikuar te gjitha elementet e nevojshme qe plotesojne
nje cilesi te mire jetese.
Apartamentet jane gjithsej: 28 apartamente 2+1, 14 apartamente 1+1 si dhe 7 ambiente sherbimi.
Fasada eshte trajtuar me suva grafiato me fuga dhe lyerje. Eshte parashikuar te kete vetem nje garazh
nen toke. Banesat jane parashikuar ne 1 godine.Shkallet e hyrjes jane projektuar ne pozicione te tilla ku
lejojne ndriçimin e drejtperdrejte.
 Apartamentet jane projektuar duke u bazuar ne vendimin e Keshillit te Ministrave Nr 814 dt
3.12.2004 “Per normat e strehimit per familjet qe perfitojne nga programet sociale te strehimit”.
 Lartesia e katit perdhe eshte mbajtur 3.57 m, kurse katet e banimit kane nje lartesi 3.06m
 Daljet konsol te ballkoneve jane nga 160 ÷ 260cm
 Tualetet kane te gjithe pajisjet e nevojshme
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Te dhena Siperfaqesh Totale:
Siperfaqe Totale Banimi: 637.4 m²

Planimetria e katit te Pare te objektit
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Prerja A - A e objektit

Fasada Jugore e baneses 83/5
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Te dhenat social ekonomike te zones
Rajoni I Korces me ndarjen e re administrative-territoriale perbehet nga gjashte bashki.Njesia me e
madhe administrative,ekonomike, industrial e shoqerore e rajonit eshte qyteti I Korces.
Rajoni I Korces ka nje siperfaqe 4210 km2 , me lartesi mesatare 800 m mbi nivelin e detit.
Qyteti I Korces ndodhet ne lindje te fushes me te njejtin emer, ne shpatin perendimor tem alit te Moraves.
Qyteti ndodhet ne kuotat nga 835-900 m mbi nivelin e detit. Qyteti I Korces shtrihet ne rreze te Malit te
Moraves dhe te kodrave perreth tij. Siperfaqja e qytetit Brenda vijes se verdhe, sipas Planit Rregullues te
qytetit te Korces eshte 1530 ha, ne shtrirje veri-jug 5,4 km dhe lindje – perendim 3,2 km.
Pjesa me e madhe e ndertimeve jane ndertime te uleta deri ne tri kate, ndersa zona me ndertime
relativisht te larta shtrihet perreth lagjeve te vjetra te qytetit. Maksimumi I lartesise ne ndertimet e reja
arrin 10-11 kate. Brenda qytetit te Korces ka 345 000 m2 , nga te cilat 120 000 m2 jane rruge te asfaltuara
dhe 225 000 m2 jane rruge te paasfaltuara.
Pjesa me e madhe e zones ekzistuese se banimit shtrihet ne terren me pjerresi ne drejtimin lindjeperendim duke kaluar ne fushe ne pjesen perendimore, ku eshte parashikuar shtrirja e qytetit edhe ne
perspective. Ne kete pjese perfshihet nje siperfaqe e madhe toke bujqesore e destinuar per tu kthyer ne
truall ndertimi. Nje pjese e saj eshte zene me ndertime pa leje ne zona pa asnje lloj infrastructure,
kryesisht nga popullsia fshatare qe vendoset ne qytet, pasi edhe kostoja e ndertimit ne keto zona eshte
relativisht me e ulet se kostoja e ndertimeve ne zona me pjerresi. Per kete arsye, eshte ruajtur peizazhi I
qytetit ne lidhje me kodrat.
Prane qytetit nuk kalon ndonje rrjedhe e fuqishme lumore perjashto perroin e Drenices ne jug dhe perroi I
Barcit ne veri. Ne perendim te qytetit rrjedh perroi I Dunavecit rreth 2 km. Me larg ne distancen 10 km
rrjedh lumi I Devollit ne very. Zona perreth qytetit eshte rrethuar me toka bujqesore ne te cilat kultivohen
qe nga bimet e deri te frutikultura.
Ne verilindje te Korces ndodhen dy liqene:Prespa e Madhe dhe Prespa e Vogel. Prespa e Madhe u takon
tre vendeve Maqedonise, Greqise dhe Shqiperise, ndersa Prespa e Vogel Shqiperise dhe Greqise.
Siperfaqja totale eshte 329 km2 , prej te ciles 100 km2 I takon Shqiperise.
Pershkrimi gjeologo-morfologjik i zones
Rajoni ndertohet nga depozitime terigjeno-sedimentare te Kuaternarit. Keto depozita perfaqesohen
kryesisht nga depozitime deluviale dhe aluviale te tilla si zhavorore, ranore, ranoro argjilore, argjilore,
torfa etj.
Ne rafshnalten e Korces depozitimet e Kuaternarit jane formuar nga depozitimet e lartpermnedura dhe po
si keto dhe ujembajtese te ndryshme.
Trashesia e shtreses shkon nga 300 m ne qender te rajonit (Turan-Bulgarec) ne rreth 400 m ne rajonet
malore perreth.
Ne zonen perendimore te rajonit (ku ben pjese dhe Bashkia Maliq) perfaqesohen nga depozitime te
Kreatikut dhe perbehet nga toka argjilore dhe shkembinj ultrabazike dhe lloje te ndryshme qelqeroresh
karbomatike.
Rrjeti hidrologjik dhe te dhenat klimatike
Ne qarkun e Korces sistemi hidrografik perfaqesohet nga lumi I Devollit dhe Osumit. Pellgu ujor I Devollit
ze nje siperfaqe prej 3130 km2. Lartesia mesatare e ketij pellgu eshte 960 m nga niveli I detit. Burimet e
tij jane lokalizuar ne anen verilindore tem alit te Gramozit. Pellgu ujor I lumit te Osumit eshte 2073 km2,
me nje lartesi mesatare 828 m mbi nivelin e detit. Burimet e tij jane mali I Rugajes me lartesi rreth 200 m,
rreth 2 km ne perendim te qytetit te Kucoves dy lumenjte bashkohen dhe formojne lumine Semanit.
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Ne zonen ku ndodhet objekti nuk ka rrjedhje te fuqishme, perjashto perroin e Drenices, I cili dikur ka
rrjedhur ne kete vend, por eshte devijuar para50 vjetesh dhe kalon ne anen jugore te qytetit.
Regjimi I rreshjeve
Regjimi I rreshjeve ka karakter stinor ku sasia me e madhe e tyre bie ne stinen e ftohte te dimrit dhe
pjeserisht ne vjeshte dhe pranvere 60% e sasise vjetore te rreshjeve bie ne periudhen Tetor- Shkurt.
Rreshjet vjetore ne rajonin e Korces jane afersisht me nje mesatare 672 mm dhe 113 dite me shi.
Voskopoja eshte vend me rreshje bore te cilat fillojne ne muajin Nentor dhe vazhdojne deri ne muajin
Mars.
Te dhenat klimatike
Kushtet klimatike te kesaj zone jane pergjithesisht kontinentale, me dime rte ashper dhe vere te fresket,
me ndryshime te temperatures gjate vitit.
Regjimi I temperatures
Temperature ka keto luhatje:
Ecuria e temperatures se tokes ne thellesine 20 cm me ate te ajrit eshte e ngjashme. Ne muajin Tetor
temperature e tokes ne thellesine 20 cm eshte e barabarte me ate te ajrit ndersa ne muajt Janar-Mars
eshte me e ulet se ajo e ajrit.
Muaji me I nxehte eshte Gushti me temperature mesatare 19-21 grade Celsius. Piku eshte 40.6 grade ne
Pogradec.
Muaji me I ftohte eshte Dhjetori me temperature mesatare -20 grade. Numri I diteve me bore eshte 25-30
dite. Trashesia e bores varion 30-50 cm.
Ndikimi I faktoreve klimatike, pozita gjeografike dhe relieve jane disa faktore qe luajne rol te rendesishem
ne zonen qe po trajtohet.
Mjegulla nuk eshte dukuri e perhershme dhe eshte karakteristike e muajve Mars-Maj dhe Shtator-Nentor.
Vesa eshte dukuri e perviteshme dhe haset ne cdo muaj te vitit, por me shume Prill-Tetor. Bryma krijimi I
te ciles kerkon temperature me te ulet te siperfaqes se tokes haste ne muajt Mars dhe Nentor.
Regjjimi atmosferik
Zona ku do te zbatohet projekti karakterizohet nga atmosphere e paster e ajrit, pasi ne territorin e kesaj
zone nuk zhvillohen aktivitete qe ndikojne ne emetimin e substancave te ndurta, te lengeta apo te gazta
ne sasi qofte edhe te vogla.
Regjimi I ererave
Drejtimi I ererave I nenshtrohet influences se relievit. Maksimumi I shpejtesise I verejtur gjate qershorit
dhe gushtit eshte 3,6-3,6m ne sek, te marre gjate oreve 13-16. Pergjithesisht shpejtesia e eres eshte me
shume se 3 mne sek e verejtur nga muaji Prill deri ne muajin Shtator.
Ne zonen e fushes se Korces ererat fryjne me nje shpejtesi 6-10 m ne sek.
Lageshtia
Lageshtia relative e ajrit ndryshon nga nje muaj ne tjetrin. Per zonen ne studim vlera mesatare me e larte
e lageshtise se ajrit arrihet ne periudhen Nentor-Dhjetor-Janar dhe konkretisht ne vleren 75-85 %
Vranesira
Duke qene nen influencen e ciklonit te detit mesdhe stina e dimrit dhe gjysma e paranveres si dhe
vjeshta karakterizohet nga mot me re dhe me reshje.
Habitatet dhe biodiversiteti
Karakteristikat klimaterike, topografia, tokat ujrat dhe prania e njeriut bejne qe territory te karakterizohet
me habitate me vlera jot e vecanta, karakteristika tipike te habitatit jo shume te menaxhuara dhe pa vlera
positive per biodiversitetin.
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Zona klasifikohet ne habitate tokesore te kultivuara. Territori malor eshte mbjellje me bime bujqesore me
mbulese artificial te vegjetacionit. Territori ne aferi te zones ka mbulese barishtore te ulet.Vegjetacioni I
kultivuar eshte I pasur, duke filluar nga shkurret e uleta deri ne druret e larte te cilet jane pjese e lulishtes
ne anen jugore te objektit. Neper oborret e banesave perreth ka bimesi te ulet te perqendruar ne lulet
sezonale dhe drure me gjelberim te perhershem
Flora
Duke qene zone e urbanizuar bimesia karakterizohet kryesisht nga lule dhe drure decorative te
ambientuar me klimen e qytetit. Nder to mund te permendim ligustren, druret e blirit, bredhit, pishes,
geshtenjes se eger. Keto jane drure te kultivuar nga ana e njeriut dhe sherbejne per krijimin e hapsirave
te pushtimit.
Fauna
Karakteristike e faunes, duke qene zone urbane, nuk perfaqsohet nga kafhse. ( Perjashto kafshet e
zbutura qe jetojne ne zonat urbane si qen e mace). Fauna e ulet perfaqesohet nga mellenja, kumria,
harabeloret.Gjithashtu neper banesa jane te pranishem edhe zogjte kengetare si kanarina. Toka eshte e
pasur me insekte te ndryshme.
Pershkrimi I Mjediseve Humane ne Zone
Ne pershkrimin e mjediseve humane jane nderthurur elemente demografike me ato social-ekonomike, ne
nivele te pergjithshme, qe mund te japin nje idem bi statusin e mjedisve humane.
Popullsia
Qyteti I Korces ka nje popullsi rreth 86 000 banore (rreth 22 000 familje) me nje rritje natyrale te
popullsise prej 500 banore ne vit. Ka emigrim masiv te popullsise drejt qendrave te mendha urbane dhe
shteteve te huaja, por popullsia ka qendruar pa shume ndryshime nga ardhjet nga zonat rurale te
banoreve te rinj. Popullsia merret kryesisht me industry te lehte e ushqimore, tregeti e sherbime dhe
rrjetin arsimor e administrative.
Ekonomia e zones dhe e vendburimit
Njesia baze sociale e popullsise eshte familja me 4-5 banore ne familje. Aktiviteti kryesor ekonomik I
popullsise te rrethit eshte kryesisht bisnesi privat, tregetia, sherbimet, ndertimi dhe aktiviteti industrial. Kjo
ekonomi siguron burime te konsiderueshme per ekonomine e tyre.
Infrastruktura rrugore
Korca eshte nje nyje e rendesishme per transportin shqipetar. Qyteti ndodhet 181 km larg kryeqytetit.
Aksi rrugor Korce- Tirane eshte ppothuajse teresisht I rindertuar dhe largesia kohore eshte rreth 3 ore.
Aksi rrugor Korce-Kapshtice (Dogane) eshte nga te paktat rruge ne Shqiperi qe plotesojne standartet
nderkombetare dhe mund te pershkohet ne rreth 30 min. Korca sherben edhe si pikelidhje me zonen
Jigore te Shqiperise, por ne kete drejtim rruget lene shume per te deshiruar dhe ngelet akoma shume per
te bere. Linja hekurudhore kombetare nuk ka pershire kete qytet per arsye te trajtave te ashpra te relievit.
Infrastruktura rrugore ekzistuese e qytetit te Korces eshte trasheguar dhe ne momentin actual eshte ne
zhvillim. Rruget ne masen me te madhe jane te asfaltuara dhe rruget e brendshme te disa lagjeve me
kalldrem. Rruget interurbane jane ne nivelin e superstradave.
Infrastruktura Sociale e Shqipersie
Linja e furnizimit me energji elektrike me kapacitet 110 kv kalon N ∕ Stacioni elektrik ne territorin e qytetit.
Prane qytetit te Korces kalon edhe linja e interkonjucionit Shqiperi- Greqi dhe ndodhet N∕ Stacioni I
Zemblakut qe perben nyjen me te fuqishme te furnizimit me energji. Ka rrjet te fuqishem telefonik e
ineternet. Furnizimi me uje behet nepermjet UKKO me nje furnizim 24 ore. Rrjeti I kanalizimeve te
ujerave te zeza e te bardha eshte cilesor dhe shoqerohet nga nje impiant I Pastrimit te Ujerave te
Ndotura.
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Sherbimet Shoqerore
Ne qytet funksionon nje rrjet I fuqishem arsimor duke filluar nga arsimi parashkollor deri ne Universitet.
Ka spitalin Rajonal me te gjitha sherbimet shendetesore, rrjet te fuqishem tregetar e sherbimesh.
Pershkrimi i instalimeve te veprimtarise se objektit
Instalimet kryesore ne kete objekt kane te bejne me realizimin dhe lidhjen me infrastrukturen e zones se
bllokut te baneses sociale dhe me realizimin e 1 godine banimi dhe sherbimit me 49 apartamente.Teritori
ku do te ndertohet objekti i banesave sociale, shtrihet ne pjesen veri-lindore te qytetit te Korces.
Vendi ku ndertohet objekti perfshihet ne zonen me structure te qendrueshme gjeologjike,pa thyerje dhe
rreshqitje te shtresave te siperme gjeologjike.
Po ashtu kjo zone perfshihe ne nje zone me sizmicitet prej 8.5 ballesh,me σ=1.6 gje per te cilen jane
marre parasysh ne konceptimin e structures ne kete objekt si dhe masave mbrojtese parandaluese te
ketyre faktoreve.Ne masat mbrojtese per te realizuar qendrueshmerine e ketij objekti eshte perforcimi i
planit te pjerret me pilota dhe germimi i shtreses se rreshqitjes deri ne sigurimin e plote te
qendrueshmerise se objektit me murin mbajtes me pilota.

1. Modeli strukturor
Objekti është modeluar dhe analizuar me programin llogaritës ETABS 2015 që është i specializuar për
analizen strukturave dhe projektimin e elementëve B/A. Programi përdor si analizues dhe zgjidhës të
modelit strukturor, një zgjidhës të vetin sipas metodës së elementëve të fundmë bashkëngjitur në paketë.
Objekti është modeluar si kombinim i ramave hapesonore dhe mure strukturor beton-arme. Lartësia e
objektit nga tabani i themelit deri në kulmin e çatisë është 28.2 m.
Per modelimin e elementeve 1-permasore si traret & kollonat,software-i i mesiperm,ofron perdorimin e
elementit "frame",i cili ne vetvete mundeson dy opsionet e tija qe jane "beam" dhe "column".Keto te fundit
sherbejne per menyren e dimensionimit te armatures As,gjate projektimit te elementeve B/A.
Kurse per modelimin e soletave dhe diafragmave eshte perdorur elementi 2-dimensional "shell".Secila
nyje e ketij elementi ka te 6 shkalle levizjesh te pavarura ne ambientin e metodes se elementeve te
fundem.
Rritja e rrigjiditetit të objektit që siguron kufizimin brenda normave të lejuara të parametrave deformues
është realizuar prej kolonave perimetrale së bashku me elementët vertikalë (mure perimetral) . Vendosja
në plan në mënyrë të alternuar është bërë për të balancuar modet e lekundjeve vetiake si parametra
kryesorë të llogaritjes dinamike me metodën e superpozimit modal.
Zhvendosja maksimale elastike e objektit ne drejtimin tërthor nga llogaritjet rezulton: per drejtimin
gjatësor 1.9 cm dhe atë tërthor 2.3 cm.
Modeli dinamik llogaritës është bazuar në analizën modale me metodën e spektrit te reagimit.
Llogaritjet e bëra i referohen kombinimit të ngarkesave në përputhje me EUROCODE 8-2003.
Spektri i projektimit (llogaritës) të shpejtimeve për veprim sizmik horizontal, sipas
EC8-2003 merret nga shprehjet analitike:
0 ≤ T ≤ TB
Sd(T) = ag*S*[2/3+T/TB*(2.5/q-2/3)]
T B ≤ T ≤ TC

Sd(T) = ag*S*2.5/q

T C ≤ T ≤ TD

Sd(T) = ag*S*2.5/q*[TC/T] ≥ β*ag

TD ≤ T ≤ 4sec

Sd(T) = ag*S*2.5/q*[TC*TD/T2] ≥ β*ag
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Ku TB, TC, TD janë periodat karakteristike që merren në funksion të spektrit dhe tipit të truallit.
S - është faktori i truallit.
ag - është akseleratori maksimal karakteristik i truallit.
q - është faktori i strukturës

Spektri i projektimit sherben si input per analizen spektrale.Analizat spektrale,gjithashtu i merre,periodat e
lekundjeve vetiake T [sec] nga analiza modal,edhe kjo e performuar paraprakisht nga software-i ETABS
2015.
Sipas EUROCOD sheshi i ndërtimit përbëhet nga troje të kategorisë C. Intensiteti sizmik i sheshit të
ndërtimit është pranuar I = 8 ballë. Të gjithë parametrat e nevojshëm spektral janë marrë nga
EUROCOD. Janë mare këto parametra në bazë të kategorisë së

Trualli ka këto parametra:
S

TB [sec]

TC [sec]

TD [sec]

1.50

0.10

0.25

1.20

ag [g]= 0.22
q=3.50
Mbi bazën e analizës modale me metodën e spektrit të reagimit vlerat e faktorëve forcë pranohen si
ngarkesa ekuivalente statike që veprojnë në çdo nivel ku janë masat e përqendruara.
Sipas EUROCOD spektri për veprim sizmik horizontal:
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T [sec]

Sd (T)/g

T [sec]

Sd (T)/g

T [sec]

Sd (T)/g

T [sec]

Sd (T)/g

0.00

0.200

1.50

0.040

1.20

0.045

3.10

0.040

0.05

0.207

1.60

0.040

1.30

0.040

3.20

0.040

0.10

0.214

1.70

0.040

1.35

0.040

3.30

0.040

0.15

0.214

1.80

0.040

1.40

0.040

3.40

0.040

0.20

0.214

1.90

0.040

1.50

0.040

3.50

0.040

0.25

0.214

2.00

0.040

1.60

0.040

3.60

0.040

0.30

0.179

2.10

0.040

1.70

0.040

3.70

0.040

0.40

0.134

2.20

0.040

1.80

0.040

3.80

0.040

0.50

0.107

2.30

0.040

1.90

0.040

3.90

0.040

0.60

0.089

2.40

0.040

2.00

0.040

4.00

0.040

Dimensionimi i elementëve strukturorë i referohet rastit më jo të favorshëm

2. Themelet
Objekti realizohet në një terren pa disnivele të theksuara thellësia e vendosjes së themeleve eshte reth
5 m nga niveli i truallit. Pllaka e themelit modelohen me elementet Shell te trashe duke simuluar
bashkëveprimi truall- strukturë. Praktikisht kjo realizohet duke aplikuar metodën e Winkler e cila konsiston
në vendosjen e koeficientit të sustës (Spring) tek nyjet e pllakes së themelit pasi këto të fundit janë
diskretizuar në mënyrën oportune. Këtu është aplikuar një koeficient suste siperaqesore Ks = 45000
KN/m3.Themelet e objektit janë realizuar tip pllake beton-arme me H=100cm . Sasia minimale e
armaturave nxirret nga formulat përkatëse bazuar ne EUROCOD 2 dhe 8. Armatura e përdorur tek
themelet e objekti është =16 dhe =20.

3. Struktura vertikale, trarët, soleta, muratura


Elementët vertikal janë realizuar me seksion drejtkëndor. Seksioni i kolonave është ndryshueshëm
she varion(shif detajet strukturore). Si elemente vertikal janë përdorur dhe muret e mbajtës te
dherave (për katin nëntokë) qe janë projektuar me gjerësi 40cm dhe 30 cm.
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Armatura vertikale e përdorur në kolona fillon me =20 dhe armatura per muret mbajtes eshte
=14 =12 =10. Armatura horizontale (stafat), janë =10 =8 të vendosura sipas standardeve
evropiane në fuqi duke rritur njëkohësisht jo vetëm aftësinë mbajtëse të kolonave në prerje, por dhe
kapacitetin duktil të tyre.



Trarët e objektit janë realizuar thellë ose petashuqe. Trarët petashuq jane perdorur duke u
kushtëzuar nga kërkesa funksionale arkitektonike për të patur një sipërfaqe tavani të rrafshët në disa
ambientet.



Soletat janë realizuar si soleta monolite ose me traveta. Soletat në dy katet e para jane monolite me
lartësi 20cm. Soletat e kateve te banimit jane realizuar me traveta me lartesi 30cm.Ngarkesa
shfrytëzuese në soletë për ambientet e banimit është marrë 200daN/m 2, për soletën e shkallëve
300daN/m2 dhe për ballkonin 400daN/m2.



Muratura e tullës në llogaritje është parashikuar me trashësi 12 dhe 25 cm, e realizuar me tulla të
tipit Siporex. Në skemën llogaritëse ngarkesa e muraturës është pranuar e shpërndarë në mënyrë
uniforme në soletë me intensitet 200 daN/m2. Kjo lejon mundësinë e vendosjes së saj në çdo vend të
soletës edhe nëse ndryshohet planimetria e ambienteve.
- Rezistenca ndaj zjarrit:
Siporex eshte material inorganik dhe si pasojë zjarrdurues. Ofron nje vlerë rezistence ndaj zjarrit e
cila plotëson standartet Amerikane, Britanike dhe Gjermane. Përshembull, një murr me trashësi 15cm
me tulla Siporex ka nje rezistencë prej 7 orësh në përputhje me standartet ASTM. Eshtë ideale për
murre zjarri dhe gjithashtu për mbrojtjen ndaj zjarrit për strukturat.
- Trasmetimi i tingujve:
Izolimi i tingujve eshte metoda kryesore per kontrollin dhe ndikimin e tingujve në objekt dhe
normalisht shprehet në termat e reduktimit të tingujve. Reduktimi i tingujve shprehet si raport i
energjisë së burimit ne lidhje me energjinë e burimeve te tjera përreth dhe shprehet ne decibel (dB).
Eshtë e rëndesishme te theksohet se shkalla e decibelëve është logaritmike, një rritje prej 10dB
tregon reduktim të tingujve me 1/10, 20dB tregon një reduktim me 1/100 etj. Faktori i reduktimit të
zhurmave siguron një mjet për të vlerësuar efikasitetin relativ të materialeve të ndryshme dhe formën
e konstruksionit si izolator zhurmash. Në shumë shtete Europiane faktori i reduktimit të zhurmave
përshkruhet si
SRI – Sound Reduction Index (Indeksi i reduktimit te tingujve). Siporex plotëson standartet e duhura
për izolimin e tingujve në ndërtesat e banimit dhe ndikon ne mbrojtjen kundrejt prodhimit të zhurmave
në kontruksionet industriale.

4. Materialet e përdorura (betoni, armatura e hekurit)
Klasa e betonit për strukturën vertikale, muret beton-arme të bodrumit është C25/30. Ndërsa klasa për
elementët e tjerë si themelet, soletat, trarët është parashikuar C20/25.
Hekuri i përdorur në objekt është importi i markës S500 me kufi rrjedhshmërie fy=50daN/mm2. Kjo klasë
hekuri është parashikuar për të gjitha llojet e armaturave të përdorura në objekt (zgarat, armatura
gjatësore, armatura tërthore etj.).
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IV.- IMPAKTI MJEDISOR
Raporti i permbledhur i vleresimit te ndikimit ne mjedis behet per te demostruar nga pikepamja e
vleresimit mjedisor Projekt-Zbatimin e Propozuar te objektit “Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate
mbi toke dhe 1 kat garazh nentoke”.Pra,vleresimi teknik dhe mjedisor jep informacion per projektzbatimin qe do te realizohet,vleresimin e ndikimeve negative dhe pozitive ne mjedis gjate fazes
ndertuese,operuese dhe te mirembajtjes,si dhe masat qe do te marre investitori per zbatimin e kritereve
te nevojshme per mbrojtjen e menaxhimin e qendrueshem te mjedisit.
Vleresimi kerkon gjithashtu te identifikoje nese ndikimet jane direkte ose indirekte, te shmangshme ose te
pashmangshme.
Per me teper vleresimi i detajuar i ndikimeve ne mjedis mbeshtetet ne informacionin e detajuar inxhinierik
te sqaruar ne projekt dhe raportin teknik te tij.
Vleresimi identifikon ne menyre te qarte si perfitimet pozitive dhe negative dhe percakton nje “rezultat te
pergjithshem” per secilen prej tyre.

V.- MASAT POTENCIALE LEHTESUESE
V.1.- Faza e pare-Fizibiliteti.Me prioritare per tu marre ne konsiderate jane çeshtjet mjedisore gjate
Fizibilitetit te projektit, se sa gjate zbatimit te punimeve. Vleresimi I Ndikimit Mjedisor pershkruan masat
lehtesuese te propozuara si per fazen e Ndertimit te “Godina banimi dhe dherbimesh 8 kate mbitoke dhe
1 kat garazh nentoke”, ashtu dhe per fazen e shfrytezimit.
Masat lehtesuese te propozuara per zbutjen e ndikimeve jane parashikuar per perberesit e meposhtem:
 Ndotjen e ajrit
 Zhurmat
 Gerryerjen e tokes
 Mjedisin e ujrave
 Floren dhe faunen
V.2.- Faza e Dyte –Ndertimi “Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate mbi toke dhe 1 kat garazh nentoke”.
Ne kete faze ndertimi do te kryhen punimet per ndertimin e godines, e cila parashikohet te kete 1 garazh
nentoke,7 dyqane dhe 49 apartamente te cilet ndahen ne:14 apartamente 1+1, 28 apartamente 2+17
apartamente 3+1.Ngrohja e baneses nuk parashikohet me energjielektrike por me soba druri.
Siperfaqja e ndertimit eshte 6374 m2,me gjatesi 49.8 m dhe gjerresi 12.8 m.
Ndotja e ajrit
Punimet e ndertimit te objekteve me siper shkaktojne shperndarjen e pluhurave ne atmosfere dhe uljen e
cilesise se ajrit ne zone si rezultat i makinerive te ndertimit dhe mirembajtjes.Duhet te adoptohen masat e
meposhtme ne menyre qe te lehtesohet ky ndikim:
Sperkatja me uje per te kufizuar çlirimin e pluhurave ne zonat prane materialeve te ndertimit.
Mbulimin e siperfaqeve me mbulues plastike gjate magazinimit dhe transportimit te materialeve.
Mbjelljen e pemeve/shkurreve.
Pastrimi periodik i vendit te ndertimit dhe rrugeve hyrese te lidhura me to.
Perdorimin me efikasitet te makinerive moderne te ndertimit per te minimizuar ndotjen.
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Gerryerje e Tokes
Masat Mbrojtese nga Gerryerjet: do te vendosen ne menyre qe te sigurohet se te gjithe veprimet e
nevojshme jane parashikuar per te siguruar jetegjatesine e ndertimit te godines.
Zonat e shkarkimit nga strukturat e drenazhimit aty ku eshte e nevojshme do te mbushen me gure te
thyer.
Mbrojtja e perkohshme ne zonat e shkarkimit te mbetjeve: si prioritet ne shfrytezimin e shkarkimit te
mbetjeve do te jete depozitimi ne vende te posaçshme i materialeve dhe mbetjeve, te cilat me vone do te
lejohen te hidhen ne ndonje perrua apo ane lumi.
Zhurmat
Zhurmat do te jene te perkohshme,pasi punimet do te kryhen jashte qendrave te banuara dhe shkollave.
Transportimi i materialeve te ndertimit ne rruget ekszistuese do te programohet me kujdes per te
shmangur çdo shqetesim ne trafikun lokal.Gjate nates,automjetet e ndertimit do te kerkohet qe te
operojne me shpejtesi te uleta dhe do te ndalohet perdorimi I borive.Operimi I pajisjeve zhurmuese do te
ndalohen te perdoren nga ora 22.00 – 6.00 çdo dite.
Flora dhe Fauna
Zona perkohesisht e zene nga projekti do te rikultivohet dhe rehabilitohet menjehere pas ndertimit.
Shtresat e siperme te tokes (rreth 30-40 cm te trasha) te hequra gjate ndertimit do te mblidhen dhe
magazinohen.
Kur punimet e ndertimit te kene mbaruar ato do te rikthehen per te mbuluar token perkohesisht te zene
dhe me pas te zbukurohet dhe te rimbillen per te riaftesuar mjedisin. Duhet te realizohet nje vezhgim per
pemet ne drejtimet e rrugeve perpara fillimit te ndertimit duke identifikuar ato peme te cilat duhet te ruhen
dhe mbrohen gjate aktivitetit te ndertimit.
Aktivitetet e ndertimit do te programohen me kujdes per te shmangur shqetesimin e aktivitetit te faunes.
V.3.- Faza Operuese
Duhet te ndermerren masa dhe punime reabilitimi pas fazes ndertuese per te restauruar ndikimet e
mundshme te prekura te mjedisit nga ndertimi i godines.
Toka
Ne perfundimin e ndertimit, do te kryhet monitorimi i rregullt vjetor per te siguruar se strukturat e tokes
nuk jane duke shkaktuar gerryerje dhe per te identifikuar kerkesat por dhe çdo veprim rregullues per tu
realizuar.Kjo do te minimizoje ndikimet potenciale te humbjes ne te ardhmen dhe ndikimet e lidhura me
peisazhin te shkaktuara nga gerryerja.
Zhurmat
Objektet duhet te perfshijne materiale izoluese ne objektet e mesiperme ne raport me zonat me ndertime
per te minimizuar ndikimet nga zhurmat ndaj popullsise lokale dhe gjithashtu te permiresoje kushtet e
jeteses se tyre ne afersi te godines. Mase tjeter izoluese nga zhurmat jane rrethimi i objekteve me mur
me blloqe ne lartesine 1.8-2.0mm nga krahu I rruges.
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Mjedisi ujor
Ne projekt eshte perfshire edhe sistemi I perqendruar per drenazhimin e ujerave perreth objekteve.
Flora dhe Fauna
Tabela perkatese do te vendosen ne zona me rendesi.
Mirembajtja
Strategjia e mirembajtjes te godines, te ndertuar do te jete strategjia e punes se vete Investitorit dhe
perfituesit Bashkia Korce.

VI.- PROBLEMET MJEDISORE
Gjate gjithe fazave te Ndertimit te Godines, zona perreth do ti nenshtrohet nje nderhyrjeje ne thellesi
ashtu dhe ne siperfaqe te tokes duke sjelle ndryshime mjedisore ne te gjithe siperfaqen ku do te shtrihet,
duke bere te dukshem impaktin ne mjedis.
Problemet kryesore mjedisore, qe potencialisht mund te lindin gjate fazes ndertimore te godines te zones
prane rruges “Rilindasit” dhe me pas me funksionimin e saj do te jene:
1. Prodhimi i pluhurave,keto gjate punimeve te ndertimit te godines deri ne perfundim te tyre si
dhe gjate shfrytezimit me materialet te aktivitetit jetesor etj.
2. Ndotja e ajrit,gjate punimeve te ndertimit per themelet,muret,mbulesen,suvatimet,izolimet etj do
te krijohet ndotje provizore e ajrit, nga era e tyre,
3. Krijimi i zhurmave,si rezultat i perdorimit te makinave te transportit te inerteve,vinçave pajisjeve
te ndertimit, si betoniere, makinerite te ndertimit etj.
4. Krijimit i mbeturinave ndertimore,si dhera, mbeturina betoni, gure, tuba te demtuar te nxjere
jashte funksionit etj.
5. Rethimi i objektit. Meqenese ndertimi te godines do te behet ne afersi te zones se banuar
Korce, objekti duhet te jete i rrethuar me shirita plastike te fiksuar mbi kunja druri ose metalike
dhe me rrjete plastike ne segmente dhe jo ne gjithe gjatesine e tij pasi krijon problem gjate
qarkullimit te banoreve dhe mjeteve motorike.Per kete duhet qe perpara fillimit te punimeve nga
Kontraktori te behet Grafiku i Punimeve I cili te miratohet nga Bashkia Korce. Ne pika te
dukshme duhet te vendosen tabela paralajmeruese per punimet qe kryhen ne zone.
6. Krijimi I hapesirave te gjelberta, pas perfundimit te punimeve te sheshit te ndertimit te behet
gjelberimi perreth sipas projektit arkitektonik dhe ne ato vende ku mund te demtohet.
7. Pastrimi ne gjatesine e shtrirjes se sheshit.Gjate periudhes se ndertimit kjo zone eshte e
mbushur me mbeturina,te cilat pjese pjese dhe pas perfundimit te punimeve do te hiqen te gjitha
mbetjet ndertimore.
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Me poshte po japim tabelen me shkallen e ndotjes mjedisore gjate periudhes se ndertimit te objektit
“Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate mbi toke dhe 1 kat garazh nentoke”
TABELA VI.1.-Analiza
Aspektet Mjedisore

Rikonstruksioni i rruges

Toka

X

Ndotja e ujit

X

Ndotja e ajrit

XX

Zhurma

XX

Klima

X

Flora dhe fauna

–

Peisazhi

–

Drenazhimi I rruges

X

Pyjet

–

Toka bujqesore

–

Siguria ne rruge, aksidentet

X

Trashegimi kombetare kulturore

–

Shenim : X

Ndotje e ulet

XX

Ndotje e mesme

XXX

Ndotje e larte

VII.- VLERESIMI I NDIKIMEVE TE MUNDESHME NE MJEDIS
A-Efektet pozitive gjate ndertimit e shfrytezimit Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate mbi toke dhe 1
kat garazh nentoke
Realizimi I objektit “Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate mbi toke dhe 1 kat garazh nentoke” ne
Bashkia Korce do te kete keto efekte pozitive:
1-Permiresimin e zones ne afersi te rruges “Rilindasit”, Bashkia Korce , Qarku Korce, etj.
2-Gjate punimeve te ndertimit do te punesohen 30-40 vete kryesisht banore te zones.
3-Aktiviteti i ndertimit nuk do te shkaktoje ndotje te tokes, pasi nuk ka dhe as do kete shkarkime ne
mjedis.
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B-Efektet negative gjate ndertimit
Gjate punimeve te ndertimit te objektit “Godina banimi dhe sherbimesh 8 kate mbi toke dhe 1 kat
garazh nentoke” do te kete keto ndikime negative e konkretisht:
1. Çlirimi I pluhurave ne atmosfere,sidomos gjate punimeve te per themelet,muret,mbulesen,
suvatimet, izolimet, etj.
2. Ndotja e ajrit nga materialet perberese te izolimit dhe tymrat qe krijojne mjetet e transportit te
materialeve te ndertimit si çakell, stabilizant, çimento, rere,bojra per lyerjet etj.
3. Krijohet nje nivel I caktuar I zhurmave mbi normat e lejuara,qe fillimisht perbeje shqetesim per
banoret dhe per kalimtaret.Keto zhurma do te krijohen si rezultat i punes se makinerive te
ndryshme te ndertimit,por qe jane provizore ose te perkoheshme.
4. Shtimi i trafikut te makinave ne zone per shkak te ndertimit per nje periudhe 12 mujore te punes,
me tej ky trafik do te ulet ne nivelet qe ka sot kjo zone.
5. Per Punimet e ndertimit eshte hartuar Grafiku i Punimeve te cilat sipas volumeve te preventivit
nuk duhet te zgjasin me shume se 360 dite.
6. Ndertimi g do te perbeje shodines qetesim ne komunitetin e banoreve per arsye se punimet do te
kryhen ne afersi te zones se banimit,perveç faktit qe gjate punimeve te ndertimit do te ritet numri I
mjeteve te transportit ne objekt per germimin dhe heqjen e transportin e dherave si dhe furnizimin
e meterialeve te ndertimit.
C-Efektet negative gjate shfrytezimit
Per periudhen e shfrytezimit dhe administrimit te godines, do te kete keto ndikime negative:
1-Terreni me pjerresi te vogel 3 % ÷ 4 % sjell problem ne shkarkimin e ujrave ne kanalin e kullimit prane
rrethimit te godines.
2-Banesat krijojne ndotje per ambjentin perreth nga aktiviteti njerezor.
VIII.- MASAT PER MBROJTJEN DHE MENAXHIMIN E QENDRUESHEM TE MJEDISIT
Bazuar ne Grafikun e Punimeve te miratuar nga Investitori dhe perfituesi Bashkia Korce, Qarku Korce,
Sipermarresi I Punimeve duhet do te marre te gjitha masat e nevojshme per te shkaktuar sa me pak
ndikime negative ne mjedisin rrethues.Konkretisht masat per mbrojtjen e mjedisit do te jene:
1. Rrethimi I objektit – do te behet me shirita plastik dhe rrjete plastike per te shmangur daljen e çdo
lloj mbeturine jashte territorit dhe ne te njejten kohe per te shmangur çdo lloj hyrje e marrje
kontakti me objektin ku do te kryhen punimet.
2. Ndarja me segmente e punimeve me rrethime pjesore vetem atje ku do te punohet.Kjo per arsye
te mos bllokimit te aktivitetit jetesor te banoreve te Bashkise Korce, Qarku Korce.
3. Lagja e vazhueshme e sheshit te ndertimit me makine larese per uljen e shkalles se ndotjes nga
pluhuri I krijuar nga ngarkim shkarkimi i materialeve te ndertimit ne parametra minimale dhe jo
demtues per shendetin e banoreve.
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4. Zhurmat- Ruajtja e niveleve normale te zhurmes.Kjo arihet nepermjet hartimit te metodologjise per
te patur nivele normale te zhurmes sipas standarteve shteterore.Disa nga masat kryesore qe
duhet te respektohen detyrimisht nga Investitori,Perfituesi dhe Sipermarresi I Punimeve jane:
a.Perdorimi I makinerive jo te amortizuara qe prodhojne gazra mbi nivelet e lejuara,por perdorimi I
makinerive me teknologji te kohes
b.Transportimi I materialeve te ndertimit ne rruget ekszistuese do te programohet me kujdes per te
shmangur çdo shqetesim ne trafikun lokal.
c. Gjate oreve te mbasdites, automjetet e ndertimit do te kerkohet qe te operojne me shpejtesi te uleta
dhe do te ndalohet perdorimi I burive.Operimi I pajisjeve zhurmuese do te ndalohen te perdoren nga
ora 22.00 – 6.00 çdo dite.
d.Kur kapercehen aktivitetet ditore, duhet te pergatitet nje raport jo me vone se tre dite.Pergjegjesia e
ndertimit duhet te individualizoje metodologjite dhe kohen e nevojshme per te pasur perseri nivele
normale te zhurmes.
e. Ne qofte se kapercehen nivelet e nates,duhet te individualizohen shkaktaret dhe duhet te adoptohen
disa masa lehtesuese;gjate kesaj periudhe te gjthe aktivitetet qe shkaktojne kapercim te ketyre niveleve
duhet te ndalohen. Pas proves akustike, te gjithe aktivitetet e punimeve do te fillojne perseri.
5. Ajri – duhet te ruhen nivelet e kujdesit si mesatare per 1- 24 ore, nivelet e standarteve te cilesise se
ajrit si mesatare vjetore per 24 ore qe duhet te pershtaten per nivelet e nderhyrjes per substanca te
ndryshme ndotese. Me poshte po japim nivelet qe duhet te pershtaten per nivelet e nderhyrjes per
substanca te ndryshme ndotese:Keto nivele I korrespondojne niveleve te kujdesit per:
PTS:

150 □ g/m3 si mesatare per 24 ore

SO2:

125 □ g/m3 si mesatare per 24 ore

CO:
NO2:

15 mg/m3 si mesatare ne nje ore,10 mg/m3 si mes ne 8 ore
200 □ g/m3 si mesatare ne nje ore

Keto I korespondojne niveleve te standarteve te cilesise se ajrit:
PM10:
SO2:

NO2:
Benzene:
Bap:

40 □ g/m3 si mesatare vjetore
80 □ g/m3 si mesatare vjetore e mesatares per 24 ore,
250 □ g/m3 si 98˚ perqindesh e mesatares per 24 ore ne vit,
130 □ g/m3 si mesatare per 24 ore gjate sezonit te dimrit
200 □ g/m3 vjen 98˚ perqindesh e mesatares ne ore ne vit,
10 □ g/m3 si mesatare vjetore
1 mg/m3 si mesatare vjetore
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Ne rastet kur kapercehen nivelet e kujdesit pa asnje shkaktar meterologjik ose si pasoje e aktivetetit te
ndertimit (me shume se 30%) eshte e nevojshme te percaktohen shkaktaret per ndotjen dhe te
pershtaten menjehere masa lehtesuese.
6. Largimi ose evadimi I dherave te teperta gjate ndertimit nga vete Sipermarresit-Grumbullimi dhe
transporti dherave do te behet konform kerkesave dhe rregullave mjedisore duke u evaduar brenda dites
per te mos ndotur mjedisin dhe mos penguar punimet.
7. Largimi ose evadimi ne menyre te vazhdueshme te gjithe mbeturinave ndertimore.
8. Mbeturinat e ngurta si gure,leterambalazhimi,çimentoje,llaçi,zhavori etj do te grumbullohen ne
teritorin e objektit dhe do te largohen brenda dites.Do te merren masa per lagien e mbeturinave
ndertimore per te mos krijuar pluhur te demshem per organizmin e njeriut dhe ndotjen e mjedisit.
9.Mbrojtja e rrjetit te ujit te pijshem Rrjeti ekzistues i ujit te pijshem do te mbrohet qe te mos demtohet
gjate Punimeve

IX.- KONKLUZIONE DHE DETYRA
IX.1.-KONKLUZIONE
1. Ndertimi I siperfaqeve te gjelberta ne hapesiren e sistemuar rreth objekteve te banimit eshte nje
faktor ne mbrojtje te mjedisit.
2. Mjetet e transportit do te pastrohen here pas here per te minimizuar ndotjen me pluhura,qe ato
mund te shkaktojne gjate transportimit te materialeve ne rruget automobilistike te zones.
3. Kantjeri I ndertimit te jete me rrethim provizor me shirita e rrjete plastike kufizuese.
4. Mbeturinat e ndertimit te grumbullohen, transportohen dhe depozitohen ne vendin e caktuar nga
Bashkia Korce ,Qarku Korce dhe ne oraret e percaktuara nga ajo.
5. Transporti I dherave,mbeturinave te tjera,te kryhet me automjete te mbuluara me mushama me
qellim qe te mos krijoje ndotje te rruges e te mjedisitme teresine e tij.


Gjate transportit te dherave e mbeturinave te tjera te behet pastrimi dhe larja e gomave dhe
karrocerive te automjeteve nga jashte.



Gjate kryerjes se punimeve te ndertimit te objektit te mbahen nen kontroll keto parametra:



-Ndotja e ajrit brenda nivelit 90 mikrogram/m³ per pluhurin total (LGS)
o



-Ndotja e ajrit brenda nivelit 50 mikrogram/m³ per pluhurin e frymemarrjes (PM10).

Nga Sipermarresi dhe Investitori te merren te gjitha masat per minimizimin apo eleminimin e
ndikimeve negative ne mjedis gjate rikonstruksionit te rruges.
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IX.2. -DETYRA PER INVESTITORIN
Nga Perfituesi i projektit Bashkia Korce,Qarku Korce te merren te gjitha masat per minimizimin apo
eleminimin e ndikimeve negative ne mjedis e konkretisht:
a) Te behet monitorimi i ndotjes se ajrit, zhurmave, rrethimit te objektit, largimin e mbetjeve te
ngurta,etj.
b) Te percaktohet vendi I hedhjes se mbeturinave qe dalin gjate zbatimit te punimeve te “Godina
banimi dhe sherbimesh 8 kate mbi toke dhe 1 kat garazh nentoke”

X.- P E R F U N D I M E
Nga sa u shpreh me siper nxjerrim keto perfundime se :
Minimizimi I pluhurave gjate punes
Minimizimi I zhurmave gjate punes
Rrethimi I kantjerit te punimeve
Pastrimi I automjeteve te transportit
Shtimi I siperfaqes se gjelberuar ne zonen e ndertimit
Rehabilitimi I zones perreth ndertimit
Rehabilitimi I rrjeteve inxhinjerike ekzistuese
Leximi ne nje kontekst me te gjere urban etj.
Raste te tjera

Per shkak te afersise se kufizimeve qe ka sheshi I ndertimit ne fazen e ndertimit dhe objekti ne fazen e
shfrytezimit duhet te behet kujdes:
1. Te merren masa per te pajisur me tabela treguese fosforeshente per tu dalluar naten.
2. Te vendosen tabela paralajmeruese dalje per automjetet qe dalin nga objekti qe te bejne kujdes ne
hyrjen ne autostrade.
3. Sistemi I rrufepritesit dhe tokezimi te ndertohen sipas udhezimeve dhe planimetrise perkatese ne
projekt. Te rrespektohet distance midis elektrodave 3-7 fishin e gjatesise se tyre, me qellim evitimin
e fenomenit te ekranizimit. Shiriti I tokezimit duhet te jete ne te gjithe gjatesine e tij I zbuluar perveç
fasades.
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XI-REKOMANDIME
Nisur nga sa me siper trajtuam,konkludojme se ndertimi i ketij objekti banimi dhe sherbimi duhet te pajiset
me Autorizim Mjedisor, duke permbushur kushtet e meposhtme:
1. Te zbatohet projekti i miratuar duke rrespektuar parametrat mjedisor
2. Te gjelberohet siperfaqja perpara objektit
3. Te ndertohet kanalizimi I ujrave te shiut dhe te lidhen me kanalet e shkarkimit te rruges kryesore.
4. Te rrespektohet rrjeti inxhinierik i zones dhe te mos nderhyhet pa miratimin e autoriteteve
perkatese.
Rehabilitimi i mjedisit dhe kthimi i tij ne gjendjen e meparshme vleresohen si teresi veprimesh te
identifikuara qe me pare dhe te integruara ne veprimtarine ndertuese, si pjese e domosdoshme e saj;
Objekti nuk do te konsiderohet i perfunduar ne se subjekti ndertues nuk ka kryer teresisht rehabilitimin e
mjedisit.
Akti Kolaudimit nuk nenshkruhet dhe objekti nuk futet ne shfrytezim ne se subjekti ndertues nuk realizon
kthimin e kantierit e zones perreth ne gjendjen siç percaktohet ne dokumentat qe kane miratuar
veprimtarine ndertimore.
ANEKSI 1




Planimetria e vendosjes se objektit
Pamje e arkitektures se objektit
Kopjet e Liçenses se ekspertit VNM

Ne perfundim mund te themi se investimi qe do te kryhet nuk do te kete efekte negative te rendesishme
ne mjedis,gje qe nuk krijon premisa per ndotjen e mjedisit apo te sjelle pasoja negative ne mjedis.

PERGATITI
ING. Razije NAIPI
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