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1-HYRJE
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1.1.QELLIMI DHE TE DHENA TE PERGJITHESHME PER AKTIVITETIN
Sheshi i ndertimit ku do te kryhet nderhyrja mjedisore per realizimin e projektit
ndertim kompleksi turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ne Gone-Perivol,
Dhermi, Bashkia Himare është nen administrimin e pronareve Z. Artan Dulaku,
Sotir Mehilli dhe Gentian Hajdini. Sic mund të verehet në dokumentacionin
bashkelidhur, territori per realizimin e ketij projekti ndertim kompleksi turistik
“Rezort dhe Vila deri ne tre kate” Dhermi, Bashkia Himare është studiuar nga
pikpamja urbanistike, ne perputhje me Planin e Përgjithshëm Vendor nga Drejtoria
e Planifikimit të Territorit, si autoriteti vendor i planifikimit në Bashkinë Himare në
harmoni me mjedisin e duke mundesuar e realizuar :
a) nje zhvillimin te qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të tokës
dhe të burimeve natyrore.
b) nje vleresim te potencialit aktual e perspektiv për zhvillimin e territorit në nivel
vendor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave social-ekonomike e
njerëzore dhe interesave publikë e privatë
c) mbrojtjen e burimeve natyrore si: toka, në veçanti toka bujqësore, ajri, uji, pyjet,
flora, fauna .
d) mbrojtjen e trashëgimisë natyrore e kulturore
e) ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike, zonave të mbrojtura, monumenteve të
natyrës, zonave të ndjeshme mjedisore dhe të peizazhit;
Iniciativa e lire e subjektit “CONCORD INVESTIMENT” Shpk që kërkon
miratim për të zhvilluar kete projekt privat per ndertim kompleksi turistik
“Rezort dhe Vila deri ne tre kate”, nga pikpamja e ekologjise urbane eshte
miqesore me mjedjsin dhe është nje risi per Bashkine Himare. Ky projekt socialekonomik me drejtim zhvillimin e turismit do të jete pjese e zhvillimit te turismi
elitar ne Bashkine e Himares. Subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk ,
është ideator dhe zhvilluesi kesaj iniciative duke siguruar paraprakisht lejen e
zhvillimit dhe Lejen e ndërtimit
Perfituesi kryesor në kete projekt është komuniteti lokal i Bashkise Himare.
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Pikerisht subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk merr
përsipër kete
ndertim kompleksi turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”, infrastrukture
urbanistike social – ekonomike në përputhje me kerkesat e zhvillimit strategjik te
Zhvillimit te turismi elitar ne Bashkin e Himares.
Parimet mbi të cilat synohet që të zhvillohet ky projekt turistik do të jenë:
 Projekt miqësore me mjedisin, që nuk demton peizazhin natyror, dhe që
siguron një zhvillim të qëndrueshëm të krejt zones se Bashkise Himare
 Promovimi i nje teknologjie të re ne ndertimin e nje infrastrtukture turistike
elitare siç është trajtimi i mbetjeve të ngurta e të lëngëta urbane sipas teknikave
bashkëkohore të “reduktim ,riciklim, rikuperim”.
 Zhvillimi i nje aktiviteti ekonomik -turistik miqësore me mjedisin. Kjo do të
bazohet në parimet e zhvillimit të “eko-turizmit” , tendencë moderne e
zhvillimit te zonave tguristike të kësaj kategorie në vendet e zhvilluara.
 Krijimi i kushteve sa më të përshtatshme dhe favorizuese për afrimin dhe
zhvillimin e bizneseve te tjera turistike lokale apo të huaja që sigurojnë
punësim të qëndrueshëm dhe përfitues për komuniteetin kryesisht himariot.
Hapesira në zonen Dhermi, Bashkia Himare me perparesi zhvillimin e turismit është
deklaruar si nje nga mundesite e medha të zones se Bashkise Himare vecanerisht për
terheqjen e investimeve te tjera në kete zone. Ajo mund të terheqe investitore qe jane
të interesuar për t’u instaluar me biznese të qendrueshme me drejtim e mbeshteteje te
zhvillimit te turismit elitar duke ndikuar drejtperdrejt në zhvillimin e qendrueshem te
zones por edhe në mbrojtjen dhe zhvillimin e cilesise se mjedisit në kete zone.
Zhvillimi turistik i zones është nje mjet dhe menyre e rendesishme për zhvillimin e
qendrueshem jo vetem te Bashkise Himare por edhe ne nivel kombetar.
Qellimi kryesor I realizimit te kompeksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre
kate”, infrastrukture urbanistike social – ekonomike i zhvillimit të qendrueshem
të zones tenton:
 Te rrise nivelin e standarteve te industrise turistike në të gjithe zonen e
Bashkise Himare si zone me perparesi zhvillimin e turizmit
 T’i jape zhvillim të qendrueshme komunitetit vendor
 Te ruaje kulturen dhe traditen vendase të zhvillimit ekonomik local
 Te zhvilloje zonen në perputhje dhe harmoni të plote me resurset natyrore e
njerezore të zones dhe pa cenuar në asnje moment tiparet dalluese të saj.
 Te ruaje dhe të zhvilloje potencialet e tjera të zhvillimit ekonomik të zones
Zona ne te cilen eshte miratuar nderhrja me projektin per zhvillimin e kompleksit
turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ka hapsira të cilat jane të
pashfrytezueshme dhe mjaft të pershtatshme për zhvillimin e turizmit elitar me kusht
qe ato të jene të kategorise “miqesore me mjedisin”, duke qene pra të qendrueshme.
Territori per ndertimin e projektit turistik eshte planifikuar e miratuar si zone per
zhvillimin e turizmit dhe është parashikuar të ftoje brenda saj investime me drejtim
kryesishte zhvillimin e turizmit thellesisht ekologjike dhe qe nuk do të kene asnje
impakt me mjedisin perreth. Kjo do të siguroje moscenim të biodiversitetit të zones
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perreth saj dhe për me teper kthimin e kesaj zone në zone ekonomikisht funksionale
dhe të shfrytezueshme, nderkohe qe aktualisht ajo është teresisht e pa
shfrytezueshme.
Q E LL I M E T
Ky projekt perfshihet ne fushen e zhvillimit te turismit ne Bashkine Himare e me
funksionim sipas parimeve bazë për strukturën dhe veprimtarine funksionale turistike
Qëllimi i ndertimit dhe funksinimit te këtij projekti është:
1. Qellimi kryesor i ndertimit dhe me pas i funksionimit te ketij objekti
nepermjet zbatimit te praktikave me të mira të teknologjise ndertimore
urbanistike eshte realizimi e garantimi i nje objekti me funksionim modern
te zhvillimit te turismi elitar bashkekohor ne Bashkine e Himares.
2. Rritja e kapacetetit te akomodimit dhe vete zhvillimit te tregut turistik elitar ne
bashkine e Himares konkurues jo vetem ne tregun turistik rajonal por edhe me
gjere.
3. të mundesoje ruajtjen dhe zhvillimin e metejshem te trashëgimisë tone turistike
4. ndërgjegjësimin e cdo subjekti zhvillues te perfshire ne fushen e turismit për
të përmbushur përgjegjësitë e tij ne lidhje edhe për mbrojtjen e mjedisit.
5. sipas praktikave me të mira të mundeshme , sigurimin e garantimin e
kushteve dhe praktikave profesionale bashkekohore ne zhvillimin e turizmit si
dhe për kualifikimin e një kontigjenti profesionistesh të mirëkualifikuar ne
zbatimin e teknologjive te sherbimit turistik.

Pamje e sheshit te projektit
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Qellimi i Raportit Paraprak te Vlersimit te Ndikimit ne Mjedis është:
1. Të jape nje gjendje sa me reale, nga pikëpamja e ndikimit në mjedis të
ndertimit te kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” per
zhvillimin e turismit si infrastrukture urbanistike me drejtim zhvillimin e
turismit elitar e social-ekonomike me rendesi jo vetem per Bashkine Himare
por edhe ne nivel kombetar.
2. Të analizoje gjithe faktoret pozitive e negative mjedisore, si dhe të jape masat
qe duhen marre për reduktimin e ndikimeve negative.
3. Të jape sugjerine në lidhje me parimet themelore qe duhen respektuar në fazen
fillestare të investimit me qellim impaktin sa me të vogel të tyre në mjedisin
perreth ku si parim baze do të jete ai i nje impakti sa me të vogel në mjedisin
rrethues.
Iniciativa e lire e subjektit “CONCORD INVESTIMENT” Shpk me administrator
Z. Genci DULAKU per ndertimin e kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre
kate” do te jete miqesore me mjedjsin, pra do te siguroje “Standardet ekologjike" e qe
janë nivelet e lejuara të demtimit e ndotjes mjedisore
nga veprimtaria ndertuese ne territorin zoterues prone jopublike ne territorin e fshatit
Dhermi, Bashkia Himare, si dhe do te jete nje risi për zonen ne fjale.
Parimet mbi të cilat synohet që të zhvillohet
eturizmit do të jenë:

ky projekt me drejeti zhvillimin

 Ngrirtja, ndertim i kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”do
te jete ne respektim te parimit “miqësore me mjedisin”, , dhe që siguron një
zhvillim të qëndrueshëm me drejtim turistik te krejt zones se bashkiseHimare.
 Zhvillimi i veprimtarise ndertimore nga subjekti ndertues do jete miqësore me
mjedisin, në ceshtjet si përdorimi me efiçensë i lëndëve të para, trajtimi i
mbetjeve fundore, sigurimi i energjise, etj. Kjo do të bazohet në parimet e
zhvillimit të “eko-projekteve”, tendencë moderne e zonave turistike të kësaj
kategorie në vendet e zhvilluara
 Zhvillimi dhe fuqizimi i i turismi elitar ne Bashkine e Himares
 nepermjet modeleve bashkekohore te nje kompleksi turistik “Rezort dhe
Vila deri ne tre kate” zbaton parimin e perdorimit te
teknikave e
teknologjive ndertimore me te mira.
 Krijimi i kushteve sa më të përshtatshme dhe favorizuese për zhvillimin e
metejshem te turismi elitar që siguron punësim të qëndrueshëm dhe përfitues
për komunitetin himnarjot, duke synuar ngritjen e nivelit profesional të
sherbimeve turistike
Hapesira territoriale ku do te ndertohet kompleksi turistik “Rezort dhe Vila deri
ne tre kate” ne fshatin Dhermi, Bashkia Himare , është deklaruar si nje nga
mundesite vecanerisht për terheqjen e investimeve turistike ne kete bashki duke
perfshire edhe kete projekt si biznes i qendrueshem duke ndikuar drejtperdrejt në
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zhvillimin e zones por edhe në mbrojtjen dhe zhvillimin e cilesise se mjedisit në kete
territor tete Bashkise Himare. Zhvillimi turismit është nje drejtim dhe menyre e
rendesishme për zhvillimin e qendrueshem të Bashkise Himare dhe gjithe vendit
tone.

Qellimi i zhvillimit të qendrueshem nepermjet zhvillimit te turizmit elitar ne kete
zone te Bashkise Himare tenton:
 Te rrise nivelin e standarteve te sherbimit turisti e konkurues ne tregun e
turismi ne rajon dhe me gjere.
 T’i jape zhvillim të qendrueshem social ekonomik komunitetit vendor
 Te ruaje kulturen dhe traditen vendase të zhvillimit te turizmit
 Te zhvilloje turizmin elitar nepermjet ketij ndertimi kompleksi turistik por
në perputhje dhe harmoni të plote me resurset natyrore e njerezore të zones
dhe pa cenuar në asnje moment tiparet dalluese turistike egzistuese.
 Te mos pengoje potencialet e tjera të zhvillimit social-ekonomik të zones
nepermjet investimeve kryesisht me drejtim zhvillimin e turismi.
Miratimi i ndertimit kompleks turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ne
fshatin Dhermi, Bashkia Himare ploteson kushtin “miqesore me mjedisin”, duke
qene pra nje zhvillim i qendrueshem e moscenim të biodiversitetit të zones perreth
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saj dhe për me teper kthimin e kesaj hapsire urbane në zone Social –ekonommike me
drejtim zhvillimin e turizmit funksionale të shfrytezueshme e thellesisht ekologjike
dhe qe nuk do të kete asnje impakt negativ mbi normat e lejueshme me mjedisin
perreth.
Pikerisht per sa me siper eshte pergatitur si fillim projekti i ndertimit kompleks
turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ne fshatin Dhermi, Bashkia Himare
brenda territorit ne fjale qe do te sjell nje rikonceptim modern turistik te hapsires
mjedisore te kesaj zone e qe do t`i japi nje impuls te ri zhvillimit social –
ekonomike
ne teresi Bashkise Himare Realizimi ketij projekti , infrastrukture
turistike, do te jete nje nderhyrje per zhvillimin e turizmit elitar, e cila do te
mundesoje setepermi zhvillimin e turizmit profesional e konkurues ne rajopn e me
gjere e si rjedhim te nje zhvillimi te qendrueshem te vete Bashkise Himare.
Ky projekt me drejtim zhvillimin eturizmit elitar , konsiderohet projekt me standart
te nivelit te larte ne zhvillimin social-ekonomik teBashkise Himare. Ky projekt
eshte pjese e planit urbanistik te Bashkise Himare dhe nga aspekti mjedisor sipas
Ligjit nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, Shtojces II,
Projektet që i nënshtrohen procedurës paraprake të vlerësimit të ndikimit në
mjedis ky projekt perfshihet ne piken10. Prodhime infrastrukturore,shkronjat
b) Projekte për zhvillime urbane, .....
d) Ndërtim rrugësh, ......(projekte që nuk përfshihen në shtojcën I);
dhe klasifikohet ne grupin e projekteve qe pajisen me leje perkatese mjedisore.
Ndertimi i ketij kompleksi turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ne fshatin
Dhermi, Bashkia Himare kryhet nepermjet nje projekti ndertimor sipas projektit
teknik bashkelidhur kerkesese per lejen mjedisore perkatese te ndertuar e te miratuar
si projekt urban ne territor te Bashkise Himare.
Ky aktivitet urbanistik me karakter social –ekonomik ne sherbim te zhvillimit te
turizzmit elitar ne Bashkine e Hhimares nuk do te kete asnje lloje te mbetjeve jo te
rezikshme ne gjendje te ngurte apo te lenget e te gazte si shkarkime ne mjedis jo
vetem ne ate perreth zones se ndertimit por as edhe ne mjedise perreth me te cilet ka
lidhje direkte apo indirekte.
Ky projekt urbanistik me karakter social –ekonomik nuk ka si burim te
shkarkimeve ne mjedis as lende te ngurte te rezikshme qe te rjedhin nga procesi
“teknologjik” i ndertimit te kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre
kate”. Megjithkete vleresohet se ne sasira krejt te pa konsiderueshme per impaktin
mjesior ne momentin e ndertimit do te kete shkarkime ne gjendje te gazte te
dyoksidit te karbonit e llojeve te tjera te gazta si dhe te pluhurave, inerteve, me natyre
te ndryshme por gjithmone te grupit te mbetjeve te ngurta, te gjitha te krijuara dhe
emetuara ne mjedisin ajer e ate tokesor si produkte te procesit te djegies se
karburantit etj., te perdorimit te lendeve te para ndertimore etj si dhe te mbetjeve
teknologjike gjate ndertimit te ketij kompleksit turistik
7

Zona brenda bashkise Himare ne te cilen do realizohet ky ndertim turistik me
drejtim social –ekonomik per zhvillimin e turizmit elitar eshte ne gjendje natyrale pa
asnje lloj ndikimi mjedisor si nderhyrje me impakte mbi normat e lejuara. Edhe ne te
kaluaren, ne asnje rast, ne kete zone nuk ka patur nderhyrje ne mjedis me impakt
negativ e mbi normat e lejuara nga asnje aktivitet biznesi apo te nderhyrjeve te
llojeve te ndryshme industriale jo publike e as publike
Funksionimi i ketij projekti kryesish si zhvillim social-ekonomik me drejtim
zhvillimin e turizmit elitar qe do kryhet brenda nje afati kohor te caktuar, eshte
teresisht pa mbetje teknologjike te asnje lloji industrie apo te cfaredo lloji tjeter mbi
normat e lejuara. Megjithekete ne zbatimi te legjislacionit mjedisor egzistues nga ana
e subjektit ndertues
“CONCORD INVESTIMENT” Shpk
mbetet nje
domosdoshmeri per te hartuar e zbatuar nje plan per parandalimin e shkarkimeve ne
mjedis apo per pakesimin e tyre duke zbatuar teknikat më të mira të disponueshme.
Nga verimtaria e subjektit ndertues “CONCORD INVESTIMENT” Shpk per
realizimin e ketij projekti do perdoret edhe energji te rjetit elektrik te Bashkise
Himare ne sasira te domosdoshme pasi per aktivitetin qe do te kryhet eshte e
nevojshme perdorimi i energjise per zhvillimin e ketij aktiviteti infrastrukturor
teresisht turistik. Energjia elektrike do perdoret kryesisht per ndricim te gjithe
mjedisit tokesor te objektit gjate fazes ndertimore si dhe venies ne eficence te
pajisjeve dhe makinerive teknologjike ndertimore. Per sa me siper behet fjale qe
edhe per konsumin e energjise subjekti ndertues te planifikoje e zbatoje nje plan per
perdorim te energjise ne menyre eficente.
Nga ana e subjektit ndertues per parandalimin e kufizimin e aksidenteve do te
hartohet e zbatohet plani i sigurise nga aksidentet si dhe do sigurohet e vihet ne
zbatim gjithe infrastruktura e nevojshme dhe organizimi i domosdoshem i radhes se
puneve per
kryerjen e procesit “teknologjik” ne menyren me efektive te
mundeshme. Kjo kerkese per mbrojtjen e mjedisit e te jetes se njerezve nga subjekti
operues eshte me qellim qe te mos kete asnje rast te aksidenteve ne mjedisin e
kantjerit te ndertimit . Si rjedhim nga ky subjekt parapercaktohet e vleresohet se nuk
do te kete asnje rast te ndotjes se mjedisit. Theksohet se ne kete hapsire territoriale te
Bashkise Himare
nuk ka patur mjedis tokesor qe te kete qene i ndotur apo
demtuar e qe me pas te jete kthyer ne gjendjen e vete natyrore te paster.
Per subjektin eshte domosdoshmeri monitorimi i planifikuar i aktivitetit ndertues si
proces teknologjik per arsyen jo vetem te mbrojtjes se mjedisit nga mbetjet e
emetimet por se me kyesorja eshte per te evituar cdo lloj emergjence gjate
funksionimit si aktivitet ndertimor apo si projekt nga instalimi jo i mire i pajisjeve
apo aksesoreve teknologjik qe perdoren ne funksion te ndertimit pasi do te ishin edhe
humbje ekonomike per vete subjektin.
Gjithashtu subjekti njeh Veprimtaritë e ndaluara: Ne mjedisin ndertimor ndalohet
hedhja e lendeve dhe e mbetjeve te rrezikshme helmuese e plasëse, derdhja e
hidrokarbureve dhe e ujerave te ndotura, hedhja e lendeve dhe e materialeve te
ngurta te çfarëdo natyre dhe lloji, hedhja e mbeturinave dhe e çdo lloj lende si e tille,
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djegia e lendeve dhe e materialeve te çdo lloji, hedhja e substancave dhe e lendeve te
ndaluara e te përcaktuara me ligj;
Subjekti ben njoftimin ne rastet e ndotjes: Kur subjekti vëren ndotje te mjedisit
është i detyruar te njoftoje Inspektoriatin e Mjedisit ,Agjensine Rajonale te Mjedisit
Vlore apo organin shtetëror lokal. Subjekti si operator ndertimi “CONCORD
INVESTIMENT” Shpk , edhe per veprimtaritë e tjera te mundshme e qe zhvillohen
ne mjedisin perreth ketij shesh ndertimi sapo vëren se mjedisi është ndotur me
hidrokarbure ose lende te tjera te dëmshme, njofton institucionet shteterore perkatese.
Subjekti eshte i informuar per substancat dhe lendet qe nuk lejohen te hidhen ne
mjeds si:
 Përzierje te komponimeve organo-halogjenike dhe Përzierje te
komponimeve organike, si dhe përzierje qe mund te formojnë substanca te
tilla ne mjedis duke përjashtuar ato qe nuk janë toksike ose qe shndërrohen
menjëherë ne substanca biologjikisht te padëmshme, me kusht qe këto te mos
prishin shijen e organizmave qe përdoren për ushqim.duke patur parasysh :
Merkurin, Kadmium dhe përbejet kimike te tyre.
 Materiale plastike te qëndrueshme, te cilat ndotin e dëmtojnë mjedisin
 Nafte bruto dhe hidrokarbure si dhe çdo përzierje tjetër e tyre
Lidhur me ndotjen si burim nga aktiviteti ndertimor, subjekti ndertues duhet te marri
të gjitha masat e duhura për të parandaluar, zbutur dhe luftuar në shkallën më të lartë
për të eliminuar ndotjen dhe për të hartuar e zbatuar plane për reduktimin dhe heqjen
nga përdorimi i substancave që janë toksike, persistente dhe që shkaktojnë
bioakumulim.
Këto masa do të zbatohen:
 për ndotjen nga burime të aktivitetit ndertimor në mjedsin tokesor dhe që
përfundojnë në mjedisin ne vecanti ne ate detar me te cilin ky aktivitet
ndertimor ka lidhje direkte apo edhe indirekte.
 per te evituar efektet në shëndetin e njeriut nëpërmjet ndikimit të ndotjes në
organizmat tokesor e ato detare që përdoren për konsum,
 per shkarkimet e ujrave që përdoren për procesin teknologjik ,
 per pamjet estetike, efekte te mundshme në ekosistemet tokesoro- detare, e në
veçanti per burimet e gjalla, speciet e rrezikuara dhe habitatet kritike.
Ky raport paraprak i VNM-se perfshin metodologjine optimale per vleresimin,
monitorimin, menaxhimin dhe masat zbutese ndaj ndikimeve ne mjedis dhe ate
social.
Ne kete raport pershkruhen ndikimet me tipologji dhe madhesi te ndryshme ne
mjedis si ne: ajer, ne ujrat siperfaqesor/nentokesor, ujrat detare , floren, faunen,
zhurmat, vibrimet e shendetin e njerezve.
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Ne kete raport trajtohen jo vetem ndikimet ne mjedis dhe ate social, por edhe
karakteristikat e tyre si: tipologjia e ndikimeve, madhesia, densiteti i tyre, etj; me
qellim qe te percaktohen, plani i menaxhimit dhe monitorimit, si dhe rekomandimet
per masat zbutese ndaj ketyre ndikimeve
Kerkesa per miratimin e realizimit te ketij projekti me subjektin “CONCORD
INVESTIMENT” Shpk eshte e njohur nga Bashkia Himare , dhe regjistruar si
subjekt biznesi ne QKR

Realzimi i ketij projekti si dhe kerkesa per tu pajisur me lejen mjedisore perkatese,
përputhet me kërkesat e Politikës Mjedisore duke permiresuar reagimin e vete
subjektit ne lidhje me mbrojtjen e mjedisit nepermjet aplikimit te nisur per pajisjen
me lejen mjedisore perkatese per t`u miratuar nga Minisria e Mjedisit, AKM Tirane
dhe Agjensia Rajonale e Mjedisit Vlore ne dijeni te njesise se pushtetit vendor dhe
nepemjet QKL-se.
Subjekti do pajiset me leje mjedisore perkatese , për aktivitet me ndikim në mjedis,
dhe eshte përgatitur dokumentacioni që kërkohet nga ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011
"Për lejet e mjedisit" dhe ligji nr. 10 440, datë 7.7.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në
mjedis".
Pra ky projekt qe kerkohet per tu realizuar ne territor urban, prone jopublike sipas
certifikatave te pronesise bashkengjitur kerkeses per Leje Mjedisi ne Bashkine
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Himare, per pajisjen me lejen mjedisore perkatese sipas ligjit Nr 10440 “Per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” (VNM) kërkon një raport paraprak te VNM-se
me permbajtje kryesisht percaktimin e ndikimeve mjedisore te drejtperdrejta e ato jo
te drejtperdrejta. Si rjedhim per kete akt te pajisjes me dokumentin perkates te lejes
mjedisore eshte pergatitur vleresimi i ketyre ndikimeve gjate veprimtarise ndertimore
nga subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk
Qellimi i Raportit Paraprak te Vlersimit te Ndikimit ne Mjedis është:
4. Të jape nje gjendje sa me reale, nga pikëpamja e ndikimit në mjedis të ketij
projekti turistik social-ekonomik
5. Të analizoje gjithe faktoret pozitive e negative mjedisore, si dhe të jape masat
qe duhen marre për reduktimin e ndikimeve negative.
6. Të jape sugjerime në lidhje me parimet themelore qe duhen respektuar në fazen
fillestare të investimit e ne zbatim te parimeit baze per nje impakt sa me të
vogel të tyre në mjedisin rrethues.
Aktiviteti ndertimor nga subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk ne territor
te Bashkise Himare eshte “Ndertim urbanistik ” per funksionim te zhvillimit te
turismi elitar. Ky projekt ndertomor per aktivitet zhvillimin e turismit elitar ne
Bashkine e Himares eshte i ri i pa filluar nga zbatimi.
Zhvillimi i ketij aktiviteti turistik
nga subjekti ndertimor
“CONCORD
INVESTIMENT” Shpk me perfaqesues ligjor Z. Genci DULAKU, do te beje te
mundur qe nepermjet aplikimit te nisur per pajisjen me lejen mjedisore perkatese
miratuar nga Minisria e Mjedisit, AKM Tirane ne bashkeunim me Agjensine
Rajonale te Mjedit Vlore , nepemjet QKL-se , te përfshihet dhe te respektoje
kërkesat e Politikës Mjedisore duke nxitur e detyruar subjektin per reagimin e vete
ne niverl ligjor ne lidhje me mbrojtjen e mjedisit.
Subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk qe kerkon te pajiset me leje
mjedisore perkatese, për realizimin e projektit si aktivitet me ndikim në mjedis, ka
përgatitur dokumentacionin që kërkohet nga ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011 "Për
lejet e mjedisit", ligji nr. 10 440, datë 7.7.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis"
dhe Vendimi Nr 686 datë 29 7 2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e
të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (vnm) dhe
procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”
1.2.PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT
Subjekti ndertimor “CONCORD INVESTIMENT” Shpk me vendndodhje ne
Tirane do te ushtroje aktivitetin e vete ne perputhje me legjislacionin shqiptar duke
shlyer te gjitha detyrimet qe rjedhin nga ky legjislacion.
Ne perputhje te plote me legjislacionin kjo shoqeri ka
dokumentacionin e nevojshem per miratimin e lejes mjediosre.

pergatitur gjithe

Ky subjekt kuptohet se realizon projektin ne fjale ne mbeshtetje te zhvillimit turismi
elitar ne Bashkine e Himares. Ne vecanti ky aktivitet eshte me impakt mjediosr
pothuaj te pa perfillshem, brenda normave te lejuara. Gjithashtu nepermjet detyrimeve
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te percaktuara ne dokumentin ligjor te lejes mjedisore perkatese , miratuar nga
Ministria e Mjedisit dhe Agjensia Kombetare e Mjedisit do te kete nje peremiresim
ne ndjeshmerine dhe zbatimin e te gjitha detyrimeve ligjore persa i perket impaktit ne
mjedis.
Ky aktivitet eshte ne perputhje te plote me politiken lokale per nje zhvillim te
Bashkise Himare si dhe ne perputhje te plote me politken kombetare te zhvillimit te
turismi elitar duke marre ne konsiderate gjithe legjislacionin mjedisor shqiptar.
Subjekti e ka qendren dhe seline e vete ne Tirane,Rruga”Perlat Rexhepi”,
Ndertesa Nr.1. Hyrja 14, Ap. 7, Njesia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019. Tirane
Ky subjekt i regjistruar ne QKR eshte person juridik ne perputhje me legjislacionin
shqiptar ne fuqi. Objekti i aktivitetit te ketij subjekti eshte e percaktuar ne ekstratin e
QKR-se.
Administratori i ketij sujbjekti ushtron dhe ndjek aktivitetin duke zbatuar edhe
kompetencat e percaktuara ne dispozitat perkatese te statutit.
Z.Genci DULAKU perfaqeson kete subjekt ne te gjitha mardheniet me organet
shteterore, gjyqesore , financiare shteterore apo private. .
Me kerkes
te perfaqesuesit ligjor te firmes ndertuese “CONCORD
INVESTIMENT” Shpk perfaqesuar nga Z.Genci DULAKU u pergatit ky
Raport Paraprak i Vlersimit te Ndikimit ne Mjedis
Qellimi i i pegatitjes se Raportit te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis eshte aplikimi i
ketij subjekti prane Ministrise se Mjedisit per tu pajijsur me lejen mjedisore
perkatese te percaktuar ne ligjin “Për lejet e mjedisit”., ne ligjin Nr.10440 “Per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis si dhe detyrimit te percaktuar ne ligjin 10431”Per
Mbrojtjen e Mjedisit”
Per hartimin e ketij raportit u krye njohja e nevojshme me gjithe dokumentacionin
zoterues te subjektit si operues per realizimin e aktivitetit ne fjale me qellim per te
vleresuar raportet qe krijon ky aktivitet biznesi me mjedisin perreth si dhe per te
vleresuar impaktin ne mjedis te ketij aktiviteti.
Gjithe raporti i pergatitur per vleresimin e impaktit ne mjedis nga subjekti ne fjale
eshte bazuar dhe merr ne konsiderate Vendimin Nr 419 datë 25 6 2014 “Për
miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të
tipave a, b dhe c, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për
lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga
autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja , vendimin
nr.686 date 29.07.2014 “Per Miratimin e Rregullave te pergjegjesive dhe afateve per
zhvilmin e procedures se VNM-se….” si dhe gjithe legjislacionin mjedisor egzistues
si me poshte:
ligji nr.10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”.
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ligji Nr. 60/2014 “P ër një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”,
të ndryshuar
ligji nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”
ligji nr. 31/2013 per disa ndryshime dhe shtesa ne logjin nr.10431 date 9.6.2011 “Per
mbrojtjen e mjedisit” te ndryshuar
ligji nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis
ligji nr.12/2015 Për disa ndryshime në ligjin nr 10 440 datë 7 7 2011 “Për vlerësimin e
ndikimit në mjedis” te ndryshuar
ligji nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”
ligji nr.68/2014 per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për
mbrojtjen e biodiversitetit” te ndryshuar
ligji nr.9868, datë 4.2.2008 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8906, datë 6.6.2002
“Për zonat e mbrojtura” te ndryshuar
ligji nr.162/2014 “Per mbrojtjen e cilesise se ajrit ne mjedis”
ligji nr.28/2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8897, datë 16.5.2002 “Për
mbrojtjen e ajrit nga ndotja” te ndryshuar
ligji 30/2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8905, date 6.6.2002 “Per mbrojtjen
e mjedisit detar nga ndotja dhe demtimi” te ndryshuar
ligji nr. 10463, date 22.9.2011 “Per menxhimin e integruar te mbetjeve”
ligji 33/2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9108, date 17.7.2003 “Per substancat
dhe preparatet kimike” te ndryshuar
ligji nr.34/2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9115, date 24.7.2003 “Per trajtimin
mjedisor te ujerave te ndotura” te ndryshuar
ligji 36/2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për shërbimin
pyjor” te ndryshuar
ligji nr.131/2014 Per nje ndryshim dhe shtese ne ligjin nr. 9244,date 17.6.2004 “Per mbrojtjen
e tokes bujqesore” te ndyshuar
Vendimi i Keshillit te Ministrave nr. 177 dt. 31.03,2005 “Per Normat e Lejuara te
Shkarkimeve te Lengeta dhe Kriteret e Zonimit te Mjediseve Ujore”

Raporti qe po paraqesim lidhur me ndikimin ne mjedis per realizimin e projektit te
ndertimit te kompeksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”objekt sebashku
me dokumentacionin shoqerues te detyrueshem , eshte nje material i permbledhur dhe
argumentues qe merr persiper te paraqesi veprimtarine e ketij subjekti ndertimor
urbanistik ne Bashkine e Himares, si te lejueshme qe ploteson kerkesat e
legjislacionit egzistues mjedisor , politikat mjedisore kombetare dhe ato lokale si dhe
pa rene ndesh me ligjin “Per Mbrojtjen e Mjedisit”.
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Materiali i pergatitur paraqet shkallen e ndikimit ne mjedis te veprimtarise qe do te
kryhet si dhe masat qe duhet te merren per ruajtjen dhe mbrojtjen e gjithe
ekosistemeve natyrore perreth , sidomos te ekosistemit rural, atij detar, te shendetit e
jetes se komunitetit dhe te vete punonjesve.
Ky raport ka për qellim të sherbejne edhe si :
• instrument për mbrojtjen e mjedisit
• zhvillim urbanistik ne harmoni me mjedisin
• kontroll në perdorimet e qendrueshme të burimeve natyrore
• rritje të interesimit për bashkepunim dhe investime afatmesem e afatgjate nga
investitoret e tjere vendas e te huaj.
1.3.BAZA LEGJISLATIVE DHE MENAXHIMI I MJEDISIT
1.3.1.STRUKTURA LIGJORE DHE MENAXHIMI MJEDISOR
Subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk perfaqesuar nga Z.Genci
Dulaku marrin ne konsiderate kryesisht legjislacionin kombetar ne lidhje me
nderhyrjen ne mjedis qe do realizohet si dhe hartimin e zbatimin e nje plani te
thjeshte menaxhues nga subjekti ndertues ne lidhje me ruajtjen e mbrojtjen e
mjedisit ne zonen brenda fshatit Dhermi,bashkia Himare por edhe me gjere perfshire
mjediset natyrore e ne vecanti ato te mbrojtura me ligj sado large qofshin ato.
Subjekti “CONCORD INVESTIMENT” Shpk perfaqesuar nga Z.Genci Dulaku
perfaqesuesi ligior, do te hartoje dhe respektoje planin e menaxhimit te mbrojtjes
mjediosre tokesore rurale dhe cdo mjedisi tjeter qe ka lidhjedirekte e indirekte si
dhe gjithe detyrimet ligjore kundrejt mjedisit. Do te zbatoje sistemet menaxhuese
dhe politikat e meposhtme si dertyrim i legjislacionit mjedisor:
 Te Shendetit, Sigurise dhe Mjedisit
 Te Pergjegjesise Sociale te Shoqerise.
 Te cilesise se sherbimit publik
Ne zbatim te parimeve te mesiperme subjekti do te respektoje evitimin e impaktit
negetiv ne mjedis , reziqet , minimizimin ose zbutjen e cdo ndikimi dhe monitorimin
e vazhdueshem te tyre.
1.3.2.Sistemi i Manaxhimit Mjedisor perbehet:
 Nga hartimi i planit menxhues per te evituar ose minimizuar ndikimet
mjedisore nga aktivitetet e projektit.
 Menaxhimi mjedisor do te kryhet nga organizimi konkret qe do te kryeje
subjekti ndertues per menaxhimin sistematikisht te mbrojtjes se mjedisit
shendetit dhe te sigurise
 Bashkepunimi
midis zhvilluesit , subjektit ndertues, institucioneve te
specializuara dhe pushtetit vendor, per raportimin e ndotjeve, dhe raportime
te pergjithshme gjate veprimtarise operacionale.
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 Planin e Emergjencave i cili vlereson rreziqet e emergjencave gjate
veprimtarise ndertimorer te subjektit ndertues.
 Subjekti ndertues si nje aktivitet biznesi eshte i angazhuar per te mbrojtur
mjedisin dhe per rrjedhoje menaxhon ceshtjet e shendetit, sigurise dhe mjedisit
1.3.3.STRUKTURA LEGJISLATIVE
Legjislacioni egzistues perkates dhe i aplikueshëm për këtë ndikim ne mjedis, ne
zonen fshati dhermi Bashkia Himare, monitorohet kryesisht nga Ministria e
Mjedisit, Inspektoriati i Mjedisit, e qe do të jene përgjegjës për inspektimin
mjedisor monitorimin dhe vlerësimin, zbatimin e legjislacionit dhe kontrollin per
ceshtjet mjedisore brenda juridiksionit te vete territorial.
Institucionet qe mund te kene përgjegjësi mbi mjedisin ose përgjegjësi operuese të
lidhura me kete aktivitet jane:








Ministria e Mjedisit.
ARM Vlore
Inspektoriati i Mjedisit Vlore
Bashkia Himare
Drejtoria e Shendetit Publik
Ministria e Shendetesise (MSH)
Instituti i Shendetit Publik – pergjegjes per monitorimin e cilesise se mjedisit
2- IDENTIFIKIMI I PROBLEMEVE DHE TE DHENA TE
PERGJITHESHME PER AKTIVITETIN

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE “NDOTJEVE” KONKRETE NE MJEDIS
Identifikimi i te dhenave mjedisore , gjeografia e zones per ndertimin e objektit,
demtimet, ndotjet, zhvillimet social-ekonomike e kulturore etj referur situates
aktuale ( tokesoro-ujore) e te asaj rurale te bashkise Himare paraqiten si me poshte:
 Shtrirja gjeografike e kesaj zone rurale e bashkise Himare nuk eshte teper
dinamike, ketu mund te permenden terrene me shume pak thyerje tektonike,
litologjia e shtresave nga zhavorishte te bregdetit deri ne gurore ne lindje te
zones ndertuese.
 Nuk ka ndertime te objekteve ndervite pa marre parasysh masat mbrojtese
mjedisore
 Me menaxhim relativisht te dobet te mbetjeve
 Pa kanalizime te ujrave te zeza e ato te bardha
 Me shfrytezim pa kriter i karierave te inerteve
 Me shkarkim te ujrave te perdorura ne gropa septike pa perpunim paraprak te
tyre.
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A – IDENTIFIKIMI I PROBLEMEVE
Te gjitha veprimtarite e biznesit kane ndikimin e vete ne mjedis, por keto ndikime qe
do te shfaqen nga veprimtaria e subjektit “CONCORD INVESTIMENT” Shpk do
te jene brenda normave te lejuara, e me impakt te perkohshem e praktikisht i pa
perfillshem. Per te argunentuar pikerisht kete gje del e nevojshme qe te pasqyrohet
Identifikimi i Problemeve te mundeshme qe mund te rjedhin nga veprimtaria e ketij
subjekti
Pervec sa me siper:
1- Aktiviteti i ketij subjejkti, ndertim infrastrukture turistike, kompeksit turistik
“Rezort dhe Vila deri ne tre kate” eshte zhvillim urbanne zone rurale fshati
Dhermi,Bashkia Himare ne mbeshtetje te zhvillimit te turismi elitar.
2- Nuk eshte zhvillim i aktiviteteve industriale te cdo lloji te nderprera e qe te kene
lene pas demtime ne mjedis
3- Nuk jane te pranishme burimet ujore, nësipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në
afërsi të tij.
4- Kohëzgjatja e mundshme të ndikimeve negative qe do identifikohen gjate
procesit te ndertimit “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”nga subjekti ndertues
“CONCORD INVESTIMENT” Shpk do te jete ne afatin kohor qe percakton
dhe perfundimin e ndertimit e te parashikuar ne Raportin teknik pergatitur nga
eksperti i licensuar bashkelidhur,( me gjithe dokumentacionin e domosdoshem te
pergatitur nga zhvilluesi), me kerkesen per lejen mjedisore perkatee
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B – PERSHKRIMI I NDIKIMEVE TE PRITSHME
Megjithese ne ndertimin e kesaj infrastrukteure urbane ne mbeshtetje te zhvillimit te
turismit elitar do te kete zhvillimet e me siperme, impakti negativ ne mjedis do te jete
i perkohshem, minimal , i pranueshem per nje zone rurale gjithmone brenda normave
te lejuara.
Per sa me siper shtrirja e mundshme hapësinore e ndikimeve negativ në mjedis
parshikohen dhe vleresohen qe te jene:
1. Lidhur me distancën fizike nga vendndodhja e projektit te gjitha ndikimet si
emetime te mbetjeve te ngurta,,zhurmat,dridhjet,ererat e emetimeve te gazta
do te jene te ndjeshme kryesisht brenda territorit te sheshit te ndertimit e te
rrethuar paraprakisht.
2. Emetimet e lengeshme kryesisht ujrat e perdorura do te disiplinohen e
largohen duke menjanuar ndikimet ne mjedisin e zones ku do ndertohet
objekti
3. Vlerat e ndikuara që përfshihen në te gjitha shkarkimet ,emetimet ne
toke,mjedisin ujor detar dhe ajer bazuar ne teknologjine e procesit ndertimor,
lendeve te para ndertimore, ne Planin e zbutjes së ndikimeve negative,
Planin e menaxhimit të ambientit: reduktimi i mbetjeve dhe emetimeve në
mjedis,ne Masat kompensuese: masat paraprake për zbutjen e ndikimeve dhe
rreziqeve si dhe ne Planin e monitorimit pergatitur nga subjekti ndertues
vleresohen paraprakisht te gjitha brenda normave te lejuara.
4. Edhe ndikimet e priteshme, megjithese brenda normave te lejuara, jane te
gjitha te mundëshme per rehabilitimin e mjedisit të ndikuar dhe kthimit të
mjedisit të ndikuar të sipërfaqes ne ndertim e jashte kesaj në gjendjen e
mëparshme,
5. Kostot financiare të përafërta për rehabilitimin e ndikimeve te mundeshme
jane te perfshira ne vleren e gjithe projektit e te realizueshme ne kohe e ne
zhvillim e siper deri ne perfundimin e ndertimit te objektit.
Duke vleresuar parashikimet e mundeshme te ndikimeve te pritshme vleresohet se
nuk do te kete ndikime negative mbi floren dhe faunen tokesore dhe atyre ujore
detare me te cilat ka lidhje direkte e indirekte, as mbi njerezit, ajrin, klimen e
trashegimin kulturore mbi token, peisazhin,etj. sado larg ketij aktiviteti.
Pavaresishte nga ndikimet minimale ne mjedis qe do te kete realizimi i ketij projekti
infrastrukture turistke , ato gjithmone do te jene te kontrollueshme e te shoqeruara
me masa zbutese qe do te aplikohet nga subjekti qe zhvillon kete projekt e qe do te
kryeje nderhyrje mjedisore te miratuar si biznes e te pajisur me pare me leje
mjedisore perkatese.
Per kete gje:
1. Subjekti merr persiper qe te ruaje normat e lejueshme te ndotjes se ajrit LGS =
80 mg/m³ dhe PM10 = 50 mg/m³.
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2. Subjekti merr persiper hartimin dhe realizimin e planeve te domosdoshme per
zbutjen, pakesimin dhe evitimin e te gjitha ndikimeve me impakt mbi normat e
lejuara.
3. Subjekti operues organizon dhe ploteson kushtet me te mira per kryerjen e
kesaj veprimtarie ndertimore
4. Veprimtaria e subjektit ndertues ne fjale do te kete nje impakt mjedisor
shume minimal e praktikisht zero mbi biodiversitetin e zones,floren, faunen
sidomos te asaj ujore detare dhe vete komunitetin.
5. Veprimtaria e subjektit garanton evitimin e cdo ndotje te llojit te emergjencave
te mundeshme te mjedisit tokesor, ujor deatr qe ndodhen ne afersi, si dhe
ndikimin negativ ne gjithe biodiversitetin perkates qe ndodhet sado large kesaj
zone urbane te fshatit Dherni,Bashkia Himare.
C- MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE
Bashkia Himare zhvillon sherbimin e pastrimit me shoqeri private si menaxhim i
mbetjeve urbane te qytetitdhe te zonave rurale per sigurimin e nivelit te pastertise
Ne kete sistem menxhimi perfshihet largimi i mbetjeve urbane nga pikat e
grumbullimit te tyre te vendosura ne vende te miratuara nga Bashkia Himare.
Praktikisht edhe mbetjet urbane kryesisht ato te aktivitetit njerezor do grumbullohen
dhe largohen per ne vendin e grumbullimit te mbetjeve urbane te miratuar nga
Bashkia Himare nepermjet firmes se pastrimit .Gjithe veprimtaria dhe detyrimet e
pastrimit te zones se Bashkise Himare nga firma operuese e pastrimit do te zbatohet
nga subjekti operues e do te kontrollohet nga Bashkia Himare bazuar ne kontraten e
lidhur midis operatorit te pastrimit e kesaj Bashkie .
3.PERSHKRIMI I SHKURTER PROJEKTIT
3.1. Qellimi dhe karakteristikat e projektit
Projekti per ndertim “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ne fshatin
Dhermi.Bashkia Himare eshte nje aktivitet ne sherbim te zhvillimit te turismi
elitar, si nje veprimtari me karakter social-ekonomike e drejtim per te kontribuar ne
zhvillimin e turismi kryesisht ne Bashkine e Himares me qellim per te mundesuar
zhvillimin e nje niveli me te larte te sheerbimit turistik dhe te konkurimit ne tregune e
turismi ne rajon dhe me gjere.
Gjithashtu ky projekt i hartuar e miratuar per tu ndertuar nga subjejkti “CONCORD
INVESTIMENT” Shpk ka per qellim permiresim e metejshem te zhvillimit te
turismi e rritjen e numerit te turisteve vendas e ne vecanti te turusteve te huaj shume
te nevojshem e te kerkueshem sot ne tregun e turismi por gjithmone duke respektuar
legjislacionin mjedisor per mbrojtjen e mjedisit per nje zone te paster si dhe per te
realizuar politiken e zhvillimit te turismi konkurues ne tregun turistik si prioritet i
rendesishem ne nivel lokal por edhe ate kombetar.
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Trualli ndodhet në zonën e quajtur Gone', në plazhin e Perivolit, pranë fshatit Dhërmi, që është
pjesë e bashkisë Himarë, rreth 70m larg vijës bregdetare. Ai ka një sipërfaqe prej 144,000 m² (14.4
ha).
Trualli përfshihet në Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë së Himarës. Prona ka një shtrirje
Veri Jug, për një gjatësi prej 700 m dhe gjerësi maksimale 130m në vijë ajrore. Me koordinata të
skajeve:
 Skaji verior:
40° 9'54.61"N/ 19°36'21.16"E
 Skaji Lindor:
40° 9'40.36"N/ 19°36'17.62"E
 Skaji Jugor:
40° 9'33.17"N/ 19°36'12.16"E
 Skaji Perëndimor:
40° 9'45.50"N/ 19°36'6.12"E
Aktualisht, sipërfaqja e tokës e cila po studiohet, ndodhet në një faqe kodre dhe në një gjendjen
mëse natyrale. Në të gjithë sipërfaqen nuk ekziston asnjë ndërtim, qoftë dhe i përkohëshëm, si në
pjesën e kodrës, ashtu edhe në zonën e plazhit para saj.Zona ndodhet në nën-njësinë T2, të Planit të
Pargjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë

Foto nga gjendja ekzistuese e territorit

Pozicioni i zonës në Hartën Satelitore
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Kushtet sipas Planit te Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë:
 Kodi i zonimit:
T.2.2
 Përshkrimi i zonës:
Resorte dhe Vila
 Sipëerfaqa e truallit:
144,000 m²
 Intensiteti i ndërtimit:
0.4
 Sip. max e ndërtimit
57,600m²
 Koeficienti i shfrytëzimit të tokës
25 %
 Sipërfaqa max e zënë me ndërtim 35,000 m²
 Lartësia maksimale e ndërtimit
3 kate (11 m)
 Instrumenti i Menaxhimit të tokës
LZ 2 (Leje Zhvillimi në Zonën e Integruar)
 Kërkesa Specifike Për VNM
Trajtimii ujërave të ndotura
 Masterplan i Detajuar për të gjitha zonën
Aktualisht, sipas projektit, të dhënat teknike për Kompleksin turistik janë:
Sipërfaqa aktuale e zënë me ndërtim
23,546 m² (K = 13.2%)
Sipërfaqja e ndërtuar mbi tokë
41,590 m² (i = 0.3)
Kompleksi turistik përfshin një resort, një hotel elitar pranë detit, vila individuale, vila në grupe
dyshe, dhe apartamente të vogla të grupuara në palacina tre katëshe të cilat pozicionohen në pjesën
veriore të pronës.
Resorti është konceptuar më shumë si një qendër multifunksionale,i pozicionuarnëqendër të pronës,
Kompleksi përmban gjithashtu ambjente çlodhëse dhe sportive të konceptuara në trajtën e
komplekseve rekreative, të cilët përmbajnë pishina, fusha loje multifunksionale, lojëra tavoline, si
dhe kënde lojërash për fëmijë, hapësira këto të pozicionuara pranë resortit, në zonën më të
zhurmshme, duke i larguar kështu maksimalisht nga vilat individuale, të cilat kërkojnë qetësi më të
madhe.
Duke patur parasysh zonën në të cilën ndodhet prona, terreni i së cilës është shkëmbor,është marrë
në konsideratë që ndërtimet të parashikohen me sa më pak gërmime
Rrjeti rrugor është zgjidhur në mënyrë të tillë që të respektojë izoipset, për të bërë të mundur
shmangien e pjerrësisë, si dhe të lejojë krijimin e zonave funksionale në varësi të funksioneve të
ndryshme që ofron kompleksi
Për sistemimin e ambjenteve të relaksit si ambjente masazhi, sauna, palestra, pishina të brendshme
etj, është menduar të përdoren ato pjesë të platformave që janë pjesërisht nën tokë, ose që kanë
ndriçim të ulët. Pjesët më të veçuara do të përdoren për parkime të mbyllura duke llogaritur
minimalisht 100 të tilla.
Kompleksi ka rreth 140 vila të të gjithë tipeve, të shpërndarë në tarraca, ndërtuar në shpatin e
kodrës.
Arkitektura e objekteve do tëpërfaqësohet nga dominimi i elementeve të thjeshtë dhe krijimeve
lehtësisht të realizueshme ku do të mbizotërojë ngjyra e bardhë që thyhet aty ketu nga tekstura
organike e gurëve natyralë, do të përdoret me kujdes dhe guri e druri në fasadë, por në mënyrë të
limituar, pa krijuar faqe vizualisht të ngarkuara.
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Duke marrë në konsideratë pjerrësinë e madhe të terrenit, rrugët këmbësore në drejtimin veri-jug,
do të zgjidhen me shkallë në momente të caktuara, si dhe me rampa të pjerrëta. Gjerësia e tyre është
menduar 2-3 m
Resorti do të ofrojë edhe hoteleri më luksoze, me vileta ndërtuar në skajet e platformave, duke
shfrytëzuar pjerrësinë e terrenit,

Pamje e vilave

Pozicioni gjeografik, pershkrimi i relievit, proceset fiziko-gjeologjike dhe
gjeodinamike, ndertimi gjeologjik dhe hidrologjik,depozitimet,kushtet gjeologjike ,
karakteristikat fiziko –mekanike te shtresave gjeologjike per ndertimin“Rezort dhe
Vila deri ne tre kate”, materjalet e ndertimit, te dhenat teknike per cdo perberes te
kesaj infrastrukture turistike, jane te pasqyruara me hollesi e te pershnkruara ne detaje
ne ralacionet teknik pergatitur nga speccialist i licensuar dhe bashkelidhur me gjithe
dokumentacionin e domosdoshem te pergatitur nga zhvilluesi dhe subjekti ndertues
per tu pajisur me Leje perkatese mjedisore para fillimit te punimeve nga subjekti
ndertues.
Zhvillimi i parcelës që propozohet në projekt e qe parashikon ngritjen “Rezort dhe
Vila deri ne tre kate” perfaqeson nje ekosistem urban karkterisitk historikisht i
formuar nga zhvillimet gjeografike akumulative dhe ato te zhvillimit demografik e
urban deri ne ditet e sotme.
Rrjetit energjitik
Furnizimi egzitues me energji elektrike i ketij territori eshte ai i vete bashkise
Himare e qe lidhjet me objektin qe do ndertohet jane te pasqyruar ne projekt.
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Rrjeti i ujesjelles-kanalizimeve
Po keshtu sistemi i furnizimit me uje, pikat e lidhjes me uje , prurjet, llogaritjet
hidraulike, sistemi i rjetit te ujrave te perdorura dhe lidhja me ato te sistemit te
ujesjelles-kanalizimeve gjenden te pasqyryara ne projektin perkates bashkelidhur
kerkeses se subjektit per tu pajisur me lejen perkatese mjedisore. .

Skema e planit te kantjerit per kryerjen e punimeve

Gjithe te dhenat teknike te ketij projekti jane te pasqyruara imtesisht ne projektin dhe
raportin teknik perkates si pjese e dokumentacionit te domosdoshem qe ka pergatitur
subjekti per tu pajisur me lejen mjedisore perkatese e qe gjendet bashkelidhur
kerkeses se subjektit per leje mjedisore.
6.2 STATUSI I TERRITORIT DHE KORNIZA LIGJORE EKZISTUESE
Pozicionimi gjeografik i parcelës
Trualli përfshihet në Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë së Himarës. Prona ka një
shtrirje Veri Jug, për një gjatësi prej 700 m dhe gjerësi maksimale 130m në vijë ajrore. Me
koordinata të skajeve:
 Skaji verior:
40° 9'54.61"N/ 19°36'21.16"E
 Skaji Lindor:
40° 9'40.36"N/ 19°36'17.62"E
 Skaji Jugor:
40° 9'33.17"N/ 19°36'12.16"E
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 Skaji Perëndimor:

40° 9'45.50"N/ 19°36'6.12"E

Territori ku do te realizohet objekti “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”,është
zgjedhur sipas një njolle që është teresisht zone e miratuar paraprakisht nga bashkia
Himanre per zhvillim te turimit.
Territori në fjale ka statusin e Zones Turistike. Si të tille nga pikpamja ligjore është
brenda gjithe parametrave zhvillimore të percaktuar në vendimet e qeverise. Territori
ka gjithe karakteristikat fizike dhe gjeografike, vendosjeje të pershtatshme për të
pasur nje destinacion si ai i parashikuar ne Planin Lokal te Territorit dhe aktualisht i
miratuar.

3.3 Ushtrimi i aktivitetit dhe lidhja e tij me zona të rendesise se vecante
Bashkia Himare në pergjithesi është nje zone e lakmuar per zhvillimin e tyrizmit.
Me zhvillimet e viteve të fundit në pergjithesi ka njohur edhe nje zhvillim të gjere
infrastrukturor me drejtim zhvillimin e eturizmit cka ka cuar në zgjerim dhe
diversifimim të te infrastruktures turstilke qe ushtrohen në kete Bashki Kjo e ka
orientuar gjithe bashkine e Himares drejt zhvillimit të metejshem agro-turistik, por
gjithashtu edhe drejt nje orientimi të gjere zhvillimor ekonomik e kulturor , pasi kjo
favorizohet mjaft nga :
 ne pergjithesi nga vendosja gjeografike e qytetit te Bashkise Himare
 te qenurit nje zone kryesisht bregdetare e me zona te rendesishme turistike
 lidhja me autostrade me gjithe territorin e vendit tone
 Zone me zhvillim turistik te vazhdueshem e me perspektive
 Zone e ndjeshme ndaj impulseve te zhvillimit;
 Investime ne fushen e turismi dhe atij agrar
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 Zhvillime te ndryshme infrastrukturore ne vitet e fundit;
 Zone me bukuri peizazhore te vleresuara e te mbrojtura.
 Zone me objekte te shumta turistike te vizitueshme me karakter natyror e
kulturor;
 Zone me interesa te vecante shkencor sidomos ne ate te mjedisit
Te gjitha keto e shume te tjera e bejne qe gjithe zona e perfshire ne Bashkine e
Himares te kete nje interes te vecante per zhvillimin e turizzmit elitar i cili do te
ndikoj ne nje fare menyre ne zhvillimin ne teresi te Himares dhe do t’i sherbeje
njekohesisht edhe aktiviteteve te tjera ekonomike aktualisht dominante, me efekt
zhvillimor dhe komplementar e gjithmone ne harmoni te plote me mjedisin.
Kryerja e ketij projekti infrastrukturor do ti sherbeje zhvillimit të vete bashkise
Himare
Ajo do t’i sherbeje:
 Zhvillimit social-ekonomik e si rjedhim edhe te atij kulturor te gjithe Bashkise
Himare në perputhje me standartet europiane
 Permiresimit dhe zhvillimit te metejshem te sherbimit dhe konkurimit ne
tregun ne nivel local dhe ate kombetar.
 Rritjes se metejshme punesimit për banoret e ne menyre te vecante te te rinjve
te zones Himare.
4.PERSHKRIMI I VENDIT DHE MJEDISIT TE ZONES
4.1 Popullsia egzistuese me perafersi ne Bashkine e Himares
Disa te dhena te Bashkise Himare
Bashkia e re e Himarës kufizohet në veri me bashkitë Vlorë dhe Selenicë, në lindje
me Bashkitë Tepelenë, Gjirokastër dhe Delvinë, në jug me Bashkinë Sarandë dhe në
lindje me detin Jon. Kryeqendra e Bashkisë është Himara.
Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 Himara ka 7,818 banorë, ndërsa sipas
Regjistrit Civil kjo bashki numëron 27,049 banorë. Me sipërfaqe prej 571.94 km2,
densiteti i popullsisë në bazë të censusit rezulton vetëm 13.7 banorë/ km2 ndërsa
sipas regjistrit civil, densiteti është 47 banorë/ km2.
Njësitë administrative përbërëse janë: Himarë, Lukovë dhe Horë-Vranisht. Himara
dhe Horë-Vranishti i përkasin rrethit Vlorë ndërsa Lukova i përket rrethit Sarandë. Të
trija njësitë janë pjesë e Qarkut Vlore. Bashkia e re do të ketë nën administrim një
qytet dhe 24 fshatra.
Himara është një bashki që shtrihet përgjatë të gjithë bregut të Jonit si dhe në malet e
Labërisë në pjesën e ish-komunës Horë-Vranisht. Ajo është një bashki e pasur me
burime ekonomike me përqendrim te turizmi, peshkimi, blegtoria e ullishtet, të gjitha
produkte dhe shërbime me vlerë të lartë të shtuar.
Bashkia e re ndahet në dy territore shumë të ndryshme: Zona bregdetare si dhe Zona
e ish-komunës Horë-Vranisht,
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Bashkia e Himarës përveç burimeve të mëdha të turizmit detar disponon resurse të
mëdha edhe në turizmin kulturor apo të natyrës.
Ne mbare krahinen e Himares mbisundon klima Mesdhetare. Nga verilindja vargu i
Karaburunit dhe i Cikes (malet Akrokeravne) e mbrojne ate nga murlani dimeror. Me
kete pozicion klimaterik krahina e Himares, ne teresi me toka te pakta bujqesore, ka
kultivuar kurdohere, pervec blegtorise, dy kulturat kryesore mesdhetare: ullinjte dhe
agrumet, pa perjashtuar vreshtat. Pozicioni gjeografik i ka detyruar banoret e krahines
te lidhen nga pikepamja ekonomike jo vetem me token, por edhe me detin – me detin
jo aq me peshkimin se sa me lundrimin.
Riviera shqiptare është shndërruar këtë vit në një nga zonat bregdetare më të
populluara nga pushuesit vendas dhe të huaj. Bregdeti i jugut mbetet padyshim
destinacioni më i lakmuar turistik për shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, por vitet e
fundit edhe për turistët e huaj.
Kerkesa gjithmone ne rritje per turizmion per nje sherbim publik me te kualifikuar
me sasior dhe me cilesor eshte per nje rritje dhe zjvillim te metejshem e te
konkurimit ne tregun e turismit. Realizimi i ketij projeketi turistik ndertitimi i
rezortit turistik do te zbatohet gjithmone duke siguruar nje mbrojtje mjediosre ligjore
te mjedisit rural e ne vecanti edhe permiresimin e mjedisit pamor me te mire te
mjedisit mjedisit te kesaj zone te Bashkise Himare pasi volumet e mbetjeve nga
veprimtaria e bizneseve egzistuese te perhapura ne gjithe zonen sot per sot jane si nje
shembull jo i mire jane relativisht te pa kontrolluara e te pa monitoruara per impaktin
negativ ne mjedis ne perputhje me kerkesat e zhvillimit te turismit elitar.
Ne zbatim te detyrimeve te legjislacionit mjedisor shqiptar subjekti ndertues ne
hartimin e planit te menaxhimit mjedisor te planifikoje edhe permiresimin mjedisor
perreth mjedisit te aktivitetit te vete.

Pamje e sheshit te ndertimit
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4.2 FLORA , FAUNA DHE HABITATET E QYTETIT TE FIERIT
Zona e bashkise Himare karakterizohet nga nje larmi llojesh floristike natyrore por
edhe te kultivuara , nje larmi shume te pakte te llojeve faunistike kryesisht shtepiake
e bujqesore si dhe te nje shumellojshmerie ekosistemesh e habitatesh. Eshte ne nje
nivel te larte llojshmeria e flores se kultivuar dhe ajo natyrore ne ekosistemet agrare,
pyll, ujore, detare e ligatinore.
Po keshtu edhe llojshmeria e gjallesave sidomos ne mjedisin pyll e ate detar e qe
kerkon sigurimin e nje niveli te larte te treguesve te kushteve ekologjike te ketyre
habitateve.
Keta elemente mjedisor perbejne nje pasuri natyrore , ekonomike dhe turistike me
vlera.
Larmia
gjeomorfografike perfshin nje larmi habitatesh si ekosisteme me
karakteristika specifike , floristike e faunistike por qe ne kompleks eshte nje habitat
natyror me vlera mjedisore e per rjedhim edhe per nje zhvillim te qendrueshem
ekonomik por njekohesisht eshte edhe nje pasuri me vlere kombetare.
Pergjithesisht gjithe zona
perfshire edhe zonen e fshatit Dhermi ,eshte e
kuptueshme se nuk ka flore dhe faune me vlera te vecanta per gjenofondin po keshtu
nuk ka as habitate te ralle e te kercenuar. Nuk ka flore dhe faune me vlera biologjike
dhe si rjedhim deri me sot nuk ka probleme shqetesuese te rendesishme per mbrojtjen
e biodiversitetit.
Ne hapsiren midis zones malore e deri ne perendim kufizuar mga mjedisi detar
ndodhen plazhet potencialisht per zhvillimin e metejshem te turizmit .
Nderhyrja ne mjedisin rural ,e konkretisht ne zonen e fshatit Dhermi, per realizimin e
vepvrimtarise turiatike ne fjale, per zhvillimin e metejshem te turismi elitar , nuk do
te coje ne impakte te nivelit te tjetersimit te gjeomorfografise egzistuese, as edhe te
kete impakt negativ ne mjedisin rural, agrar,ujor, apo pyll.
Sigurisht si cdo nderhyrje do te kete edhe impaktin e vete negativ por qe ky impakt
do te jete i perkohshem dhe ne nivele shume minimale e praktikisht brenda normave
te lejuara dhe te evitueshme nepermjet menaxhimit te mbetjeve gjate zbatimit
teknologjik te ndertimit te objektit kompleks turistik.
Njekohesisht nepermjet masave te pasqyruara ne Planin e Menxhimit per zvogelimin
e ndikimeve negative qe do te zbatohen gjate realizimit te ketij projekti do te bejne te
mundur qe impakti ne ekologjine rurale te kesaj zone apo dhe te gjithe Bashkise se
Himares te jene shume minimale e praktikisht zero.
Ruajtja e mjedisit dhe mireadministrimi i mbetjeve do te jene detyrim per subjektin
ne respektim te legjislacionit mjedisor si dhe ne zbatim te gjitha kushteve mjedisore
qe do te percaktohen ne lejen mjedisore te miratuar nga Agjensia kombetare e
Mjedisit dhe Ministria e Mjedisit.
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Gjendja egzistuese e ekologjise rurale e zones nuk do te ndikohet ne asnje menyre
ne nivelin e perkeqesimit e as te tjetersimit te parametrave te komponenteve
ekologjik .
Edhe pse informacioni i hollesishem mbi biodiversitetin e kesaj zone rurfale per
mungesa studimore eshte i kufizuar mund te themi se nuk kemi te bejme me ndonje
pasuri te rendesishme. Biodiversiteti i kesaj zone nuk do te demtohet si presion
njerezor.
Ne procesin e zbatimit te teknologjise per ndertimin e objektit nuk do te kete
praktika te pa pershtatshme ndotese apo demtuese te cfaredo lloji per mjedisin atij
natyral te fsdhatit Dhermi e me gjere.
Per biodiversitetin e zones ku do te operoje sujbjekjti, nuk do te kete ndotje e as
eutrofikim nga shkarkime te ujrave teknologjike apo ato te zeza e te pa trajtuara ne
mjediset pritese e as nga mbetjet me natyre organike e inorganike .
Lidhur me biodiversitetin egzistues te gjithe zones ne menyre te pergjitheshme mund
te themi se nuk dallohet per ndonje pasuri me vlera te vecanta pasi aty kryesisht
bimesia eshte e dominuar nga lloje te bimeve barishtore spontane e pjeserishte nga
agrare te kultivuara e bime shkurore e drunore te kultivuara dekorative.
TE DHENA PER MJEDISIN DHE KOMPONENTET E TIJ TE ZONES
Ekosistemet
Kanioni i Gjipesë,1 200 ha, Zonë e Pejsazheve të Mbrojtura (kategoria V), Zonë me një pejsazh
mjaft tërheqës, me formacionë gjeologjike interesante, ku nuk mungojnë dhe shpellat. Përgjatë
kanionit takohen pëllumbat e egër. Përsa më sipër kjo zonë tërheq vemendjen e vizitorëve dhe
turistëve.
Porto Palermo, 600 ha, Rezerve strikt natyrore (detar dhe tokësor) (kategoria I), Është një zonë
detare e bregdatare me të ruajtura dhe me vlera të medha shkencore për vendin. Kati litoral datar
mjaft i shprehur e i pasur në lloje një pjesë e të cilave lloje mjaft të ralle e që mbrohen nga
konventat ndërkombëtare. Interesante është dhe zona kontinetale përreth me shtretër të gjerë të
qumështores dru Euphorbia dendroides dhe sherebelës Salvia triloba. Zona ka dhe vlera historike;
në të gjendet dhe kalaja
KLIMA
Klima është tipike mesdhetare, me dimër të butë dhe të lagësht dhe verë të nxehtë e të thatë. Kjo
situatë ndikohet nga masat ajrore detare për shkak të distancës relativisht të shkurtër nga deti Jon.
Temperatura mesatare vjetore luhatet në 14-15 °C ndërsa temperatura e Janarit rreth 5 °C. Reshjet
bien kryesisht në formë shiu ndërsa dëbora është dukuri e rrallë.
Gjatë verës bien vetëm 1/10 e reshjeve vjetore gjë që shtron nevojën e ujitjes së tokave bujqësore.
Klima mesdhetare pasqyrohet edhe ne bimesine natyrore te kesaj zone ku mbizoterojne shkurret
medhetare gjethembajtese, haloret mesdhetar si dhe bime tipike te bregdetit
EROZIONI
Intensiteti i erozionit varet nga faktore fiziko-gjeografike (perberja litologjike, reljevi), kushtet
klimaterike (sasia dhe shperndarja e rreshjeve, temperaturat e sidomos amplitudat e tyre),
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shkalla e mbuleses me bimesi dhe tipi i saj (gjetherenes apo gjethembajtes) dhe nga
veprimtaria prodhuese apo ndertuese e njeriut.
Kushtet natyrore te zones jane te tilla qe kane favorizuar nje zhvillim te erozionit te nivelit te
zonave malore te vendit tone qe shkkojne rreth 60-80 Ton/Ha
Sasia e madhe e rreshjeve dhe renia e tyre e vrullshme pas nje stine te zgjatur te thate,
shpesh me intensitet shume te madh ne njesine e kohes, perhapja e formacioneve te buta,
lehtesisht te gerryeshme, bimesia e zones malore relativisht e varfer jane faktoret kryesor eroziv.
Ritmika Bimore Mesdhetare e Parkut.
Ne ndarjen sipas brezave dhe grupeve kryesore bimore te Shqiperise,zona pozicionohet ne lindje
te bregdetit pergjate planit horizontale ndersa ne planin vertikal nga brezat e biomave:
1 - Brezi i pyjeve dhe shkorretave medhetare;
Ndersa, nga pikepamja gjeobotanike nga gjashte klasifikime fitoklimatike hasen vetem keto si
meposhte;
1. Zona bregdetare dhe ajo agrare
2. Zona e ullirit/shkurreve mesdhetare qe nuk leshojne gjethet;
Cilki vegjetativ ne kete zone eshte mjaft i gjate. Ketu, me mbarimin e veres dhe fillimin e vjeshtes,
verehet nje “pranverim” i vogel gjate te cilit mund te lulezojne speciet natyrore vjeshtore, si terfili
nentoksor (Trifolum subterraneum), apo specie thuajse gjithevjetore si psh; trasta e çobanit
(Caspella borsa-pastoris). Gjate dimrit bimet e lulezuara thuaje mungojne, ndonese temperaturat jo
shume te ulta dhe reshjet e mjaftueshme bejne qe toka te mbulohet nga nje mase te gjelber e te
dendur. Pjesa me e madhe e bimeve terofite dhe gjeofite e mbarojne ciklin e tyre biologjik ne fund
te muajit Maj. Ardhja e qershorit shoqerohet me pakesimin e menjehershem te reshjeve duke
shkaktuar nje tharje ne mase te bimesise barishtore dhe shkurretave.
TE DHENA TE PERGJITHESHME PER FLOREN DHE FAUNEN
Pergjithesisht flora dhe fauna shqiptare deshmon per nje pasuri te madhe te biodiversitetit.Kjo per
arsye se Shqiperia ka diversitet te madh te ekosistemeve dhe te klimes gje qe reflekton edhe ne
larmine e flores dhe faunes me vlera dhe rendesi te madhe ekonomike njekohesisht edhe si indikator
te pa gabueshem ne vleresimin e performances mjedisore.
Flora dhe fauna ne vendin tone eshte studjuar ne nivele te ndryshme per cdo grup taksonomik te
vecante jo vetem per diversitetin por edhe per perhapjen ,madhesine e popullatave e deri ne
percaktimin e llojeve te kercenuara me te dhena morfologjike ,bioekologjike,zooekologjike dhe
shkaqet e kercenimit .
Zona karakterizohet nga nje larmi llojesh floristike,faunistike si dhe te nje shumellojshmerie
gjeomorfografike .Keta elemente mjedisor te kesaj zone perbejne nje pasuri natyrore, dhe peisazhi,
me vlera ekonomike.
Larmia gjeomorfologjike e gjeomorfografike perfshin nje larmi habitatesh si ekosisteme me
karakteristika specifike gjeologjike, floristike e faunistike por qe ne kompleks kjo zone eshte nje
habitat natyror me vlera mjedisore e per rjedhim edhe per nje zhvillim te qendrueshem ekonomik
te zones por njekohesisht eshte edhe nje pasuri me vlere kombetare.
Karakteristike e flores se kesaj zone eshte larmia e habitateve dhe prezenca e llojeve bimesh te
vecanta. Megjithkete kjo zone nuk ka vlera te rendesishme kombetare nga kendveshtrimi studimor
dhe turistik. Nuk ka bime qe gjenden aty e te jene shume te rralla per Shqiperine , apo te kene vlera
te vecanta te rendesishme shkencore. Ka nje numer jo te madh bimesh qe perdoren si bime
mjekesore , aromatike , industriale dhe dekorative..
Fauna shqipetare, megjithese ben pjese ne rajonin e Mesdheut, ka fizionomine e saj
te vecante. Ne Shqiperi gjenden: 760 lloje rruazoresh, nga te cilet 85 lloje u
perkasin gjitareve, qe perbejne 42% te gjithe gjitareve te Evropes. Prej tyre 79
jetojne ne toke, ndersa 6 ne mjediset ujore. E pasur eshte bota e shpendeve, e cila
numeron 340 lloje. Sipas mjediseve ku jeton bota shtazore, ndahet ne faunen
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tokesore e ujore.
Zona qe do te realizohet projekti ,nuk eshte rezervat kombetar natyror,nuk eshte zone me bukuri te
ralle natyrore nuk eshte park rajonal as edhe rural, nuk eshte rezervat natyror lokal.Projekti qe do
realizohet nuk prek apo te demtoje ,apo te shkateroje ndertime me vlera arkitektonike,as
monumente kulturore dhe arkeologjike te lashtesise,po keshtu nuk do te preki as edhe monumentet
e natyres qe ndodhen ne zone apo edhe ne afersi te saja.
Ky projekt nuk bie ndesh me direktivat e B.E. lidhur me mbrojtjen e shpendeve te eger,as me
Konventen per Trashegimine Kulturore Boterore apo me Konventen e Ramsar-it.
Bimet me te rendesishme te identifikuara ne zonen ku do te ndertohet projekti mund te ndahen ne
grupime kryesore si:
a- Beme natyrore barishtore
b- Bime natyrore shkurore
c-Bime drunore
d-bime dekorative
Kompleksi hapsinor si nje habitat eshte nje hapsire e rendesishme per nje numer te larte
taksonomik te faunes perfshire insekte, peshq, amfibe, reptile,shpend, gjitare. Zona nuk eshte
vecanerisht e rendesishme per asnje nga grupimet taksonomike te faunes shqiptare. Disa nga kafshet
qe strehoen ketu jane ne kategorine e kafsheve te rrezikuara ne shkalle Kombetare. Zona ne
pergjithesi nuk shikohet me prioritet dhe nuk pretendohet te trajtohet dhe ruhet me kujdes te
vecante.
SHUMELLOJSHMERIA FLORISTIKE E ZONES
BIMET NATYRORE DRUNORE
Per klimen mesdhetare qe ka zona nga bimet drunore me te rendesishme jane ato te pyllit Druret me
te rendesishem te ketij ekosistemi jane te familjes se pishave
( Pinaceae) , gjjimia (Pinus) me llojet pisha e bute (Pinus pinea) dhe pisha e eger bregdetare (Pinus
halepensis). Nga familja e selvise (Cupresaceae), selvia (Cupressus sempervirens ) eshte shume e
ralle ne gjendje te bimeve te vetmuara. Po ne zonen e Pyllit por edhe ne mjedise te tjera ne forme te
vetmuara ka dushqe,familja (Fagaceae), gjinia (Querqus ) me llojjin (Querqus rubur) dhe rralle
lloji ilqe (Querqus ilex), rapi (Platanus orientalis).Jane te pranishme ne formen gati te drureve te
vetmuar akcia , familja (Leguminoseae) me llojin (Robina pseudoacacia), lofata (Cercius
siliquestrum), gjineshtra (Genista radiata),
BIMET NATYRORE SHKURORE
Nga bimet shkurore natyrore me e perhapur eshte manarerra ,familja (Rossaceae) me llojet
manafera e zeze(Rubus tomentosus) dhe shume pak manafera e kuqe (Rubus idaeus).
Fam.(Euforbiaceae) me llojin (Euforbia dendroides). Nga familja e selvise (Cupresaceae) eshte
shume pak e perhapur lloji i dellenjave gjinia (Juniperus) me llojin e dellenjes se kuqe (Juniperus
oxicedrus) dhe dellenja e zeze (Juniperus communis) qe hyjne edhe ne grupin e bimeve
medicinale,lloje te familjes (Myrtaceae) me perfaqesues xina (Myrtis comunis),mareja((Arbutus
unedo),shqopia (Erica arborea),lofata (Cerecius siliquestrum), dafina (Laurus nobilis),gjeshtra
(Spartium junceum)
BIMET NATYRORE BARISHTORE
Bimet natyrore barishtore jane te llojeve me te perhapura dhe me popullata dominuese ne gjithe
zonen ne studim.Keshtu hasen llojet e terfilave (Trifolium pratense),(Trifolium repens),(Trifolim
alexandrinum),llojet e familjes (Compositae) si kamomili (Matricaria chamomilla),lule shqera
(Bellis perenis), lulemargarita ( Leucanthemum vulgare) dhe (Heliantus tuberosus),gjembaci I madh
(Silybum marinum),gjembaci me lule te verdhe (Cnicus benedictus),llojet e kallamave qe hasen ne
mjediset ujore dhe me lageshti jane shume te perhapur ne anet e ujembledhesve te bujqesise si dhe
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te kanaleve ujore.Dy llojet e kallamave jane, kallami i zakonsh ( Arundo donax) dhe kallami me i
vogel (Phragmites australis),lloje te bimeve gjethedelli ai i zonave barishtore pak te perhapura
(Plantago psyllium),lulkuqia (Papaver rhoeas)
BIMET DEKORATIVE
Ne llojet e drureve dekorativ jane te pranishem nga familja e selvise (Cupresaceae) llojet e pa
determinuara te gjinise (Thuja) qe hasen kryesisht ne mjediset e sherbimit social Nga llojet e
bimeve te blinit familja (Tiliaceae) haset shume pak lloji blini gjethegjere (Tilia platiphyllos)
kryesish ne arealin urban te qytetit,.Po keshtu nga familja (Oleaceae) eshte e perhapur lloji ligustri
drunor (Ligustrum japonica) dhe ligustri shkuror (Ligustrum sienens)si bime dekorative ne zonen
urbane por edhe jashe saja,manjola (Magnolia grandiflora),dafina (Laurus nobilis),mimosa (Acacia
dealbata),Lojet e ndryshme te pa deteerminuarra te plepave gjinia (Populus) me llojin me te
perhapur plepi I zi (Populus nigra),lloje te pa determinuara te ekualiptit dekkorativ ,te gjinise
(Eucalyptus) ,palme gjethe pendore e gjinise (Phoenix) dhe palma gjethe pellembore e gjinise (
Vashingtonia), oleandra (Nerium oleander), lloje te familjes (Myrtaceae) me perfaqesues
ekualipti(Eucalyptus globulus), lloje shelgu te gjinise (Salix)
BIMET E KULTIVUARA
Nga bimet e kultivuara per prodhim por edhe ato te mbjella ne mjediset perreth banimeve familjare
jane te shumta e duke formuar keshtu popullime qe ndikojne ne permiresimin e parametrave
mjedisor te zones . Bime te tilla dominuese jane ato te familes trendafilore (Rossaceae) me llojet e
kumbullave gjinia (Prunus), me llojin me te perhapur (Prunus domestika),ftoi (Cydonia
olbionga),dardha (Pirus domestica),molla (Malus domestica),pjeshka (Persica vulgaris),hardhia
(Vitis),l familja (Rutaceae) limoni (Citrus limon),mandarina (Citrus nobilis),portokalli (Citrus
sinensis),familja (Punicaceae) me llojjin shega(Punica granatum), familja (Ebenaceae) me llojjin
hurma (Diospiros kaki),Nje rendesi te vecante ka familja (Oleaceae) me perfaqsues ullirin(Olea
europe sativa) qe ze siperfaqe te konsiderueshme si ullishte , nga familja (Moraceae) fiku (Ficus
carica),jonxha e kultivuar foragjere
(Medicago sativa),fasulia (Phaseolus vulgaris),gruri
(Trticum),misri (Zea mays),dhe pothuaj te gjitha llojet e perimeve .
SHUMELLOJSHMERIA FAUNISTIKE E ZONES
Ne kete zone strehoen lloje te shumta invertebroresh e ne vecanti ato te klases se insekteve
(Insecta)me llojet kraheforte (Coloptera),fluturat (Lepidoptera), karkalecat (Ortoptera),etj,tipi i
molusqeve (Mollusca) me dy grupimet kryesore klasat (Gasteropoda) dhe (Lamelibranca) , klasa e
krimbave (Annelida), tipi kordateve (Chordata) me grupimet perkatese te vertebroreve(Vertebrata)
si peshqit (Osteichthyes),amfibet (Amphibia),zvaraniket (Reptilia),shpendet (Aves) dhe gjitaret
(Mammalia
INVERTEBRORET
Tipi Arthropoda ,Klasa e insekteve (Insacta)
Jane shume te perhapur dhe te shumellojshem.Nuk ka studim te vecante per ket klase.Nga llojet e
kesaj klase mund te permendim:Bleta (Apis millifera),grereza e madhe (Vespa Chrabro),nga llojet e
fluturave (Lepidoptera) jane (Bombix mori),(Papilio machaon),(Papilio podalirius), shume pak e
perhapur eshte flutura e madhe e nates (Saturnia pyri) ,nga llojet e karkalecave jane karkaleci i
madh (Anaecryptium egyptium),(Mantis religiosa) ,me pak i perhapur eshte (Empusa egena) , Ka
disa lloje te rendit (Choloptera) si (Luccanus Cervus),bizhdollani (Potasia aeruginosa) ,gjinkalla
),Cicada orni) si dhe lloje te tjera te pa determinuara
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Tipi i molusqeve (Mollusca)
Me i rendesishmi e me i perhapuri qe eshte edhe i kultivueshem dhe ka vlera tregtare nga klasa
(Gasteropoda ) eshte kermilli i tokes (Helix pomatia)dhe me pak i perhapur eshte lloji (Helix
lucorum),dhe (Helix secernenda),ka edhe lloje te tjera te pa determinuara
klasa e krimbave (Annelida)
Nga kjo klase me i rendesishmi dhe me i perhapuri eshte krimbi i toke (Lumbricus teresatris), ka
disa loje te tjera krimbash te pa determinnuar per zonen e projektit.
VERTEBRORET
Klasa e peshqeve(Osteichthyes)
Kjo zone ka ekosisteme ujore te populluara nga llojet e peshqeve lumore me perfaqesues me te
rendesishem krapi (Cyprinus carpio) ne sasira shume te vogla si dhe ato detare me nje larmi
llojesh te peshqeve shume cilesor perfshire dhe llojet e tregtueshme jo peshq. Lumi Gjanica sot nuk
ka asnje lloje peshqish qe e kane populluar dikur ate.
Klasa e amfibeve (Amphibia)
Nga llojet e klases Ampfiba jane te pranishem bretkosa e zakonshme (Rana balcannika ),bretkosa
kercimtare (Rana dalmatica),thithlopa (Bufo bufo),thithlopa e gjelber (Bufo viridis) salamandra apo
e bukura e dheut (Salamandra salamandra) si dhe lloje te tjera te pa determinuara.
Klassa e zvaranikeve (Reptilia)
Lojet me te perhapura dhe te identifikuara jane breshka e zakonshme (Testudo hermani),hardhuca e
murreve (Podarcius muralis),me pak i perhapur zhapiu i gjelber (Lacerta viridis),nga llojet e
gjarperinjeve kakzoza(Anguis fragilis),bullari (Ophisaurusapodus),gjarperi i zakonshem (Natrix
natrix),me pak e perhapur neperka (Vipera ammodites) si dhe lloje te tjera te pa identifikuara e te
pa determinuara.
Klasa e shpendeve (Aves)
Nga llojet me te perhapur dhe me popullata me te medha edhe ne kete zone jane llojet e rendit
(Passerniformes) me perfaqesuesin me te perhapur harabeli (Pasern domestica),gjithashtu hasen
kryearza(Carduelis
carduelis),dallandyshja
bishtgershere(Hirundo
rustica),falkoi
(Falco
peregrinus),kukuvajka (Athene noctua),cerla e kopshteve (Emberiza hortulana),thelleza e fushes
(Perdix perdix),kumria (Streptopelia decaocto),ralle haset pellumbi i eger (Columbia livia)
Klasa e gjitareve (Mammalia)
Lojet e gjitareve jane te shumte ,jane ato te bujqesise por rendesi te vecante ekologjike ,mjedisore,
kane popullatat ne gjendje te eger. Ne zonen ne studim me te perhapur jane:lepuri i zakonshem i
eger (Lepus europaeus),jane te pranishem dhelpra (Vulpes vulpes), nuse lala (Mustelus
mustelus),lakuriqi i nates (pipistrellus pipistrellus),iriqi (Erinaceus concolor).Gjithashtu jane te
pranishme gjithe kafshet gjitare te blegtorise si dhe ato te punes.

4.3 TOKAT , KATEGORIA E TOKES GJEOLOGJIA DHE MORFOLOGJIA
Dihet se mbrojtja e tokes eshte e rendesishme per bujqesine per pylltarine dhe
biodiversitetin,dhe nga ana e tyre keta jane te rendesishme per ekonomine, shendetin
publik dhe turizmin.
Veprimtaria e subjektit ne fjale nuk kerkon toke ne perdorim per asnje lloje
aktiviteti tjeter , porse e vetmja siperfaqe tokesore qe disponohet nga pronari mbetet
ajo ne vendin e quajtur Gone-Perivol, Dhermi per kete destinacion pra te zhvillimit
te turismi . Per token dy jane problemet kryesore dhe me shqetesuese : Erozioni dhe
prishje e cilesise se tokes.
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Ushtrimi i veprimtarise nga subjekjti nuk shkakton rritje te shkalles se erozionit nuk
do te rritet me shume nga ajo qe aktualisht ka e do te kete ne kushte netyrore.
Ushtrimi i veprimtarise nga subjejkti
ne kete zone nuk do te shkaktoje
shpyllezime, as rritje te humbjes se tokes pra asnje ton/hektare ne nje vit.
Nga ushtrimi i veprimtarise ne zonen ku do te operoje subjekti ndertues nuk do te
kete prishje te cilesise se tokes dhe humbje te pjellorise pasi nuk preken nga kjo
nderhyrje mjedisorre e subjektit, nuk do te shtohet as reziku i reshqitjes se tokes dhe
humbje te saj.
Nuk do te kete ndikime ne vellimin e ujrave rjedhese ( te kanalizimeve ) apo atyre
ne dispozicion te furnizimit per vaditje e as ne furnizimin me uje te pishem

Zona rurale perfshire edhe territorin per ndertimin ne fshatin Dhermi nuk ka
ndonje paraqitje gjeografike te larmishme, ajo dominohet nga reliev me mpjeresi,
memstrukture shkemboro-zhavorishte me lartesi te maleve perreth ne anen lindore
qe shkojne deri reth rreth 100 metra
Tokat bujqesore egzistuese perfshire edhe ate tendertimit te kompleksit turistik , sot
per sot jane ne gjendje natyrore pa ndotje te natyrave te ndryshme pasi nuk ka
aktivitete emetuese me origjine urbane por edhe industriale.
Nga veprimtaria e ketij subjekti ndertues , toka si mundesi per shfrytezim te
cfaredo lloji aktiviteti si ai bujqesor ,apo ai ndertimor ,urban, nuk do te kete demtime
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te cilesise nga asnje lloje ndotje ku substancat ndotese te arijne te hyjne ne zinxhirn
ushqimor e me pasoja per shendetin e njerezve.
Nuk do te kete hedhje te pa kontrolluar te mbetjeve urbane te cilat te sherbejne si
ushqim per kafshet apo te ndotin token.
Nga veprimtaria e subjetit ne kete zone urbane nuk do te kete shpyllezime e si
rjedhim nuk do te kete ndikim ne rritje te humbjes se tokes nga erozioni mbi 60-80
ton/hektare ne nje vit qe eshte per zonat malore e me reshje ne dimer .
Nga nderhyrja e ketij subjekti per ndertimin e objektit ne fjale nuk do te kete prishje
te cilesise se tokes dhe humbje te pjellorise pasi nuk do te preken nga ky aktivitet.
Ne zonen qe do te operoje subjekti ndertues nuk ka trashegimi arkitetktonike e
historike te vecante, po keshtu nuk ka edhe zone arkeologjike qe te jene nen
ndikimin e veprimtarise se shoqerise ndertuese dhe ne asnje rast nuk do te kete
nderhyrje direkte ne to e si rjedhim nuk do te kete edhe demtim te ketij lloji.
Uji , akuiferet, shkarkimet e mundeshme egzistuese
Zona ku do te operoje subjekti ndertues nuk eshte e njohur per pranine dhe
shfrytezim te burimeve ujore natyrore ashtu edhe te ujra nentoksore qe mund ta kene
zanafillen e tyre nga lartesite maleve ne lindje te zones ndertimore. Ujrat qe
shfrytezohen edhe ne kete zone per perdorim nga popullata jane ato te rjetit ujesjelles
egzistues.
Ujrat qe mund te shfrytezohen nga subjejkti per procesin teknologjik te ndertimit te
kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate” apo te nevojave te
ndryshme do te jane ato qe furnizojne edhe gjithe zonen e fshatit Dhermi.
Rruget e gjithe ujrave te burimeve natyrore aktualisht jane ne gjendjen e tyre sipas
rjetit hidraulik dhe veprimtaria e ketij subjejkti nuk do te kete asnje lloj ndikimi
lidhur me demtimin apo me mdonje nderhyrje te pa ligjshme.
Nga veprimtaria e subjektit nuk do te kete asnje lloje nderhyrje qe te devijojne
rruget e rjetit te ujrave te pishem t.
Pavaresisht nga mungesa e nje studimi per perllogaritjen e sasive te rerzervave te
ujrave te nentokesore ,ato jane nje potencial i mundshem qe duke respektuar
legjislacionin per shfrytezimin e tyre te mundesohet nderhyrja nga subjekte te
ndryshme per interesa te komuinitetit te zones te paraqesin me pare kerkese per tu
pajisur edhe me Leje te Shfrytezimit te ujrave nentokesore
Burimet ujore natyrore egzistuese jane te mundeshme per perdorim familjar te zones,
kjo eshte nje rezerve potencialisht e mundeshme per shfrytezim dhe tepricat e tyre
mundet te prdoren sipas nevojave edhe per bujqesine qe aktualishte ne kete zone
eshte shume pak e zhvilluar.

33

Rruget e gjithe ujrave te burimeve natyrore siperfaqesore dhe atyre nentokesore
aktualisht jane ne gjendjen e tyre natyrore , pasi nuk ka e as nuk do te kete, edhe nga
subjekti ne fjale, asnje nderhyrje qe te devijoje keto burime nentokesore.
4.4 AJRI, CILESIA E AJRIT, FAKTORET KLIMATIKE
Gjate zbatimit te procesit teknologjik te ndertimit te kompleksit turistik “Rezort
dhe Vila deri ne tre kate” infrastrukturor per zhvillimin e turismi nga zhvilluesi
“CONCORD INVESTIMENT” shpk ne zonen e percaktuar nuk do te kete asnje
ndikim negativ mbi normat e lejuara ne cilesine e ajrit si pluhura , gaze mbi normat
e lejuara nga pajisjet teknologjike qe do perdoren e as edhe ndotes te tjere .
Per te evituar ndikimet negative per shendetin e banoreve e ne vecanti te punonjesve
gjate reslizimit te ketij projekti , subjekti detyrohet te planifikoje dhe plotesoje nje
sere masash teknike e organizative qe zbusin impaktin negativ (qe bllokojne
perhapjen e pluhurave ) per shendetin e njerezve si me poshte:
 Vlera e PM10 qe eshte e respirueshme dhe e mundeshme per demtimin vetem
te punonjesve te jete shume me e vogel se 50 mg/ m³ qe eshte norma e
lejueshme. Megjithkete per evitimin e ndikimit te ketyre lloje pluhurash
punonjesit sipas rastit te perdorin pajisje e procese si masa mbrojtese.
 Nga aktiviteti te mos kete emetime te pluhurave pezull ne ajer e te mos
shkaktoje ndotje te mjedisit e shendetit te punonjesve duke ruajtur treguesin e
LGS – se ne ajer qe te jete shume me e ulet se 80 mg/m³ qe eshte norme e
lejuar ne vendin tone sipas BE
 Te evitohen ne kohe cdo lloje depozitimi te perkohshem te mbetjeve te lendes
se pare dhe atyre urbane qe jane burim i pluhurave.
 Mbetjet e ngurta te hidhen vetem ne vende te miratuara e qe nuk jane burim
ndotje per mjedisin.
 Po keshtu edhe per perdorimin e makinerive qe do te jene burim i ndotjes se
ajrit me gaze te ndryshme te respektohen, te planifikohen e zbatohen te gjitha
masat e domosdoshme per zbutjen e ndikimit ndotes te tyre.
 Subjekti operues ndertimor te respektoje te gjitha masat e pasqyruara ne
Planin e Menaxhimit te mbetjeve si dhe ato te percaktuara ne lejen mjedsiore
nga Agjensia Kombetare e Mjedisit dhe miratuar nga Ministria e Mjedisit.
 Per sa me siper subjekti te hartoje e realizoje planin e vetemonitorimit
nepermjet subjekteve te licensuara si detyrim ligjor dhe ne rastet e tejkalimit te
normave te lejyara te informoje Inspektoriatin e Mjedisit Vlore dhe te marri
masat e nevojshme teknike per evitimin e zbutjen e ndimit te tyre ne mjedis.
Faktoret klimatike
Faktoret klimatike te zones jane ato te nje klime mesdhetare te ndikuar nga mjedisi detar dhe
lartesite e kodrave perreth duke krijuar nje dimer pa reshje debore e ngrica, me temperatura qe nuk
zbresin nen zero grade celsius. Per nje periudhe qe shkon nga muaji dhjetor deri ne shkurt mund te
kete vetem pak dite me temperatura qe mund te zbresein nen zero.
Vera eshte e fresket deri ne te nxehte me temperatura mesatare rreth 24-26 grade e me pak reshje.
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Faktoret klimatike jane shume favorizues per biodiversitetin e ne vecanti per zhvillimin e turizmit
detar .
Disa te dhena per klimen ne Bashkine Himare qe jane te peraferta me ato te zones qe do te
ndertohet komleksi turistik.
Qarku
Reshjet
Temperature
Dite me
Dite me Dite te
vjetore
mesatare
diell
shi
vraneta
Vlore
1675 mm
16.4 c
229
44
95
Rreshjet
Per shkak te veprimtarise se gjere ciklonare sasia me e madhe e rreshjeve vihen re ne gjysmen e
ftohte te vitit, dhe ajo me e ulet ne peridhen e ngrohte te tij. Kjo zone karakterizohet nga sasi
rreshjesh vjetore te ulta mesararisht rreth 930mm ne vit te cilat bien kryeshisht ne forme shiu.
Muaji më me shume rreshje eshte muaji nentor 132.9mm , i ndjekur nga muaji dhjetor 113 mm.
muaji me me pak rreshje eshte muaji korrik me 23.9mm
Numri i diteve me rreshje ≥ 1.0 mm varion nga 2.4 dite (korrik) deri ne 11.1 dite (dhjetor). Gjate
vitit ka mesatarisht 86.4 dite me rreshje ≥ 0.1mm.
Temperature e ajrit
Ecuria vjetore e temperaturave maksimale absolute te ajrit eshte e njejte me ate te temperaturave
mesatare , pra me nje minimum ne janar dhe maksimum ne korrik ose gusht. Temperaturat
maksimale absolute >30 C fillojne te regjistrohen qe nga muaji maj dhe vazhdojne deri ne shtator.
Temperatura maksimale absolute me e larte e vrojtuar eshte 38.6C ne Korrik (viti 1988).
Nje nga treguesit me te rendesishem per te karakterizuar temperaturat maksimale te ajrit eshte dhe
mesatarja maksimale , vlerat e se ciles variojne nga 12 C ne Janar deri ne 27.8 C ne Korrik.
Kjo zone , ashtu si edhe ne rastin e rrezatimit diellor , karakterizohet nga nje numer i madh e oreve
me diell. Mesatarisht gjate vitit ka 2655 ore diell , me vleren me te larte ne Korrik me 355ore dhe
ate me te ulet ne dhjetor me 107 ore.

Pejsazhi
Zona e fshatit Dhermi ne te cilen do te operoje subjejkti ndertues ka vlera te medha natyrore dhe
piktoreske ne gjendje pothuaj te virgjer por edhe te kultivuar qe ka mbijetuar pavaresishte nga
presioinet njerezore qe jane ushtruar mbi te .
Kjo zone edhe nga ushtrimi i veprimtarise nga subjekti ndertues ne fjale do te jete ne mbrojtje
me qellim qe te ruhen vlerat e diversitetit biologjik si dhe ai pejsazhik , bukuria natyrore e
pejsazheve per brezat qe do te vijne.
Hapsira perreth zones per ndertim ,nuk eshte rezervat kombetar natyror,nuk eshte zone me
bukuri te ralle natyrore nuk eshte park rajonal as edhe rural,nuk eshte rezervat natyror lokal. Nuk
jane prekur apo demtuar ndertime me vlera arkitektonike,as monumente kulturore dhe
arkeologjike te lashtesise,po keshtu as edhe monumentet e natyres qe ndodhen ne zone apo edhe ne
afersi te saja.
Ky aktivitet nuk bie ndesh me direktivat e B.E. lidhur me mbrojtjen e shpendeve te eger, as me
Konventen per Trashegimine Kulturore Boterore apo me Konventen e Ramsar-it.

5.VLERESIMI I NDIKEMEVE
5.1 NDIKIMET TEK NJEREZIT,NDERTESAT
NDERTUARA NGA NJERIU
Pozita gjeografike.

DHE

OBJEKTET

E
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Zona e fshatit Dhermi ku do te ngrihet kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri
ne tre kate” nga subjekti “CONCORD INVESTIMENT” shpk, ndodhet ne jug ,
jug-perendim te fshatit Dhermi.
Realizimi i projektit ndertim infrastrkture per zhvillimin e turismi elitar ne kete zone
eshte ne perputhje me politikat kombetare dhe ato lokale te zhvillimit social –
ekonomik te zones dhe vete Bashkise se Himares.
Per ndertimin e ketij objekti si pjese e zhvillimit ne vazhdim te zones nuk do te kete
per baze asnje lloje perpunimi kimik apo biologjik si burim ndotjeje apo te cfardo
lloji tjeter demtimi sidomos te ekosistemit floristik apo te ekosistemeve te tjera
perreth zones kontinentale duke perfshire ato ujoro- tokesore e ate detare Plazhet
dhe vet mjedisin detar ,etj me te cilet krijon lidhje direkte apo edhe indirekte.
5.2 Ndryshimet ne popullsi
Nuk prishen shtepi dhe nuk do te kete cvendosje te popullsise.
Nuk ka cvendosje te popullsise ne menyre indirekte per pasoje te ndikimeve negative
te ketij aktiviteti ndertimor ne mjedis
5.3 Ndikimet e dukshme
Ky aktiviteti ne kete zone si projekt do te coje ne rritjen zhvillimin social-ekonomik
me drejti turisti te popullsise se zones ne vecanti dhe te Bashkise Himare ne
pergjithesi. Nuk do te kete ndikim negativ as ne pejsazhin natyror te zones duke
shkaktuar tjetersim
5.4 Ndikimet e emetimeve
Nuk ka ndikim mbi atmosferen, perberjen e saj dhe klimen. Si rrjedhim nuk ndikon
ne shendetin e njerezve, te flores dhe faunes perreth.
Nuk do perdoren lende kimike te ndaluara me ligj po keshtu as lende ozonoholluese.
Cilesia e Ajrit
Ne kete zone sot per sot nuk ka aktivitete qe mund te trajtohen si burime ndotjeje
pontenciale te ajrit. Zona eshte krejtesisht e paster pasi nuk ka aktivitete me emeteim
gazrash apo zhurmash. Zona eshte ne pozicion dominant dhe nuk ndikohet nga
emetimet e ndotjes se ajrit te ardhura nga zona e fshatrave perreth.
5.5 Zhurmat: Zhurma do te krijohet nga levizja e mjeteve dhe pajisjeve
teknologjike por gjithmone ato do te jene brenda normave te lejuara.
5.6 Ndikimet mbi ndertimet ,trashgimine arkitektonike dhe historike,tiparet
arkeologjike si dhe mbi vepra te tjera njerezore
Meqenese ne zonen ku do te ndertohet kompleksit turistik “Rezort dhe Vila deri
ne tre kate” nga subjekti “CONCORD INVESTIMENT” shpk, si nderhyrje ne
mjedis nuk ka trashegimi ndertimore me vlera arkitektonike e si rjedhim nuk do te
kete demtim te ketij lloji. Ato qe ndodhen me large kesaj zone kuptohet qe nuk do te
preken,demtohen apo tjetersohen.
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Nuk ka asnje lloj ndikimi mbi mjediset e ndertuara nga njerezit ne afersi te parkut
duke perfshire ndertime banimi te komunitetit, monumenteve te natyrem historike e
kulturore, pyje, as dhe vete zonat e mbrojtura me ligj qe perfshin hapsiren teritoriale
te Bashkise se Himares.
Ndikimet ne floren
5.7 Humbja dhe demtimi i habitateve,specieve bimore dhe shtazore
Habitatet toksore qe perfshihen ne kete zone si zone me perparesi zhvillimin e
turizmit e qe ndodhet fare prane mjedisit detar l nuk do te kene asnje lloj humbje
Po keshtu nga ky projekt nuk do te kete demtime deri ne humbje te ndnje specie
bimore nepermjet prerjeve te zones se pyllezuar apo te cfardo veprimtarie tjeter.
Edhe per llojet faunistike nuk do te kete asnje zhdukje te tyre as nuk do te kemi
nje largim per ne vende me te thella te zones te disa llojeve e ne vecanti te shpedeve
apo te ndonje gjitari.
5.8 Humbja dhe demtimi i tipareve gjeologjike , paleontologjike dhe fiziografike
Nuk do te kete humbie apo demtime te ketyre strukturave , gjithashtu nuk do te kete
konseguenca te tjera ekologjike
Ndikimet ne toke
5.9 Ndikimet fizike .
Nuk do te kete ndryshime te topografise se zones,erozioni ashtu sic eshte pershkruar
edhe me siper nuk do te rritet me shume se ajo mesastare e vendit tone per zonat
kodrinore - malore.
Nuk do te kete asnje lloj ndikimi mbi token ne humbjen e pjellorise se tokes perreth,
toksicitetin apo erozionin dhe pasojat e tij.
Nga realizimi i ketij projekti nuk do te kete depozitime te mbetjeve urbane por keto
do te grumbullohen ne vende te miratuara nga pushteti lokal e qe nuk do te kete
ndikime negative per mjedisin dhe njerezit.
Sic eshte permendur edhe me siper ne kete zone sot per sot ka vendgrumbullim te
mbetjeve urbane dhe te ngurta por pa trajtim apo perpunimin mjedisor te tyre.
5.10 Ndikimet ne perdorimin e tokes dhe burimeve
a - Ndikimet ne cilesine dhe sasine e tokes bujqesore
Nuk do te kete ndikime ne cilesine e tokes pasi sic eshte pershkruar edhe me siper
nuk ka asnje burim te ndotjes. Nuk ka pakesim te tokes bujqesore
b – Alternativa te tjera te perdorimit te tokes
Nuk ka alternativa te tjera per perdorim toke e sidomos te asaj bujqesore. ,
c - Ndikimi ne tokat perreth e bujqesine
Nuk ka ndikime negative ne perdorimin e tokave perreth e as ne tokat te pa
shfrytezueshme ne kufi apo afersi te zones.
Po keshtu nuk ka ndikime negative as ne zhvillimin e bujqesise si ne kufi ashtu edhe
ne tokat ne afersi te zones e sado large saj .
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5.11Ndikimet ne uje
Ndikimet ne modelin drenazhues
Ne kete zone ne afersi ka toka bujqesore, por nuk do te kete demtime te kesaj
natyre.
Ndryshimet hidrografike
Projekti dertim infrastrukturor per zhvillimin e turismit Kompleksit turistik
“Rezort dhe Vila deri ne tre kate” ne kete zone nuk do te shkaktoje ndryshime te
nivelit te ujrave siperfaqesore as te drejtimit te rrugeve te tyre Po keshtu as edhe te
drejtimit te rrugeve te ujrave nentokesore
Ndikimet ne hidrologjine bregdetare dhe te estuareve
Zona nuk do te kete asnje lloje ndikimi direkt apo edhe indirekt te ujrave
siperfaqsore te hapura, as te bregdetit, plazheve dhe te vete ujrave detare .
Po keshtu ky projekt nuk do te kete ndikim ne mjedisin detar pasi sic edhe eshte
argumentuar me siper nuk ka burime ndotese. Pra nuk do te kete ndryshime te
cilesise se ujrave, siperfaqsore e ato nentoksore ldhe detare me te cilat ka lidhje
kryesisht direkte.
Meqenese nga ky projekt infrastrukturor nuk ka asnje lloje perpuimi kimik apo
bilogjik gjate realizimit e funksionimit te ij nuk do te kete asnje lloje shkarkimesh te
ujrave te ndotura .
5.12 Ndikimet ne ajer dhe ne klime
Nuk do te perdoren lende te asnje lloji te vecante me natyre ndotese, as edhe lende
me aroma sulmuese me ndikim per ajrin dhe klimen.
Nuk do te kete asnje lloje tjeter ndikimi ne klimen e kesaj zone.
5.13 Ndikime te tjera indirekte dhe sekondare
Nga realizimi dhe zhvillimi i ketij aktivitetit nuk ruhen e as transportohen lende te
rrezikeshme. Gjithashtu nuk importohen lende dhe mbetje te ndryshme te
rrezikeshme.
Nuk do te kete ndikime nga projekte te tjera dhe infrastruktura shoqeruese e ketyre
projekteve te mundeshme per tu aplikuar ne kete zone.
Cdo projekt i ri si pjese e zhvillimit te metejshem urban apo edhe te zhvillimeve te
ndryshme social-ekonomike qe mund te aplikohe ne te ardhmen do ti nenshtrohen
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe nuk do te zbatohet pa marre me pare Lejen
Mjedisore nga Ministria e Mjedisit
6. PLANI I ZBUTJES SË NDIKIMEVE NEGATIVE DHE MONITORIMI
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Masat për uljen e efekteve negative do të jenë me karakter teknik, me karakter
organizativ dhe operacional, kontroll e monitorim në kohë.
Plani menaxhimit të ambientit Gjithe procesi i ndertimit do të sigurohet teknikisht
në mënyrë që të garantohen kushte normale të ndertimit te objektit Kompleksi
turistik “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”
Ulja e ndotjes së ajrit
Ndotja mund të vijë, si nga pluhuri i ngritur nga inertet, lendet e para per ndertim
gjatë qarkullimit të automjeteve, ashtu edhe nga rritja e lëvizjes së vete mjeteve të
motorizuara dhe të rënda qe jane burim i ndotjes se ajrit me shkarkimet gjate djegies
se karburanteve. Masat për uljen e nivelit të pluhurave të gjeneruara nga transporti
apo depozitimi e perdoriomi i inerteve (lendeve te para per ndedrtim) janë të njëjta
me ato të propozuara për reduktimin e ndotjes te paraqitura ne kete Raport Paraprak
te VNM-se por këtu duhet të theksohet se ky tip ndotje është shumë i kufizuar, pasi
ndodh vetëm në periudhën kohore të ndërtimit te objektit ne fjale.
Ulja e ndikimeve negative në biodiversitet
Ndikimet negative të shkaktuara në komunitetin dhe biodiversitetin urban nga
dridhjet, pluhurat dhe zhurmat jane minimale megjithate ngelet e domosdoshme
marrja e masave dhe planifikimi konkret nga subjekti per reduktimin kryesisht te te
gjitha emetimeve dhe sidomos te zhurmave gjate fazes ndertimore.
Reduktimi i mbetjeve dhe emetimeve në mjedis
Mbetje të ngurta
Nga proçesi i shërbimit dalin shumë pak mbetje të ngurta e qe vleresohenne masen
rreth 2% te lendeve te para te perdorura per ndertimin., të cilat janë:
Materiali i perdorur dhe mbetjet Lendet ndretimore qe do te perdoren ne kete
projekt nga
preventivi
paraprak jane si
me poshte.
Materiali
Njesia
Sasia
Hekur
Ton
2447
Beton
m³
20783
Tulla
m³
13004
Asfaltobeton
Ton
8280
Macadam
m³
3600
Rere
m³
13000
Sasia e mbetjeve te llogaritura sipas projektit, duke mare paparasysh terenin dhe
inertet qe dalin gjate procesit te germim sistemimit qe cilat do te perdoren per
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mbushjet e kuotave te vilave, sistemimet e ndryshme te planit te terenit dhe mbushjet
qe kerkon sistemi rrugor I kompleksit jane si me poshte.
Materiali
Njesia
Sasia
Hekur
Ton
0
Beton
m³
120
Tulla
m³
200
Asfaltobeton
Ton
20
Macadam
m³
10
Rere
m³
25
Këto do të jenë në sasira të vogla qe do te largohen nga subjekti ndertues dhe nuk do
të jenë të ndotura me lëndë të dëmshme apo te rezikshme për mjedisin. Këto mbetje
do të depozitohen nga vete subjekti ndertues në fushen e grumbullimit te tyre te
miratuar nga bashkia Himare.
Mbetje të tjera të ngurta
Si mbetje të tjera të ngurta mund të klasifikojmë:
1. mbetjet e ndryshme te biodegradueshme si ato ushqimore etj., si rezultat i
veprimtarisë jetësore të njërëzve që do të punojnë aty;
2. mbetjet e ndryshme urbane te biodegradueshme të krijuara nga aktiviteti i
furnizimit te magazines dhe gjate perdorimit te tyre si lëndë përdoruese ne
procesin e ndertimit që dhe këto do të grumbullohen në afatin kohor jo me
shume se nje ditor dhe do te largohen nga vete subjekti per ne pikat e
grumbullimit te yre e te miratuara nga bashkia Fier.
Mbetje të gazta
Mendohet se nuk do të gjenerohen shume mbetje të gazta si gjatë mdertimit te
objektit ashtu edhe gjate funksionimit te tij si Kompleks turistik pasi do të ketë pak
aktivitet me djegie, me përjashtim të rasteve kur ato emetohen kryesisht nga
makinerite ndertimore e te transportit.
7.MASAT KOMPESUESE DHE MONITORIMI
Masat kompensuese
Masat paraprake për zbutjen e rreziqeve nga zjarret
Rreziku i zjarrit si pasojë e realizimit te ketij projekti në mjedis nuk do te jete i
pranishëm pasi nuk eshte aspekt i procesit teknologjik i perdorshem ne ndertimin e
ketij Kompleksi turistik nderkohe mundesia e rrezikut te zjarrit ne mjedis nuk
eshte probable megjithese kjo zone ndertimore ndodhet në kontakt me biomase
mjedisi natyror pylli. Megjithkete nga ana e subjektit për të shmangur zjarret ndaj
edhe mjediseve te tjera si ato te banimit apo te bizneseve te cilat ndodhen relativisht
large duhet organizoje nje nivel te larte kontrolli te pasqyruar ne planin e
pergjithshem te monitorimit e planit te masave zbutese te impaktit ne mjedis..
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Për të ruajtur ekuilibrin ambiental do të meren këto masa:
Pastrimin (mirëmbajtjen) e gjithe sheshit te ndertimit dhe rrethimin e tij për
moslejimin e hyrjes së individeve apo shkaktareve te ndryshem te ndotjeve ,
dentimeve, zjarreve ne objektin ne ndertim si dhe ne mjediset perreth objektit.
Të merren masa për mbatjen në gjendje të mirë teknike si:
Pas çdo punimi remonti apo shërbimi teknik të bëhen akte përkatëse dhe të
regjistrohen këto punime. Herë pas here do të kryhen
1. matje të përqëndrimit në ajër e tokë të ndotësve;
2. kontrolli sanitar i personelit;
3. identifikim i impakteve në mjedis, që do të jenë të vazhdueshme dhe të
detyrueshme.
7. Monitorimi
Plani i monitorimit
Monitorimi është proçesi i zbulimit të ndryshimeve nëse ato do të ndodhin si dhe
përcaktimit të drejtimit dhe i matjes së shtrirjes të tyre.Objektivi themelor i këtij
monitorimi është që të planifikoje masa te përshtatshme për mbrojtjen e shëndetit të
punonjësve, në mënyrë që ai të shërbejë realisht si model risie bashkekohore ne
gjithë zonën përreth e me gjere ne bashkine e Himares. Proçesi i monitorimit do të
përqëndrohet dhe fokusohet në aktivitetetin e ndertimit dhe me pas te funksionimit te
këtij Komleksi turistik, “Rezort dhe Vila deri ne tre kate”, faktorët që gjenerojnë
ndikime negative në mjedis, në efektet e këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e masave
për zbutjen e tyre. Parametrat që do të monitorohen:
1. Gjendja shëndetësore e punonjësve gjate fazes se ndertimit te objektit
2. Sasia në masë dhe vëllim të mbeturinave mujore: letër; plastike,metale,leter
ambalazhi etj.
3. Sasia e energjisë së harxhuar mbi baza mujore:Energji elektrike; Sasia e
karburantit të gjeneratorit te perdorur; Sasia e karburantit të përdorur nga
makinat e transportit të mallrave.
4. Sasia e ujit e konsumuar mbi baza mujore: Ujë për konsum për punonjësit.Uji
per lagien e mjedisit te objektit gjate fazes ndertimore
5. Mbajtja e nivelit te indikatoreve te ndotës së ajrit ne mjediset e brendshme ai:
PMB10 B ,PMB2.5 B Pluhur total brenda normave te lejuar
6. Mbjellja me bimësi kryesisht dekorative te mjedisseve te lira perreth objektit
Monitorimet do të kryhen nga vetë subjekti ndertues dhe në rast të pamundësisë
teknike për realizimin e tyre do të kërkohet bashkëpunim i subjekteve të specializuara
për fushat përkatëse. Verifikimet e monitorimit apo auditimit do të organizohen nga
institucionet administrative si,Inspektoriati i mjedisit Vlore.
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Masat zbutëse të impaktit gjate ndertimit
Ndikimet negative të parashikuara nga ky projekt ndertimor mund të minimizohen
nepermjet masave zvogëluese te ndikimeve negativë gjate ndertimit.Masat zbutëse
për fazen operuese nga subjekti ndertues parashikojne masat zvogëluese, që duhet të
zbatohen për të minimizuar efektet e parashikuara për çdo process gjate ndertimit.
Per sa me siper të gjitha aspektet e planit zbutës përfshihen në praktikat e mira të
inxhinierisë dhe praktikat më të mira të menaxhimit dhe si rezultat është e përfshirë
në kostot aktuale të projektit.
Meqenese ky aktivitet ne zonen e pershkruar me siper do te shoqerohet sadopak edhe
me ndikime gjate fazes ndertimore por te perkoheshme, del e nevojshme qe te
planifikohen e zbatohen masa zbutese te domosdoshme dhe te detyrueshme per
realizimin e ketij projekti.
Ne mbeshtetje per “Planin e Zbutjes se Ndikimeve Negative dhe Monitorimit” per
subjektin investues e atij ndertues sugjerojme qe per hartimin e ketij plani subjekti
te marri ne konsiderate dhe planifikoje edhe masa si me poshte:
Pevec masave te pershkruara gjate trajtimit te ketij raporti mjedisor eshte e
rendesishme qe subjekti detyrimisht do te planifikoje per zbatim:
 Grumbullimi i te gjitha ujrave te perdorura e te lidhen me rjetin e
kanalizimeve te ujrave te perdorura te ndertuar paraprakisht sipas planit te
Rjetit Inginieerik te ketij projekti
 Te mos hidhet asnje mbetje e ngurte ose e lenget ne mjedisin ujor dhe ate
tokesor te zones.
 Te gjitha masat tekniko organisative te pershkruara ne raportin paraprak te
VNM-se
 Mbajtjen ne gatishmeri te plote te sistemit te grumbullimit dhe largimit te
mbetjeve organike , urbane , te ngurta e te cdo lloji tjeter
 Operatori ndertues te aplikojne sistemin e grumbullimit e te largimit te cdo
lloji mbetje nga sheshi i ndertimit brenda afatit kohor nje ditor.
 Te kryhen nga subjekti monitorimet e nevojshme te emetimeve dhe te kryhen
analizat perkatese per te percaktuar nivelin e ndotjes per cdo lloje shkarkimesh
dhe emetimesh ne mjedis tokesor ajer e ate ujor. Te aplikohen masa te llojit
estetik dhe ekologjike te pershtatshme e te mundeshme e te parashikuara qysh
ne raportin pararak te VNM-se duke nenkuptuar elemente te tille si formim
pejsazhi te ri ne harmoni me mjedisin, krijim te brezave apo te siperfaqeve te
mbjella me bimesi karakteristike te zones, ruajtja e mundeshme e habiteteve
rurale apo dhe krijimi i habitateve te reja e ne harmoni me mjedisin.
 Te zbatohen kushtet dhe detyrimet e lejes mjedisore qe do te jepet nga
Ministria e Mjedisit ,Agjencia Kombetare e Mjedisit.
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9.PERFUNDIME
Bazuar ne Ligjin “Per mbrojtjen e mjedisit” dhe ne permbajtjen e terminologjise se
perdorur ne ligj konstatohet:
Gjate aktivitetit te gjitha makinerite dhe pajisiet qe subjejkti do perdori do krijojne
mbetjet me natyre organike te biodegradueshme dhe mbetje inerte me natyra te
ndryshme e do te largohen ne afatin kohor jo me shume se nje ditor.
Gjate realizimit te ketij projekti nuk do te kete shkarkime ne mjedis, nuk do te
hidhen ne mjedis lende te rrezikshme e nuk do shkaktohen ndotje nepermjet mbetjeve
mbi normat e lejuara.
Realizimi i ketij projekti infrastrukturor me drejtim zhvillimin e turismi elitar , nuk
do ndikoje ne perkeqesimin e parametrave optimale te treguesve mjedisor apo
klimatik, nuk do te ndikoje ne vleresimin strategjik mjedisor te zones kontinentale as
edhe te asaj ujore detare.
Te gjitha te dhenat per vleresimin e ndikimit ne mjedis si dhe zbatimi i te gjitha
masave higjeno-sanitare te parashikuara nga subjekti nuk do te shkaktojne dukurine e
nderhyrjes ne mjedis si veprimtari njerezore qe ndikon ne ekuilibrin natyror.
Si rjedhim nuk shkakton ndotje te mjedisit urban , pra ne menyre te permbledhur nuk
shkakton :
 Ndotje te ujit te pijshem
 Ndotje te ujrave detare
 Ndotje te ujrave siperfaqsore ose te atyre nentoksore
 Ndotje te ajrit
 Ndotje te tokes
 Tjetersime te pejsazhit
 Demtime te pyllit e te vete flores drunore dekorative urbane te zones se
ndertimit te objektit nepermjet prerjeve
Projekti infrastrukturor me drejtim zhvillimin e turismit elitar nga subjekti
zhvillues “CONCORD INVESTMENT” shpk, nuk demton
 ekosisteme
 Nuk demton burimet natyrore
 Nuk demton zhvillimet social-kulturore te zones ku operon apo ne gjithe
bashkine e Himares ku perfshihet ky projetk.
 Nuk do te kete demtim te tokes bujqesore
 Nuk shkakton e nuk do te risi dukurine e erozionit
Duke marre ne konsiderate se subjekti “CONCORD INVESTMENT” shpk do të
jenë operator ne vazhdim te zhvillimit infrastrukturor te objektit “Rezort dhe Vila
deri ne tre kate”, do sigurojne funksionimin gradual te aktivitetit në përputhje
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