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1.1.

TE PERGJITHSHME
Hyrje

Vendi yne gjate viteve te fundit ka miratuar nje sere ligjesh dhe vendimesh te Keshillit te ministrave ne
fushen e mbrojtjes se mjedisit, duke permiresuar ndjeshem legjislacionin mjedisor dhe social ekonomik te
vendit. Gjithashtu gjate kesaj periudhe Shqiperia ka nenshkruar edhe nje sere konventash dhe
protokollesh ne klimen e permiresimit te cilesise mjedisore ne vend dhe rajon. Disa prej ketyre
konventave te nenshkruara jane:
 Konventa e Aarhus per akses ne informacion, pjesemarrje te publikut ne vendim marrje
ambjentaliste dhe akses te drejtesise ne ceshtjet ambjentaliste, te ratifikuar me Ligjin Nr. 8672,
date 26 tetor 2000,
 Konventën e Rio De Janeiro-s per Biodiversitetin, te ratifikuar me 10 Nentor 1996,
 Konventa per Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis në kontekstin ndërkufitar ESPOO, Finlandë, me 25
shkurt 1991
 Konventa mbi Ndotjen Atmosferike në distanca të mëdha, Gjenevë, Zvicër, me 13 nëntor 1979.
 Konventa për Ruajtjen e Florës dhe Faunes së egër dhe mjedisit natyror të Europës Ne Bernë, 19
shtator 1979. Etj.
Nenshkrimi i nje sere konventash dhe miratimi i kuadrit ligjor per mjedisin dhe ne funksion te tyre,
detyron institucionet shteterore dhe subjektet fizike e juridike ti nenshtrohen disa procedurave
profesionale para miratimit dhe zbatimit te projektit te tyre.
Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM) eshte nje prej instrumentave parandalues dhe minimizues
te ndikimit mjedisor dhe per projektin specifik, hartohet duke u bazuar ne zhvillimin strategjik te qytetit te
Tiranes. Ky raport perfshin vleresimin, identifikimin, si dhe percaktimin e masave zbutese te ndikimit te
zbatimit te projektit per ndertimin e nje Qendre Mjekesore per sherbimin e Hemodializes ne spitalin
rajonal te Korces, Bulevardi Fan Noli 98, Korce. Ky raport i VNM-se po pergatitet me kerkese te subjektit
“DiaVita” Sh.p.k me perfaqesuese ligjore Znj. Marsida Hoxha Projekti arkitekturor eshte realizuar per
ndertimin e nje Qendre Spitalore per ofrimin e sherbimit te Hemodializes, e cila ndodhet brenda territorit
te Spitalit Rajonal te Korces.
1.2.

Te dhena te pergjithshme

Subjekti “DiaVita” Sh.p.k i regjistruar prane QKR, me NIPT: L52305009L, me seli ne Tirane, Kashar,
Autostrada Tiirane-durres, km.8, rruga “Paralele”, ndertese private me certifikate pronesie nr. 748174,
Zona Kadastrale nr.2105, me numer pasurie 1166/26-1 dhe administratore Znj. Marsida Hoxha, do te
ndertoje nje Qender Spitalore per ofrimin e sherbimit te Hemodializes ne Spitalin Rajonal te Korces.
Subjekti, per realizimin e projektit te tij do te pajiset me te gjitha miratimet perkatese te lejeve te
nevojshme per ndertimin e tij. Ky objekt ndertohet ne perputhje me kerkesat e zhvillimit te zones. Aksesi i
objektit do te mundesohet nepermjet rruges “Todi Vogli”, e cila ndodhet ne pjesen jugore te siperfaqes se
propozuar.
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Objekti, sipas studimit dhe projektit te kryer, ka keto te dhena urbanistike:
Siperfaqe totale ndertimi
= 448 m2
Zona Kadastrale
= 8562
Nr Pasurie
= 3/250
Pamje satelitore e zones ne vleresim

NDERTESA QE
DO TE PRISHET
PER
NDERTIMIN E
HEMODIALIZES

Koordinatat e Prones ne Sistemin Shteteror Gauss-Kruger
Nr
X
Y
44 82 044
44 97 509
1
44
82
028
44 97 514
2
44 82 023
44 97 502
3
44
82
040
44 97 497
4
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PERSHKRIM I KUADRIT LIGJOR DHE INSTITUCIONAL

2.1.

Te pergjithshme

VNM eshte nje proces sistematik per te percaktuar dhe vleresuar efektet apo ndikimet ne mjedis te nje
veprimi apo projekti te caktuar. Ne nje situate normale, ky proces aplikohet perpara se te merren
vendimet dhe te fillojne angazhimet per realizimin e projektit. Por sidoqofte, dhe ne çdo kohe, efektet
sociale, kulturore dhe shendetesore jane konsideruar si pjese integrale e VNM. Kujdes i veçante i
kushtohet praktikave te VNM per te parandaluar dhe minimizuar efektet e mundshme negative ne mjedis
dhe shendet te veprimeve te ndermarra.
Qellimi i VNM eshte te:
•
•

Te jape informacion per vendim-marresit per pasojat mjedisore te studimet e propozuara; dhe
Te promovoje zhvillimin miqesor dhe te qendrueshem me mjedisin duke identifikuar masat e duhura
per permiresimin dhe zvogelimin e ndikimeve ne mjedis

Reduktimi i ndikimeve ne mjedis arrihet nese nje zhvillim behet i qendrueshem me mjedisin. Keto ndikime
jane mjaft komplekse, me te medha ne shkalle dhe per me teper shtrijne pasojat e tyre vite me pare ku u
fut koncepti i VNM-se ne vendin tone. Si rezultat, VNM eshte kthyer ne nje dokument kyç per
vendimarrjen per miratimin e nje zhvillimi te propozuar.
Ne aspektin nderkombetar, roli i VNM eshte njohur ne Principin e 17 te Deklarates per mjedisin dhe
Zhvillimin. VNM, si nje instrument kombetar duhet te aplikohet per aktivitetet e propozuara te cilat pritet
qe te kene ndikim negativ ne mjedis dhe jane subjekt i nje vendimmarrje te nje autoriteti kombetar.
Qellimi dhe objektivat e VNM mund te ndahen ne dy kategori. Qellimi i pare, drejtperdrejte, eshte te
informoje procesin e vendimarrjes duke identifikuar e konsiderueshme potenciale ne mjedis dhe rreziqet e
perfitimet e projektit dhe zhvillimit te propozuar. Qellimi afatgjate i VNM eshte te promovoje zhvillimin e
qendrueshem duke siguruar qe propozimet e projektit nuk minojne burimet natyrore dhe funksionet
ekologjike ose mireqenien, stilin e jetes dhe jetesen e komunitet si dhe te njerezeve qe lidhen apo varen
nga ky projekt ose aktivitet.
Objektivat afatshkurter dhe te drejtperdrejte te VNM:
Permiresim nga pikepamja mjedisore i propozimit dhe projektit;
2. Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
3. Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale te projektt apo
propozimit; dhe
4. Lehteson informimin e vendimmarresit, duke perfshire vendosjen e termave dhe kushteve
mjedisore per zbatimin e projektit te propozuar.
1.

Objektivat afatgjate te VNM jane:
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•
•
•
•

Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
Parashikon dhe perjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe demtimet serioze te mjedisit;
Ruan dhe mbron burimet natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet perberes te
ekosistemeve;
Permireson aspektet sociale te projektit

Ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise kerkohet: “Mirembajtje e nje mjedisi teper te shendetshem
dhe ekologjik per brezat e tanishem dhe te ardhshem”. Kjo, por edhe opinioni i gjithe shoqerise i shprehur
nepermejt ligjeve te tjera, detyron marrjen e masave imediate per rehabilitimin e mjedisit te degraduar
gjate “epokes se industrializimit socialist” dhe ruajtjen e tij nga aktivitetet e sotme prodhuese, perpunuese
apo ndertuese qe gjithashtu mund te shkaktojne demtime te mjedisit. Legjislacioni ne lidhje me ruatjen e
mjedisit eshte ne perputhje me normativat Europiane te mbrojtjes se tij ndonese cilesia mjedisore eshte
ende ne parametra mjaft te ulet, kjo edhe ne krahasim me vendet e tjera Europiane.
Ligji i pare per mbrojtjen mjedisore daton ne vitin 1993 dhe shperhet se: “Te gjitha veprimtarite e
personave fizike dhe ligjore, vendas apo te huaj, qe ushtrojne veprimtari ne territorin e Republikes se
Shqiperise, do ti nenshtrohen vlersimeve mjedisore”. Me tej, Ligji Nr. 8934, mbi mbrojtjen mjedisore
percakton se : “Mbrojtja e mjedisit eshte detyrim i te gjithe shtetasve dhe individeve me veprimtari ne
Shqiperi”
Ky raport hartohet mbi bazen e mbrojtjes se mjedisit dhe ne funksion te institucioneve vendim-marrese
per licensimin ose jo te aktiviteteve te ndryshme te cilat mund te kene potencial ndotes ne mjedis.
Sipas Ligjit Nr. 10431, date 09.06.2011 Per mbrojtjen e mjedisit, me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme
veprimtarite te cilat zhvillohen duke pasur parasysh parimet baze te mbrojtjes se mjedisit te cilat jane:
Parimet e mbrojtjes së mjedisit
 Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm


Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake



Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore



Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit



Parimi i qasjes së integruar



Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit



Parimi "Ndotësi paguan"



Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut



Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit
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Mbrojtja e mjedisit nenkupton mbrotjen e integruar te përbërësve të mjedisit nga ndotja, si veçmas, ashtu
dhe në kombinim, duke pasur parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre dhe qysh ne fazen e planifikimit te
zhvillimit te nje territori te caktuar.
Mbrojtja e Perbersve te mjedisit klasifikohet ne:
 Mbrojtja e ajrit

2.2.



Mbrojtja e ujërave



Mbrojtja e tokës



Mbrojtja e natyrës



Ndryshimet klimatike
Legjislacioni

Sa me siper, ky Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte mbështetur ne legjislacionin mjedisor si
me poshte dhe ka per qellim qe te identifikoje, parashikoje dhe parandaloje ndikimin e këtij aktiviteti ne
mjedis.
Kuadri ligjor për VNM-ne sigurohet ne menyre te drejtperdrejte nga dy ligje për mjedisin në
Shqipëri:.10431, date 09.06.2011 “Per mbrojtjen e mjedisit” dhe Ligji 10440, date 07.07.2011 “Per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”. Keto ligje se fundmi jane perafruar plotesisht me ligjet e Bashkimit
Europian per mbrojtjen e mjedisit.
Ligji mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (VNM) percakton tipin dhe shkallen e projekteve apo
veprimtarive qe kerkojne VNM para implementimit. Kategorite e VNM-ve jane:
• VNM Paraprake
• VNM e Thelluar.
Aktiviteti ne vleresim, ne baze te klasifikimit te tij si aktivitet me ndikim te vogel ne mjedis, klasifikohet si
raport Paraprak i VNM.
Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar komponente te veçante dhe te
rendesishem te mjedisit. Keshtu, nder ligjet me specifike qe kane lidhje te drejtperdrejte me projektin ne
vleresim, mund te permendim:
- Ne ligjin Nr. 10 431, date 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” theksohet ne kapitullin V (VNM) neni
25 se:
Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin e një projekti
zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatëse të zhvillimit.
- Ne Ligjin Nr.10 440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” ne kreun II, neni 7 per
“Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis” thuhet:
Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji, i nënshtrohen
vlerësimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të këtij ligji, përpara dhënies së lejes
përkatëse nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose jo të projektit.
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Dokumenti bazë ku mbështetet procesi i VNM-së dhe licencimi, është raporti i vlerësimit të ndikimit në
mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së për projektet e shtojcës II;
b) raporti i thelluar i VNM-së për projektet e shtojcës I.
Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis perfshin indentifikimin, saktesimin dhe vleresimin e
drejtperdrejte dhe te terthorte te projektit ne mjedisin ku do te zbatohet, si dhe percaktimi i masave per
te parandaluar dhe zbutur demtimet ne mjedis qe ne fazen fillestare te tij.
2.3.

•

Permbledhje e kuadrit ligjor

Menaxhimi dhe mbrotja e mjedisit jane pjese e Legjislacionit Shqiptar, Neni 59(d) i kushtetutes shkruhet
se:
“Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve qe disponon, si dhe ne plotesimin e nismes dhe
te pergjegjesise private, synon:
Neni d): nje mjedis te shendetshem dhe ekologjikisht te pershtatshem per brezat e sotem dhe te
ardhshem.
Sipas Ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011 “Per Mbrojtjen e Mjedisit”, Ministria e Mjedisit eshte autoriteti
pergjegjes per rishikimin e dokumentit VNM te pergatitur nga ekspertet e licensuar prej ministrise se
mjedisit.
Pervec Ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011 “Per Mbrojtjen e Mjedisit”, Parlamenti i Republikes se
Shqiperise miratoi edhe Ligjin Nr. 10440 Date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, ligji
12/2015 date 26.02.2015 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 440 datë 7.7.2011. Ky ligj eshte zhvilluar dhe
bazuar ne Direktivat e EU dhe praktikat nderkombetare te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis.
Përgatitja e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të aktivitetit të propozuar është kryer duke u
bazuar në aktet ligjorë të mëposhtëm:
• Ligj nr.10431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, Neni 25, i cili përcakton kërkesën për
vlerësimin e ndikimit në mjedis, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin e një projekti zhvillimi dhe para
kërkimit të lejeve përkatëse të zhvillimit;
• Ligj nr.10440 datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” i cili përcakton dhe specifikon
kërkesat për vlerësimin e ndikimit në mjedis, projektet që i nënshtrohen, përgjegjësitë e palëve në
proces;
• Ligj nr.9587 datë 20.07.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i cili kërkon ruajtjen dhe mbrojtjen e
specieve biologjike dhe mbrojtjen e vlerave biologjike ku përfshihen edhe ekosistemet dhe habitatet.
Ligji kërkon që veprimtaritë ose përdorimet e reja në ekosisteme, habitate dhe peizazhe të mbrojtura
ose jo të mbrojtura mund të ushtrohen vetëm pasi t'u jenë nënshtruar procedurave të vlerësimit të
ndikimit në mjedis dhe të jenë pajisur me leje mjedisore;
• Ligj nr.8906 datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, qëllimi i të cilit është të sigurojë mbrojtje të
veçantë të përbërësve të rëndësishëm të rezervave natyrore, të biodiversitetit dhe të natyrës, në
tërësi, nëpërmjet krijimit të zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura krijohen për të siguruar ruajtjen
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•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dhe ripërtëritjen e habitateve natyrore, të llojeve, të rezervave dhe të peizazheve natyrore. Zhvilluesit
e projekteve dhe veprimtarive duhet të zbatojnë projektet e tyre në përputhje me statusin e mbrojtjes
së zonave të mbrojtura (duhet të evidentohet prania ose jo e tyre në zonën e projektit dhe masat që
duhen marrë);
Ligj nr.10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” i cili ka për qëllim të mbrojë
mjedisin dhe shëndetin e njeriut si dhe të sigurojë administrimin e duhur mjedisor të mbetjeve
nëpërmjet menaxhimit të integruar të tyre;
Ligj Nr. 10119 date 23.04.2009 “Per planifikimin e territorit”
Ligj nr.9774 datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i cili përcakton
kërkesat për mbrojtjen e mjedisit nga zhurma, mënyrën e shmangies dhe masat për parandalimin,
reduktimin dhe zhdukjen e efekteve të dëmshme të ekspozimit ndaj tyre, përfshirë bezdinë nga
zhurma;
Ligj nr.8897 datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, i cili sanksionon që personat fizikë e
juridikë, publikë e privatë, vendas ose të huaj, kanë detyrë të ruajnë pastërtinë e ajrit, ta mbrojnë atë
nga ndotjet e shkaktuara nga veprimtaria që ushtrojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë;
Vendim Nr.1189, Datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e
programit kombëtar të monitorimit të Mjedisit”
Vendim Nr. 123, datë 17.2.2011 “Per menaxhimin e zhurmave”
Vendim Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga shkarkimet ne mjedis”.
Vendim Nr. 177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”.
Vendim Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe kriteret e zonimit
të mjediseve ujore pritëse”.
Vendim nr.99 datë 18.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve” në të
cilin kategorizohen tipet e mbetjeve dhe kriteret për klasifikimin e tyre;
VKM nr.247 datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për
informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”;
VKM nr.229 datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme
dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit”;
Vendim Nr. 686, date 29.07.2015, “Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive dhe afateve per
zhvillimin e procedures se Vleresimit te Ndikimit te Mjedis (VNM) dhe procedures se transferimit te
vendimit te deklarates mjedisore.”
Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (MMPAU) dhe
Ministrisë së Shëndetësisë nr.8 datë 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”.
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2.4.

Procedura e miratimit mjedisor të projektit

Projektet me ndikim në mjedis duhet të ndjekin procedurën e vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe të
miratohen përpara fillimit të zbatimit të tyre në terren. Bazuar në dispozitat e Ligjit nr.10440 datë
07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, veprimtaria e propozuar duhet t’i nënshtrohet
procedurës së Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis (Shtojca 2, pika 10/b - “Projekte per zhvillime
urbane......”). Mbasi të jetë hartuar raporti i VNM, dokumentacioni paraqitet pranë Ministrise se Mjedisit
e cila e përcjell për shqyrtim në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.
Në varësi të projektit AKM mund të shprehet me Vendim Paraprak.
2.5.

Metodologjia

Per hartimin e raportit te VNM, porositesi vuri ne dispozicion te hartuesve te raportit materialin teknik
dhe juridik. Ky raport vleresimi pergatitet me kerkese te investitorit. U kryen inspektime ne terren per te
konstatuar vendodhjen, karakteristikat territoriale te kesaj zone, gjendja e faktoreve te mjedisit, si dhe per
te terhequr mendimin e komunitetit te zones dhe zhvillimin e aktivitetit.

Procedura e miratimit mjedisor të projektit
Kategoria sipas Legjislacionit
Shqiptar

Procedura qe Duhet Ndjekur
(Duke plotesuar Standartet Shqiptare)

Aneksi i Ligjit 10440, date
07.07.2011 “Per Vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis”
(Lista e veprimtarive te cilat duhet
ti nenshtrohen procedures se
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis)

Bazuar në dispozitat e Ligjit nr.10440 datë 07.07.2011 “Për
vlerësimin e ndikimit në mjedis”, veprimtaria e propozuar
duhet t’i nënshtrohet procedurës së Vlerësimit Paraprak të
Ndikimit në Mjedis (Shtojca 2, pika 10/b - “Projekte per
zhvillime urbane ..........”).

Mbasi të jetë hartuar raporti i VNM, dokumentacioni paraqitet pranë Ministrise se Mjedisit e cila e
përcjell për shqyrtim në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Në varësi të projektit AKM mund të
shprehet me Vendim Paraprak .
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3
3.1.

PERSHKRIM I PROJEKTIT
Qellimi i projektit

Qëllimi i projektit eshte Ndertimi i nje godine sherbimi per “ Qëndren e Hemodializes”. Ndertimi i ketij
objekti do te kryhet ne perputhje me studimin e pergjithshem te zones. Kjo zone ndodhet ne brendesi te
siperfaqes se Spitalit Rajonal te Korçës.
3.2.

Te dhena teknike te aktivitetit

Subjekti “Diavita” Sh.p.k i regjistruar prane QKR, me NIPT: L52305009L,, me seli ne Tirane, Kashar,
Autostrada Tiirane-durres, km.8, rruga “Paralele”, ndertese private me certifikate pronesie nr. 748174,
Zona Kadastrale nr.2105, me numer pasurie 1166/26-1 dhe administratore Znj. Marsida Hoxha, do te
ndertoje nje Strukturë sherbimi me 1 kat. Me vendodhje ne rrugen “Todi Vogli”, ne brendesi te spitalit
Rajonal te Korçes. Spitali rajonal i Korçës kufizohet nga rruga “Todi Vogli” ne jug, ne veri nga rruga “Fan
Noli”, ne perendimi nga rruga “Aspasi Gjino”. Siperfaqja e propozuar per zhvillim, eshte nje godine e
amortizuar dhe e dale jashte funksionit ndodhet ne brendesi te spitalit rajonal Korce, Bashkia Korce.
Subjekti, per realizimin e projektit te tij do te pajiset me te gjitha miratimet perkatese te lejeve te
nevojshme per ndertimin e tij. Ky objekt ndertohet ne perputhje me planin e zhvillimit te zones , ku kjo
zone eshte projektuar si zone sherbimi dhe ndodhet brenda siperfaqes se Spitalit Rajonal te Korçës. Aksesi
i objektit do te mundesohet nepermjet rruges dytesore “Todi Vogli” e cila ndodhet ne pjesen jugore te
sheshit te ndertimit.
Objekti, sipas studimit dhe projektit te kryer, ka keto te dhena urbanistike:
Siperfaqe totale ndertimi
= 448 m2
Zona Kadastrale
= 8562
Nr Pasurie
= 3/250
Skica Planimetri
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Zonimi Funksional
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3.3.
Vendodhja e objektit
Projekti ne vleresim ndodhet ne rrugen dytesore “Todi Vogli”, siperfaqa e propozuar per zhvillim ndodhet
ne brendesi te siperfaqes se spitalit rajonal te Korçës, Bashkia Korçë, Qarku Korçë.
Pamje satelitore e zones ne vleresim

SSIPERFAQJA E
PROPOZUAR
PER NDERTIM

3.4.

Lidhja e objektit me infrastrukturen Inxhinierike

Objekti, ne baze te studimit te Planit te Pergjithshem Vendor, do te paiset me te gjithe infrastrukturen
inxhinierike te nevojshme. Ndertimi i ketij objekti nuk do te ndikoje ne demtimin ose devijimin e
infrastruktures inxhinierike ekzistuese. Objekti do te plotesoje nevojat e tij per uje higjeno-sanitar
nepermjet shfrytezimit te rrjetit ekzistues dhe persa i perkete sistemit te shkarkimit te ujerave te zeza, do
te lidhen me kanalizimet ekzistuese ne zone siç jane ato te objekteve te ndertuara me heret.
Mbetjet e ngurta do të menaxhohen ne bashkepunim me Bashkine Korçë dhe do te percaktohet vendi i
depozitimit te tyre nga Bashkia, pasi te jete miratuar leja e zhvillimit. Ne kete faze te projektit subjekti do
te depozitoj mbetjet e dherave ne vendet e percaktuara paraprakisht nga Bashkia e Korçës.

“Ndertim i Qendres Mjekesore te hemodializes”

Pastrimi i mbetjeve urbane do te kryhet nepermjet vendosjes se koshave te mjaftueshem per Qendren e
Hemodializes dhe sherbimi i pastrimit te mbetjeve te ngurta urbane do te kryhet nga firma pastruese e
zones, e cila i grumbullon keto mbetje ne Landfillin e Maliqit.
Gjate funksionimit mbetjet spitalore te gjeneruara Shoqeria “Diavita” sh.p.k ka lidhur kontrate me
Subjektin “EuroTeam” shpk, shoqeri e cila eshte e licensuar per trajtimin e mbetjeve spitalore.
Plani i vendndodhjes, Qendra e Hemodializes, Spitali Rajonal Korçës

Planvendosja shk 1:200 ; Qendra e Homodializes

14
“EMC” studio
RAPORTI I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS

“Ndertim i Qendres Mjekesore te hemodializes”

Foto te renderave
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Pamje ballore e objektit

Pamje e oborrit te pasem
Qendra e hemodializes prane Spitalit Rajonal Korce, do te vendoset ne nje godine qe do te
ndertohet e re ne sheshin e nje godine ekzistuese nje kateshe krejtesisht e amortizuar, brenda
kompleksit spitalor. Godina e re do te jete 216m2 me e madhe se godina ekzituese, njekateshe ne
total siperfaqe 448m2 per te ofruar kushtet optimale per ndertimin e qendres sipas parametrave te
kerkuara.
Projekti i Qendres parashikon ndertimin e godines se re me ambientet kryesore te
poshtpermendura:
Hyrja Kryesore
Hyrja kryesore e qendres eshte e organizuar me nje verande qe aksesohet si me shkalle
ashtu edhe me rampe per karroca ose barrela, hyrja ne objekt behet nepermjet nje sistemi dopjo
porte me dhomez ajri per te minimizuar humbje termike ne ambjentet e qendres.
Pritje-Recepsioni
Ambjenti i recepsionit dhe pritjes do te pozicionohet ne hyrjen kryesore te qendres , ka dy
kende pritje, dy poste pune recepsion dhe informacion. Ambienti i pritje -recepsionit eshte trajtuar
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si nje ambient i rendesishem i qendres dhe eshte pasuruar me elemente arkitektonik, si venia ne
dukje e kapriatave te catise, tavani i pjerret me pendencen e catise me rifinitura druri dhe veshja
me gur dekorativ i nje pjese te mureve ne kete ambient, te gjitha keto per te bere sa me te
kendshem hyrjen ne qender dhe impakt pozitiv nga ana psikologjike per pacientet.
Dhoma Hemodialize
Dhomat e hemodializes jane dy, te vendosura ne te dy karahet e godines dhe lidhen me
Pritje-Recepsionin ne menyre direkte, dhomat kane kapacitete perkatesisht me nga 32shtreter dhe
3 shtreter hemodialize per pacinte te infektuar, ne total 35 shterter, te paisiur me panel prizash dhe
dalje oksigjeni per secilin, kane nga nje kend infermieror me nje tavoline pune dhe nje karroce
mjekimi si dhe ne njeren nga dhomat ka nje Aparat defibrilatori portabel. Prane dhomave ndodhet
edhe blloku i nyjeve higjeno-sanitare per pacientet, te ndara sipas gjinive dhe nje nyje per persona
me aftesi te kufizuar lehtesisht e aksesueshme. Blloku ka te perfshire dhe nje hapesire garderobe
per pacientet, me dollape.
Dhome Mjeku
Dhoma e mjekut ndodhet prane dhomes se hemodializes ne karahun e djathte te godines,
prane dhe lidhet ne menyre direkte, dhoma ka nje post pune per mjekun, nje shtrat vizite, nje
komodine me aparat EKG portabel dhe banak me lavaman.
Dhome Trajtimi Uji
Dhoma e trajtimit te ujit te dejonizuar ndodhet ne zonen e ambienteve teknike, prane depos
se ujit dhe aparatura e trajtimit te ujit pasi furnizohet ne meyre direkte nga depoja e ujit, lidhet me
rrjetin apostafat per te shperndare ne te gjitha dhomat e hemodializes ujin e trajtuar qe del nga
aparati.
Depo Uji
Duke u nisur nga kushtet klimaterike te Korces, depoja e ujit do te vendoset brenda godines
ne zonen e ambienteve teknike, prane dhomes se trajtimit te ujit te dejonizuar, lidhet me rrjetin e
ujesjellesit qe vjen nga jashte. Depoja e ujit ka nje kapacitet prej 40 000 litrash, sasi qe eshte e
domosdoshme per qendren me nje autonomi nga rrjeti i ujesjellesit prej 48oresh, kjo ben te mundur
mbarvajtjen e qendres ne cdo rast.
Kryeinfermieria
Kryeifermjeria ndodhet ne krahun e majte te godines prane nje dhome hemodialize, ka dy
poste pune per infermiere,arkive per dosjet e pacienteve, dollap per medikamente dhe banak me
lavaman.Kryeinfermjeria me dhomen e hemodializes ndahen me nje panel xhami per te bere sa me
te lehte vezhgimin e pacienteve ne dhomen e hemodializes.
Laboratori
Laboratori gjendet ne vazhdim te kryeifermierise i ndare ne ambient me vehte dhe ka nje
banak pune me paisje laboratori , nje post pune dhe nje banak me lavaman.
Magazina
Magazina ndodhet ne zonen e ambienteve teknike, ne karahe te majte te qendres, prane
dhomes se serverit dhe UPS. Magazina ka nje kapacitet per depozitim te medikamenteve per nje
periudhe dymujore. Magazina ndodhet prane daljes sekondare te godines qe perkon prane parkimit
te hapur per nje furnizim sa me te lehte dhe pa nderhyre ne veprimtarine e perditeshme te qendres.
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Zyre Menaxheri
Zyra e Menaxhimit ka dy poste pune per menaxherin e qendres dhe financierin e saj dhe
gjendet prane Pritje-Recepsionit.
Dhome Mbetjesh Mjekesore
Dhoma e mbetjeve mjekesore ndodhet prane bllokut te nyjeve higjeno-sanitare, aksesohet
vetem nga personeli dhe ka kosha te ndare per mbetje te ndryshme mjekesore.
Dhome Serveri Dhe Ups
Kjo dhome ndodhet ne zonen e ambienteve teknike dhe lidhet direkt me gjeneratorin i cili
ndodhet ne pjesen e pasme te godines.
Holle Dhe Koridore
Hollet dhe koridoret bejne lidhje te zonave sipas varesise me njera tjetren si dhe jane
pershtatur per kalimin e barrelave, karrocave , si dhe sherbejne si vende qendrimi te tyre.

3.5.

Identifikimi i Zonave te Mbrojtura/Monumente Kulture

“Zona të mbrojtura” shpallen territore tokësore, ujore, detare e bregdetare të caktuara për mbrojtjen e
diversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore, bashkëshoqëruese, të cilat menaxhohen me rrugë
ligjore dhe me metoda shkencore bashkëkohore.
Në Shqipëri, Zonat e Mbrojtura janë të konsideruara si pjesë/sipërfaqe e tokës dhe/ose ujit,
detare/bregdetare, të destinuara kryesisht për konservimin e biodiversitetit, burimet natyrore dhe
kulturore që shoqërojnë atë/ato dhe që janë të menaxhuara në mënyrë të ligjshme dhe/ose në mënyra të
tjera efektive. Rrjeti i zonave të mbrojtura është bazuar në kategoritë e menaxhimit të IUCN dhe sistemi i
ndërtuar për këtë qëllim është në përputhje me sistemin ndërkombëtar IUCN. Të gjashtë kategoritë e
sistemit janë ekuivalente, të barabarta dhe të rëndësishme dhe ato përfshijnë të gjitha nivelet e ndërhyrjes
njerëzore, të pranueshme për kategorinë respektive. Krijimi i Zonave të Mbrojtura ka filluar që në vitin
1940. Në 1981, për herë të parë, asete të rralla natyrore u vendosën në mbrojtjen shtetërore duke shpallur
si Monumente të Natyrës pyjet me vlerë shkencore, biologjike, historike dhe didaktike. Zona ne vlerësim
nuk vlerësohet si zone me status te veçante nga MM. Sic shihet edhe ne harten e meposhteme, zona ne
vleresim nuk permban siperfaqe te mbrojtura.
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Harta e rrjetit te zonave te mbrojtura ne Shqipëri

Pervec zonave te mbrojtura sipas hartes se mesiperme te cilat mund te jene te llojit:
a) Rezervë strikte natyrore/rezervat shkencor/ (Kategoria I);
b) Park kombëtar (Kategoria II);
c) Monument natyror (Kategoria III);
ç) Rezervat natyror i menaxhuar/zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve (KategoriaIV)
d) Peizazh i mbrojtur (Kategoria V);
dh) Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara/zonë e mbrojtur me përdorim të shumëfishtë
(Kategoria VI).
Rreth një zone të mbrojtur mund të shpallet një zonë buferike perimetrale e zones se mbrojtur.
Pervec statusit te mesiperm te zonave te mbrojtura te cilat paraqiten ne harte Zone e mbrojtur mund te
jene edhe objekte te vecanta me status “Monument Natyror”, te cilat per rajonin ne vleresim sipas Ligjit
ne fuqi jane si me poshte:
Lista e Monumenteve natyrore ne Bashkine e Korçës:
1. Guri i Prerë
2. Guri i Capit
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3. Piramidat e Tokës së Zhombrit
4. Bokërimat e Moglicës
5. Ishulli i Malligradit
6. Varrezë fosilesh të kretës së poshtëme (Lavdar)
7. Mospërputhje këndore e Polenës së Vjetër
8. Burim uji dhe gazi të djegshëm në thyerjen tektonike të Polenës
9. Liqenet e Lenies
10. Lisat e Shënthanasit
11. Rrobulli i Kuq
12. Zgavra e Zaverit (Prespë)
13. Dushqet e Manastirit (Djellas Prespë)
14. Venjat e Dishnicës
15. Pisha e Shëndëllisë
16. Rrepet e qytetit (Shënmëria)
17. Shparthi i Osojës-Bakullit
18. Pisha e Voskopojë
19. Pisha e Makrezës
20. Bredhi i burimit të Çardakut (Gurit i Capit)
21. Ahishtja e Protopapës Opar
22. Bliri i Shën Pjetrit (Vithkuq)
23. Plepi i Gjyrasit
24. Pylli i përzjerë i Maliqit
25. Ahishtet e Bofnjës
26. Venjat e Kallamasit
27. Rrobulli i Lenies
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Zona ku do te
ndertohet
Hemodializa

Harata e Zonave te Mbrojtura

Sic mund te shihet edhe ne ortofoton e mesiperme siperfaqja ku do ndertohet objekti i sherbimit per
Qendren e Hemodializes, nuk bie ne zone te mbrojtur dhe nuk cenon Monumentet e Natyres dhe
Monumentet e Kultures. Siperfaqja ndodhet ne nje distance prej rreth 1.65 km larg ne vij ajrore, larg
Zones se Mbrojtur dhe 630 m larg Monumentit te Natyres.
3.6.

Nje pershkrim i shkurter i mbuleses bimore

Zona prane siperfaqes ku do ndertohet Qendra e Hemodializes, ndodhet brenda siperfaqes se Spitali
Rajonal te Korçës, eshte nje zone e pasur me bimesi te larta deorative. Ne distance prej 630 m ndodhet nje
monument Natyre me bimesi te larte, Dru, grup druresh, e cila i jep fryme jo vetem zones ku do te
ndertohet Qendra e Hemodializes, por gjithe qytetit.
3.7.

Informacion për praninë e burimeve ujore në afersi te projektit

Ne zonen prane siperfaqes ku do ndertohet Qendra e Hemodializes, ne afersi te saj nuk ndodhet asnje
burim ujor.
3.8.

Përshkrimi i proceseve teknologjike të projektit

Proceset teknologjike ne kete projekt jane ato te fazes ndertimore, nepermejt punimeve te ndertimit te
cilat do te kryhet nga firma ndërtuese.
Disa prej proceseve kryesore te punimeve ndertimore do te jene:


Rrethimi i sheshit te ndertimit



Pastrimi i sheshit te ndertimit nga struktura te perkohshme, nga bimet barishtore etj.



Germimi dhe hapja e themeleve te objektit
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Betonimi i themeleve



Ngritja e struktures prej betoni dhe hekuri(betoni blihet i gatshem nga prodhuesit)



Punimet e mbuleses se objektit



Muratura, suvatimet, instalimet inxhinierike etj.



Sistemimi i shesheve te lira rreth objektit, rruget hyrese e dalese



Rehabilitimi i hapesirave te gjelberta te projektuara, etj.

3.9.

Lloji, volumi, konsumi dhe prodhimi i lëndëve të para

Lendet e para te perdorura do te jene kryesisht llaci i betonit i cili blihet i gatshem nga firmat e prodhimit
te betonit ne zone, hekuri per strukturen mbejtese te objektit, tulla dhe tjegulla per mbushjen e mureve
dhe te mbuleses, material poliesteroli per izolim, rere dhe gelqere per suvatimin e mureve, dyer dhe
dritare duralumini te gatshme dhe instalimet inxhinierike te brendshme. Objekti do te jete me destinacion
banim dhe sherbime, dhe per kete arsye nuk vleresohet si aktivitet me ndikim ne mjedis gjate fazes se
shfrytezimit te tij. Shkarkimet e ujerave te zeza, do te lidhen me sistemin e kanalizimeve te zones, ku pas
ndryshimeve te viteve te fundit, duhet te ndertohet nje rrjet i ri me kapacitete me te medha. Studimet
duhet te hartohen per nje periudhe afatmesem dhe afatgjate.
3.10.

Informacion për shkarkimet në mjedis.

Shkarkimet ne mjedis gjate fazes ndertimore do te jene kryesisht pluhurat nga punimet e ndertimit ne
kantier(LNP), si dhe zhurmat ne mjediset e punes nga makinerite e punimeve te ndertimit. Ky efekt mund
te transmetohet edhe ne mjediset e zones perreth nese nuk kryhet larja dhe pastrimi i mjeteve para daljes
se tyre nga kantieri dhe lagia e siperfaqeve te pa shtruara gjate sezonit te thate. Keto ndikime do te jene
te perkohshme dhe nuk do te kene veti akumuluese ne mjedisn e zones. Mbetjet e ngurta nga faza
ndertimore do te jene ambalazhe te produkteve te ndryshme te cilat jane te riciklueshme dhe do te
menaxhohen nga firma pastruese e territorit urban.
Persa i perkete mbetjeve inerte nga prishja e objekteve ekzistuese, duhet te menaxhohen nga subjekti ne
bashkpunim me Bashkine Korçë “ne menyre te integruar”, sipas kerkesave te Ligjit per menaxhimin e
integruar te mbetjeve. Gjate fazes funksionimit, nga aktiviteti human do te kete shkarkime te ujerave te
zeza, te cilat kane cilesine e ujerave urbane si ne te gjitha zonat e tjera te banuara. Kato shkarkime do te
kryhen ne sisemin ekzistues te kanalizimeve te zones.
Persa i perkete sasise se dheut qe do te hiqet nga sheshi i ndertimit, ajo eshte relativisht e madhe. Ky
proces eshte ende nje problem serioz per zhvilluesit sot, keto mbetje do te hidhen ne vendin e percaktuar
paraprakisht nga Bashkia Korçë.
3.11.

Cilësia e ajrit dhe ujërave sipërfaqësore në zonën e zbatimit te projektit

Per zonen e Korçës jane publikuar disa te dhena te monitorimit te cilesise se mjedisit nga raporti vjetor i
monitorimit te mjedisit te Ministrise se Mjedisit.
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Me poshte po ju paraqesim rezultatet e monitorimit te ajrit dhe zhurmave per qytetin e Korçës te
monitoruara nga Ministria e Mjedisit
Metodologjia e monitorimit te ajrit.
Per realizimin e procesit te monitorimit jane zbatuar metodat standarte, sipas te cilave percaktohen
mesataret kohore te monitorimit te cilesise se ajrit, bazuar ne direktiven CAFÉ te BEper nje ajer te paster
dhe kerkesave te EEA per raportimet
Situata e cilesise se ajrit urban ne Korçë
Vleresimi I situates nga pluhurat (PM10, PM2.5)
Grimcat e plihurit (PM) jane nje perzierje e areosoleve (te ngurta ose te lengeta) qe perfshin nje diapason
te gjere ne madhesi dhe kompozime kimike. PM10, PM2.5 I referohet grimcave me diameter 10 dhe 2.5
micrometer ose me te vogel dhe emetohet direkte ne atmosphere si grimca primare ose formohet si
rezultat I emisioneve te SO2, NOx, NH3, dhe NMVOC PM emetohen nga shume burime antropogjenike si
djegia e lendes djegese, ndertimet, pluhuri natyral pezull, kripa e detit etj. PM mund te shaktojne dhe
perkeqesojne semundjet e zemres dhe mushkrive, goditje ne zemer dhe aritmi. PM mund te demtojne
sistemin nervor qendror, sistemin prodhues dhe mund te shkaktojne kancer. Nje nga rezultatet e
ekspozimit te PM mund te shkaktojne vdekje te parakohshme
Vlerat mesatare vjetore te PM10

Ne grafikun e mesiperm jane dhene vlerat mesatare vjetore te PM1 ne 7 stacione monitorimi. Siç vihet re
dhe nga grafiku kemi tejkalim te vleres kufi te BE prej 40 µg/m3 ne tre stacione monitorimi ne stacionin e
Agjensise Kombetare te Mjedisit, Ministrise se Mjedisit dhe Elbasan Te tre stacionet jane stacione me
burim ndotje trafikun ku numri i makinave qe qarkullojne ne rruget prane stacioneve eshte shume i larte.
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Monitorimi PM2.5 për vitin 2015 është realizuar në 4 stacione, Durrës, Shkodër, Korcë dhe Vlorë. Bazuar
në të dhënat e monitoruara sic shihet dhe nga grafiku nr 5 vlerat më ta larta janë monitoruar në stacionin
e Korcës. Në këtë stacion kemi tejkalim të vlerës limite në masën 18 % ku vlera vjetore e monitoruar është
29.44 µg/m³ nga 25 µg/m³ që është vlera limite vjetore e BE.
Monitorimi i O3 është realizur në 6 stacione ne te gjithe Shqiperine. Bazuar në mesataret 8 orare
krahasuar dhe me normën 8 orare të BE vërejmë se kemi tejkalim në stacionin e Korcës. Në stacionin e
Korcës kemi tejkalim të normës 8 orare per 120 µg/m³ në muajin Korrik ku numri i tejkalimeve është 1
dhe vlera e monitoruar eshte 121.06 µg/m³.
Programi i monitorimit të zhurmave urbane 2015 ka përfshire 31 pika monitorimi në qytetet Tiranë, Vlore,
Fier, Sarande dhe Korcë, në të cilat është realizuar matja e nivelit të zhurmave brenda metodologjise së
përcaktuar, janë përpunuar dhe analizuar të dhënat dhe për cdo pikë monitorimi vlerat mesatare të nivelit
të zhurmave urbane.
Nga monitorimi i zhurmave urbane 2015 rezulton se në të gjitha qytetet, kemi nivele të larta zhurmash për
periudhën gjatë ditës, ndërsa për natën qyteti i Korcës rezulton me nivel zhurmash brenda standartit,
krahasuar me standartin e OBSH-së dhe Ligjit Nr.9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e
zhurmës në mjedis”.
Vlera mesatare e nivelit te zhurmave të qyteteve të monitoruara, për Ditën dhe Natën.

Qytetet
Korce
Standarti OBSH

LAeq/Diten
dB (A)
58.05
55

LAeq/Naten
dB (A)
43.62
45

Qyteti i Korcës është me nivele zhurmash për ditën mbi standartin, ndërsa për natën kemi nivel mesatar
brenda standartit .

Vlera mesatare e nivelit te zhurmave ne 4 pikat e monitorimit te qytetit të Korcës,
për Ditën dhe Natën.
Nr.
Pikat e monitorimit
LAeq/Ditën dB (A)
LAeq/Natën dB (A)
Pika 4
Spitali
58.14
44.74
Standarti OBSH

55

45

Nga tabela e mësipërme vërejme se, në të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Korcës kemi
nivel zhurme për natën më të ulët se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar, kurse diten ne zonen qe
ne kemi ne studim niveli i zhurmave eshte me i larte se statandartet e OBSH dhe te BE-se.
Më poshtë vazhdojmë me paraqitjen grafike të 4 pikave te monitorimit në qytetin e Korcës, LAeq
Ditën/Natën.Vlerat mesatare në 4 pikat e munitoruara gjate dites , (6:00–23:00) për qytetin e Korces.
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Nga grafiku i mësiperm vërejmë se në 4 pikat e monitoruara në qytetin e Korcës LAeq/Ditën ne 3 pika e
tejkalon standardin e OBSH ndërsa në një pikë është nën vlerën e standardit të OBSH. I shprehur në
përqindje ky tejkalim për të gjitha pika është si me poshtë:
• Spitali
e tejkalon standardin e OBSH me 5.7%
Vlerat mesatare në 4 pikat e munitoruara gjate naten , (23:00-6 :00) për qytetin e Korces.

Nga grafiku i mësipërm vërejme se në 4 pikat e monitoruara në qytetin e Korcës LAeq/Natën nuk e
tejkalon në asnje nga pikat standardin e OBSH .
Paraqitja tabelore e vlerave mesatare të ditës, LAeq/Diten, ne piken e monitorimit tek Spitali Rajonal i
Korçës, në 6 vitet e fundit.

Pikat
monitorimit
Tek Spitali
Standarti i BE

e 2007
66.0
55

2008

2010

2011

2014

2015

55

55.4
55

64.2
55

63.4
55

58.14
55

Vlerat mesatare në 6 vitet e fundit të ditës, (6:00–23:00) për qytetin e Korces
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Paraqitja tabelore e vlerave mesatare të ditës, LAeq/Naten, për të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të
Korces, në 6 vitet e fundit

Pikat e monitorimit
Kryq.i Hyrjes
Tregu i Shumices
Tek Telekomit
Tek Spitali
Standarti i BE

2007
42
44
42
39
45

2008
46.2
40.4
44.5
45

2010
44.4
48.6
44.2
42.5
45

2011
44.3
39.1
44.8
45.2
45

2014
40.6
41.5
45.1
44.7
45

2015
41.84
43.29
44.60
44.74
45

Vlerat mesatare në 6 vitet e fundit të naten, (23:00-6.00) për qytetin e Korcës

Vërejmë se për vitin 2015 në qytetin e Korcës kemi një ulje të nivelit të zhurmave natën në krahasim me
vitin 2014 për pikat “ Telekomi” dhe “Spitali”. Gjithsesi në të katër pikat e monitorimit Laeq/Naten është
nën standardin e OBSH-së.
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4
4.1.

PERSHKRIM I MJEDISIT TE RAJONIT
Te dhena te pergjithshme

Projekti ne vleresim “Strukturë sherbimi 1 kat” me vendodhje ne rrugen “Todi Vogli”, ne brendesi te
spitalit Rajonal te Korçes, i cili kufizohet nga rruga “Todi Vogli” ne jug, ne veri nga rruga “Fan Noli”, ne
perendimi nga rruga “Aspasi Gjino”. Siperfaqja e propozuar per zhvillim, eshte nje godine e amortizuar dhe
e dale jashte funksionit ndodhet ne brendesi te spitalit rajonal Korce, Bashkia Korce.
4.2.

Bashkia Korce

Zona Gjeografike: Korça kufizohet në veri me bashkinë Maliq, në lindje me bashkinë Devoll, në perëndim
me bashkinë Skrapar, ndërsa në jug me bashkinë Kolonjë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Korçës.

Harta territoriale e bashkise Korce

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, kjo bashki numëron prej 75.994 banorësh, ndërsa sipas Regjistrit
Civil ajo numëron një popullsi prej 129.065 vetë. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 805.99 km2.
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Kjo bashki përbëhet nga 8 njësi administrative, të cilat janë: Korçë, Qendër Bulgarec, Voskop, Voskopojë,
Lekas, Vithkuq, Mollaj dhe Drenovë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të
Korçës dhe qarkut Korçë. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 62 fshatra. Për të parë
listën e plotë të qyteteve dhe fshatrave të kësaj bashkie, klikoni këtu
Bashkisë së Korçës iu bashkëngjitën disa zona rurale të cilat merren me bujqësi dhe blegtori, por edhe disa
prej fshatrave turistikë më të spikatur. Qyteti ka një ekonomi të konsoliduar dhe biznese të shumta, por
rritja e numrit të popullsisë si pasojë e zhvendosjes së banorëve nga zonat rurale ka sjellë edhe rritje të
numrit të personave të papunë duke ngritur domosdoshmërinë e gjetjes së zgjidhjeve për punësim dhe
kualifikimin e këtyre personave për profile të ndryshme.
Në zonat rurale janë zhvilluar nga njëra anë bujqësia dhe pemëtaria, dhe nga ana tjetër turizmi malor ku
banorët kanë vetë-siguruar mënyrën e organizimit të ambienteve dhe kuzhinës por edhe aktiviteteve
dimërore si një atraksion për turistët. Zonat më të thella si Lekasi dhe Vithkuqi për shkak të klimës së
ashpër dhe izolimit të përvitshëm në dimër kanë pësuar zhvendosje masive të popullsisë çka ka
minimizuar edhe shërbimet për pjesën e mbetur të banorëve duke nisur nga arsimi, mjekësia,
infrastruktura , transporti, etj.
Ndër projektet më të rëndësishme në qytetin e Korçës është ai i Pazarit të Korçës, investimi kolosal i të cilit
ka në fokus rikthimin e një elementi autentik kulturor, ruajtjen e origjinalitetit të pazarit shekullor të
Korçës dhe kthimin e tij në një destinacion turistik. Projektet për rimodelimin e Parkut të qytetit, sheshit
para teatrit dhe rrugës Gjon Buzuku janë 3 projekte të tjera të rëndësishme për qytetin.
Përgjatë viteve të fundit Korça ka synuar dhe ka arritur të shumëfishojë shifrat e turistëve përmes një
kalendari të mbushur me festa përgjatë verës. Aktivitetet e shumta të cilat mbështeten kryesisht tek
traditat e zonës dhe promovimi i tyre, por edhe aktivitete të tjera të cilat sjellin aktivitete kulturore, kanë
bërë që në stinën e verës kjo zonë të ketë interes nga vizitorë të shumtë.
Reagimi dhe impakti i reformës territoriale është një çështje që duhet të shihet me interes të veçantë nga
bashkia e Korçës. Një nga sfidat me të cilat do të përballet bashkia e re në sajë të reformës është sigurimi i
përfaqësimit të drejtë në këshillat bashkiakë të komuniteteve nga zona urbane dhe nga zonat rurale, si
dhe hartimi i strategjive që do orientohen në mënyrë të drejtë nga nevoja për investime në të dy këto
zona.
Një sfidë tjetër me të cilën do të përballet pushteti vendor i bashkisë së re është dhe menaxhimi sa më
efikas i mbetjeve urbane, ngritja dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve për të gjithë
zonën, si dhe përmirësimi i infrastrukturës ndërlidhëse me zona të largëta dhe të izoluara, si malësia e
Lekasit dhe Vithkuqit, të cilat tashmë do të jenë pjesë integrale e saj.
Një tjetër problematikë e identifikuar nga komuniteti i kësaj bashkie të re e cila duhet të adresohet është
dhe përmirësimi i infrastrukturës arsimore në disa zona, sigurimi i ngrohjes në ambientet shkollore, si dhe
mundësimi i transportit për nxënës të zonave të thella që ndjekin mësimin në klasa kolektive drejt
shkollave më të mëdha.
Gjithashtu, sfidë do të përbëjë për bashkinë e re dhe hartimi i politikave integruese për një turizëm të
qendrueshëm në të tërë zonën, duke mbështetur dhe nxitur forma të ndryshme turizmi që ofrohen
tashmë, si turizmi malor dhe turizmi kulturor. Në këtë drejtim, një politikë e qartë dhe hapa konkretë
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lidhur me rigjenerimin e pyjeve dhe ndalimin e gjyetisë së paligjshme u identifikuan si tepër të
domosdoshme.
Bashkia e re kërkohet gjithashtu që të integrojë në planin e saj të punës dhe një strategji të veçantë në
mbështetje të bujqësisë dhe frutikulturës, ngritjes së tregut për fermerët, si dhe promovimin e produkteve
tradicionale të zonës.
Një ndër aspektet e rëndësishme të cilat bashkia e re duhet të adresojë është dhe përmirësimi i
infrastrukturës në zonat e banuara kryesisht nga komuniteti rom i kësaj bashkie, si dhe nxitja e
gjithëpërfshirjes së këtij komuniteti në jetën social-ekonomike të bashkisë, me fokus të veçantë në
zgjidhjen e problemeve të arsimimit dhe strehimit të këtyre familjeve.

4.3.

Ekonomia

Qyteti ka një ekonomi të konsoliduar dhe biznese të shumta, por rritja e numrit të popullsisë si pasojë e
zhvendosjes së banorëve nga zonat rurale ka sjellë edhe rritje të numrit të personave të papunë duke
ngritur domosdoshmërinë e gjetjes së zgjidhjeve për punësim dhe kualifikimin e këtyre personave për
profile të ndryshme.
Në zonat rurale janë zhvilluar nga njëra anë bujqësia dhe pemëtaria, dhe nga ana tjetër turizmi malor ku
banorët kanë vetë-siguruar mënyrën e organizimit të ambienteve dhe kuzhinës por edhe aktiviteteve
dimërore si një atraksion për turistët. Zonat më të thella si Lekasi dhe Vithkuqi për shkak të klimës së
ashpër dhe izolimit të përvitshëm në dimër kanë pësuar zhvendosje masive të popullsisë çka ka
minimizuar edhe shërbimet për pjesën e mbetur të banorëve duke nisur nga arsimi, mjekësia,
infrastruktura , transporti, etj.
Ndër projektet më të rëndësishme në qytetin e Korçës është ai i Pazarit të Korçës, investimi kolosal i të cilit
ka në fokus rikthimin e një elementi autentik kulturor, ruajtjen e origjinalitetit të pazarit shekullor të
Korçës dhe kthimin e tij në një destinacion turistik. Projektet për rimodelimin e Parkut të qytetit, sheshit
para teatrit dhe rrugës Gjon Buzuku janë 3 projekte të tjera të rëndësishme për qytetin.
Përgjatë viteve të fundit Korça ka synuar dhe ka arritur të shumëfishojë shifrat e turistëve përmes një
kalendari të mbushur me festa përgjatë verës. Aktivitetet e shumta të cilat mbështeten kryesisht tek
traditat e zonës dhe promovimi i tyre, por edhe aktivitete të tjera të cilat sjellin aktivitete kulturore, kanë
bërë që në stinën e verës kjo zonë të ketë interes nga vizitorë të shumtë.

4.4.

Klima

Korça ka klimë mesdhetare kalimtare (ose klimë mesdhetare kontinentale) me ndryshime të mëdha në
temperaturë. Muaji më i nxehtë është gushti (25 C) ndërsa muaji më i ftohtë është janari (2 C).
Mesatarisht gjatë vitit bien 710 mm reshje të cilat minimumin e arrijnë në verë ndërsa maksimumin në
dimër, duke e bërë Korçën një qytet përgjithësisht të thatë krahasuar me pjesën tjetër të Shqipërisë së
lagësht. Temperaturat në Korçën që përthith 2300 orë rrezatimin diellor, përgjithësisht mbeten më të ulta

29
“EMC” studio
RAPORTI I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS

“Ndertim i Qendres Mjekesore te hemodializes”

se pjesa tjeter e Shqipërisë perëndimore, por më të larta se pjesa veri-perënimore për shkak të lartësisë
mesatare në rrafshin e Korçës. Megjithatë janë regjistruar raste kur temperatura ka arritur deri në 40°C
ose më tepër.

Korça - Temperatura dhe reshjet mesatare mujore
Janar Shkurt Mars
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Burimi: Weatherbase: Moti në Korçë
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4.5.

Sizmiciteti

Trualli Shqiptar vendoset gjate kufirit te perplasjes se dy pllakave te medha qe levizin njera kunder tjetres;
pllakes Euroaziatike dhe asaj Arabo-afrikane, dhe eshte vater e perqendruar termetesh e cila preket me
shpesh nga termete demtues.

4.6.

Gjeologjia dhe Dherat

Shqiperia si formacion gjeologjik eshte pjese perberese e rrudhosjeve alpino-mesdhetare pjese e
degezimit Dinaro-albano-Helenid, ku ne bejme pjese tek Albanidet. Tirana si zone e jashtme ben pjese ne
Ultesiren Paramalore, dhe ndodhet ne krahinen e ultesires perendimore , dhe karakterizohet nga
shkembinj te dobet qe i ben te paqendrueshem nga rreshqitja dhe eshte pjese e sistemit neogjenik argjila,
konglomerat ranor.

4.7.

Pozicioni gjeografik

Korça është rrethi me lartësinë më të madhe në vend. Gjendet në juglingje të Shqipërisë, në kodrat rrëzë
malit të Moravës. Ajo kufizohet nga veriu me Pogradecin dhe Maqedoninë, nga veriperëndimi me
Gramshin, nga perëndimi me Skraparin, nga jugu me Kolonjën dhe Përmetin, kurse nga lindja me Greqinë.
Relievi i saj është fushor, kodrinor-malor dhe malor. Aty gjejmë një ndërthurje të maleve me fushat, me
kodrat, duke krijuar një thyerje të formave të reilievit. Njësitë kryesore të reilievit janë: Fushëgropa e
Korçës, malësia e Gorë-Oparit me pesë komuna: Gorë, Opar, Moglicë, Vithkuq, Voskopojë.
4.8.

Transporti

Korça është një nyje e rëndësishme për trasportin shqiptar. Qyteti ndodhet 181 km larg kryeqytetit. Aksi
rrugor Korçë-Tiranë është pothuajse tërësisht i rindërtuar dhe largësia kohore është rreth 3 orë. Aksi
rrugor Korçë-Kapshticë (Doganë) është nga të paktat rrugë në Shqipëri që plotësojnë standartet
ndërkombëtare dhe mund të përshkohet në rreth 30 min. Korça shërben edhe si pikë-lidhje me zonën
Jugore të Shqipërisë, por në këtë drejtim rrugët lënë shumë për të dëshiruar dhe ngelet akoma shumë për
të bërë. Linja hekurudhore kombëtare nuk ka perfshirë këtë qytet për arsye te trajtave të ashpra të
relievit. Vitet e fundit janë bërë shumë investime dhe pritet që brënda pesë-vjeçarit të ardhshëm të
përmirësohet më tej sektori i transportit.
4.9.

Historia

Është vërtetuar nga studiuesit se zona ku ndodhet sot qyteti ka qenë e banuar që në kohët e lashta.
Kështu, në rrethinën e qytetit është gjetur ndër të tjera edhe një kodër-varr e vjetër diku rreth 7 mijë vjet
me një diametër prej 10.47 metrash dhe lartësi 114 centimetra.
Në lashtësi, Korça dhe krahint e saj bënin pjesë në dinastinë ilire që shtrihej midis lumenjve Devoll e Osum
dhe pjesërisht në atë të Enkeleasve, rrëzë malit të Thatë. Në Desardi kanë qenë disa qytete të njohura
ilire; Pelioni, në afërsi të lumit Devoll, në grykën e Cangonjit, ku sot hasim toponimin Pilur: Korrogu në

31
“EMC” studio
RAPORTI I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS

“Ndertim i Qendres Mjekesore te hemodializes”

vendin e quajtur Hija e Korbit, mbi fshatin Kloce. Lumi kryesor iKorçës, Devolli në ate kohe quhej Eordao,
buzë të cilit ishte vendosur Pelioni, i cili më vonë merr emrin Devoll.
Korça në dokumente historike përmendet për herë të parë në vitin 1281, me urdhër të perandorit të
Bizantit, ku emëron Andrea Muzakën si administrator dhe i jep titullin e lartë Despot. Një tjetër
dokument, që na jep të dhëna të tjera për Korçën është dorëshkrimi i Princit të Muzakajve. Ai e përmend
Korçën me disa fshatra si: Sovjanin, Violën, Oparin, Morianin, Mazrekun, Lavdarin. Korça në këtë kohë ka
qenë qendër e vogël me një kala fushore. Korça fillimisht lindi si qendër e vogël banimi, buzë rrugëve
kryesore, ku bënte shkëmbime tregtare. Në fund të shek.XV, mori formën e një qendre urbane dhe në
shek. XIX u krijua si qytet. Në shekujt XII-XIII, Korça ishte nën pushtetin e Muzakajve, me qendër në
krahinën e Oparit. Në vitin 1382, Korça pushtohet prej Perandorisë Osmane. Në vitin 1701 shpërthen
kryengritja kundër pushtmit turk, në krahinën e Gorë-Oparit. Mbas viteve 1820, mori hov lëvizja
patriotike. Naum Veqilharxhi botoi abetaren e tij, kurse Thimi Mitko “Bletën Shqiptare” . Më 7 Marz 1887
hapet Mësonjtorja e Parë Shqipe. Me nismën e korçarëve krijohen shoqëri patriotike në
Stamboll, Bukuresht e Karjo. Më 22 tetor 1881 çelet shkolla e parë për vashat nga Gjerasim dhe Sevasti
Qirijazi. Ishte kjo një fitore e madhe e Lëvizjes Kombëtare.

Kultura dhe Etnografia
Korça përbën një nga qendrat kulturore më të rëndësishme të Shqipërisë. Vetë muzeumet e shumta në
qytet përshkruajnë aktivitetin kulturor ndër shekuj. Është e mirënjohur shkolla e parë shqipe në këtë qytet
që daton në vitin 1887, shkolla e parë në Shqiperi për vajza, si dhe liceu Francez i ndërtuar në vitin 1917.
Edhe pse ndër vite qyteti ka qenë pushtuar disa herë, ndikimet e huaja përbëjnë një pjesë të vogël te
kulturës korçare.
Korça ka tradita dhe zakone të veçanta, gjë që dëshmon se qyteti ka qenë një vatër e rëndësishme e
kulturës me shumëllojshmëri materialesh shpirtërore për popullin tonë. Dy nga veprat më
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të rëndësishme të folklorit shqiptar janë, “Bleta Shqiptare” e Thimi Mitkos dhe “Valët e Detit’ të Spiro
Dines.
Mikpritja dhe Besa, janë dy virtytet me të cilat shqiptarët krenohen. Kur vinte miku në fshat ose qytet, ai
pritej me të gjitha të mirat, për fjetjen e tij kishte dhomë të veçantë, që quhej “dhoma, ose konaku i
miqve”. Për këtë zakon fisnik e shumë të lashtë, te shqiptarët ka mbetur thënia e famshme “kur e ke
ndjerë veten në vështirësinë më të madhe ?” Ai u përgjigj : “ Kur më ka ardhur miku në shtëpi dhe nuk
kam patur mundësi ta pres e ta kënaq si duhet”.
Folklori. Çdo qytet, çdo krahinë në shekuj ka krijuar kulturën e vet. Kështu, edhe populli i Korçës ka krijuar
gojëdhëna, përralla, gjëejgjëza, këngë, fjalë të urta, të njohura në të gjithë vendin. Për to janë kryer
studime dhe botime të ndryshme, që janë bërë të njohura e të dashura për shpirtin e shqiptarit dhe të
korçarit.
Veshja kryesore e burrave është fustanela, kallat dhe opingat me xhufka të zeza në majë të tyre, në kokë
mbanin fesin me ngjyrë të bardhë. Ndërisa gratë visheshin me xhamadan dhe në kokë mbanin shami.
Monumentet e kulturës
Korça është shumë e pasur me monumente të kulturës, gjë që dëshmon se qyteti ka qenë në të kaluarën
vatër e rëndësishme e kulturës materiale e shpirtërore për popullin tonë. Numërohen rreth 110
monumente kulturore, që mbrohen nga shteti.
Muzeu i artit mesjetar shqiptar
Është i vetmi i këtij lloji në Shqipëri. Ai përmban objekete me vlera artistike e shpirtërore të popullit tonë,
materiale që shkojnë deri në periudhën e Mesjetës. Në të ndodhen vepra të piktorëve të shquar shqiptarë
si: Onufri, i biri i tij Nikolla, vëllezërit Athanas Zografi, kostandin Jeromonaku nga Voskopoja e shumë të
tjerëve.
Muzeu arkeologjik i Korçës
U krijua në vitin 1985 dhe mori formë të gjerë pas vitit 1990. Për vlerat arkitektonike është shpallur
monument kulture. Ky muze është ngritur në një godinë karakteristike të shek XIX. Në të janë ekspozuar
pasuritë arkeologjike të trevave juglindore të Shqipërisë, ku vendin kryesor e zë pellgu i Korçës.
Muzeu i arsimit
Është ngritur në godinën ku më 7 mars 1887 u hap shkolla e parë shqipe ose “Mësonjtorja”. Kjo godinë
është dhuruar për shkollë nga patrioti Diamant Tërpo. Në të kanë dhënë mësim atdhetarët Pandeli Sotiri,
Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi etj.
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Besimi Fetar
Popullsia në rrethin e Korçës është e përzier, myslimane e ortodokse. Dikur qyteti ndahej në dy pjesë prej
lumit të Mborjes, në Varosh, pjesa lindore ku banonin të krishterët dhe Kasabaja në perëndim, ku banonin
myslimanët. Tani ndarja e dikurshme nuk ekziston më. Banorët e të dy feve kanë jetuar në harmoni. Kurrë
nuk janë vënë re armiqësi e grindje fetare ndërmjet tyre. Tani në qytet e në fshat mund të hasen me
qindra familje, që janë lidhur ndërjet tyre me martesë. Në qytetin e Korçës sot ndodhen 9 kisha, ku
shërbejnë 9 priftërinj dhe 6 manastire, si Manastiri i Shën Prodhomit në Voskopojë dhe i Shën Pavlit e
Pjetrit në Vithkuq. Qyteti ka dy xhami, ajo e Minollarit ndërtuar më 1496 dhe Xhamia e Re. Janë 36 xhami
në fshat dhe disa teqe në Turan, Melan, Vrëpckë etj.
Turizmi
Korça është si një minierë ari për nga llojshmëria që i ofron çdo vizitori. Monumentet e kulturës më të
rëndësishme të Korçës janë: Kisha e Shën Ristozit, Mborje, Kisha në Voskopojë, Parku Kombëtar i
Prespës, zonë e peizazheve mjaft tërheqëse dhe me potenciale për zhvillimin e ekoturizmit, ku vlerat
natyrore gërshetohen me vlerat tradicionale, kulturore e historike. Muzeu arkeologjik i Korçës, ikona
Ngjallja e shën Llazarit. Gjithashtu natyrë të mrekullueshme gjeni edhe tek fshati Dardhë i cili është një
fshat malor midis maleve e pyjeve, një bukuri e rrallë natyrore. Dardha ofron një klimë shumë të
shëndetshme e ajër të pastër. Gjelbërimi dhe freskia e ditëve të verës, por dhe dimri me shumë dëborë e
bëjnë një vend të preferuar në të gjitha stinët e vitit. Sportet dimërore sidomos skitë tërheqin turistë të
apasionuar pas tyre. 25 km nga Korça, në majë të një kodre shtrihet fshati i Vithkuqit. Pika më e lartë është
maja e Rrungajës me lartësi 1750 m. Një nga atraksionet e këtij Rajoni është Uji i Ftohtë, i Bellovodës i
pasur në minerale, i quajtur ndryshe dhe Uji i Bardhë. Fshati Boboshticë është i famshëm jo vetëm për
prodhimin e Rakisë së Manit, por edhe për Punimet e Leshit si Velenca, Qilima etj. Ky fshat ka dy Kisha që
paraqesin interes të veçantë me një numër afreskesh mjaft terheqëse.
Kuzhinë karakteristike
Arti kulinar në Rajonin e Korçës është një arsye më tepër për të qëndruar dhe pushuar këtu. Mos haroni të
shijoni nië vakt me gatime të peshkut shoqëruar me verë speciale buti, ose gatime të tjera, specialitete të
rajonit nëpër restorantet e shumta me pamje nga liqeni dhe malet. Është për t`u përmendur edhe Korani i
famshëm, peshk që gjendet vetëm në liqenin e Ohrit. Korani është i famshëm për mishin e tij të shijshëm, i
cili gjatë dimrit ka ngjyrë rozë dhe në verë të bardhë. Gatimi i shpendëve dhe kafshëve të egra është
gjithashtu një kënaqësi krahas kuzhinës orientale dhe europiane. Është një kënaqësi më vete të shijosh
prodhimet e Liqenit të Prespës: peshkun Krap, Mrenë dhe cironkat të gatuara nga kuzhinierët e aftë që
kanë recetat e tyre të veçanta. Në kuzhinën e Prespës, karakteristikë janë edhe byreku i zonës (me peshk e
gjizë dhe vezë, ose me qepë) si dhe turshitë e ndryshme.
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5

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TE RENDESISHME NE MJEDIS

5.1 Metodika e përdorur për vlerësimin e ndikimeve të mundshme në mjedis
Çdo aktivitet që zhvillohet në mjedis shoqërohet me pasoja dhe ndikime në të, që janë pjesë e atij
kompromisi që shoqëria jonë ka zgjedhur për t’u zhvilluar. Megjithatë e rëndësishme është që të kuptohet
natyra e këtyre proceseve, forma e shfaqjes së tyre dhe më analitikisht ndikimet e çdo operacioni të kryer.
Vlerësimi i ndikimeve të mundshme si pasojë e veprimtarisë bëhet duke u nisur nga një sërë faktorësh që
lidhen me natyrën e veprimtarisë, teknologjinë e përdorur për ndërtim, mënyrën e funksionimit, sasinë e
energjisë, lëndët e para të përdorura dhe mbetjet e gjenerura, të gjitha këto në kontekstin e mjedisit fizik,
biologjik dhe socio-ekonomik.
Bazuar në llojin e projektit të propozuar ndikimet më thelbësore mund dhe duhet të analizohen sipas dy
fazave të veprimtarisë:
• në fazën e ndërtimit të Objektit
• në fazën e funksionimit
Është e rëndësishme të kuptohet natyra e këtyre proceseve dhe forma e shfaqjes së tyre, direkte ose
indirekte, në mënyrë që të përcaktohet qartë lloji i ndikimeve. Duke analizuar edhe shtrirjen në kohë të
këtyre ndikimeve, ato klasifikohen në:
• Ndikime të kthyeshme në mjedis
• Ndikime të pakthyeshme në mjedis
Të dy llojet e ndikimeve mund të minimizohen në terma relative ku qëllimi kryesor është mbajtja e tyre
brenda sipërfaqes së objektit të kërkuar dhe krijimi i kushteve natyrore për të siguruar riaktivizim e
proceseve të natyrës dhe rigjenerim të ekosistemit.
Për vlerësimin e ndikimeve në mjedis të projektit u ndoqën hapat e mëposhtme:
• njohja me projektin dhe fazat e zbatimit të tij,
• njohja me natyrën e operacioneve të nevojshme në mjedis,
• njohja me vlerat natyrore dhe mjedisore të zonës dhe sipërfaqes,
• konsultimi me dokumente ligjorë e administrativë dhe raporte të VNM për veprimtari të njëjta.
5.2 Vlerësimi i rëndësisë së ndikimeve të identifikuara
Për të përcaktuar më mirë masat për kontrollin dhe minimizimin e ndikimeve negative të identifikuara
gjatë procesit të VNM-se dhe për të ndihmuar vendimmarrjen e organeve kompetente, në këtë paragraf
është bërë një kategorizim i rëndësisë së çdo ndikimi të mundshëm negativ në mjedis të projektit. Ky
kategorizimi është kryer bazuar në vlerat mjedisore të zonës, legjislacionin mjedisor në fuqi dhe njohuritë
mbi teknologjinë dhe teknikën e kryerjes së operacioneve ndërtimore.
Metodika e vlerësimit të rëndësisë së ndikimeve të mundshme negative në mjedis
Kategoria
Përshkrimi
Ndikimi është i përkohshëm, dëmton pak vlera natyrore si në cilësi dhe në
I ulët
sasi (volume). Me përfundimin e operacionit që e shkakton ai nuk jep më
efekte në mjedis
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I mesëm

I konsiderueshëm
I kthyeshëm
I pakthyeshëm

Ndikimi është i përkohshëm por në mungesë të masave kontrolluese dhe
menaxhuese mund të shkaktojë ndikime afatgjata në vlerat natyrore.
Sipërfaqja që tjetërsohet nuk rikthehet më në gjendjen e saj por zë një
raport të pranueshëm me sipërfaqen totale të zonës (koeficienti i
tjetërsimit) si dhe tjetërsohet vetëm sipërfaqja ndërtimore e objektit.
Ndikimi nuk përfaqëson shkarkime të ndotësve në mjedis
Ndikimi është i përhershëm dhe del përtej zonës së ndikuar (zhvendosje,
ndotje, zhurma e shkarkime në ajer). Ndikimi kompromenton normat e
shkarkimeve në mjedis dhe normat e përdorimit të mjedisit
Mbaron efektin me ndalimin e shkakut dhe mjedisi i ndikuar rifiton
gjendjen e tij natyrale. Dëmton vlera/zona të mbrojtura dhe unikale
Pasojat e ndikimit janë të pakthyeshme (vazhdojnë efektin negativ në
mjedis) edhe pasi përfundon veprimi që shkakton ndikimin

5.3 Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në mjedis
Për të paraqitur ndikimet e mundshme të identifikuara që përkojnë me fazat e realizimit të projektit, do të
përdoren strukturat tabelare.
Në planin vertikal tabelat do të përshkruajnë operacionet e punës sipas fazave të projektit, ndërsa në atë
horizontal do të jepet përshkrimi i pasojave të operacionit përkatës në receptorët e mjedisit.
5.3.1 Identifikimi i ndikimeve te mundshme në fazën e ndërtimit
Ndikimet e mundshme negative në tokë
Operacioni që kryhet në mjedis
Pasoja në mjedis
Gërmim i tokës dhe përshtatje e
Si pasojë e operacioneve ndërtimore dhe përshtatjes së
sipërfaqes për ndërtim
sheshit të ndërtimit do të realizohen punime gërmuese për
hapjen e themeleve, si pasojë e të cilave:
do të gjenerohet një sasi e konsiderueshme dherash,
prishje të strukturës së tokës,
do të nxiten proceset e erozionit,
do të kemi ndryshim të destinacionit të përdorimit të tokës,
do të kemi dëmtim të mundshëm të proceseve tokësore të
drenazhimit.
Lëvizja e automjeteve të transportit
Si pasojë e lëvizjes së makinerive:
dhe përdorimi i makinerive në procesin do të kemi ngjeshje të tokës në sektorë të veçantë të saj,
e ndërtimit
mund të kemi rrjedhje aksidentale të lubrifikantëve nga
ndonjë avari me pasojë ndotje të tokës.
Magazinim i lëndëve të para dhe
Si rezultat i përshtatjes së sipërfaqeve të caktuara për
parkim i automjeteve
parkimin e mjeteve të punës dhe magazinimin e lëndëve të
para,
mund të ndodhë ngjeshje e tokës.
NDIKIMET E MUNDSHME NEGATIVE NË UJË
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Operacioni që kryhet në mjedis
Gërmim i tokës dhe përshtatja e
sipërfaqes për ndërtim

Pasoja në mjedis
Këto dy operacione do të shoqërohen me gjenerim të një sasie
të konsiderueshme dherash. Nëse nuk merren masat e
nevojshme për sistemimin e tyre në vendet dhe mënyrën e
duhur, nën ndikimin e agjentëve atmosferikë, ata mund të
depërtojnë në trupat ujorë të zonës duke ndikuar si në nivelin
e ujrave ashtu edhe në cilësinë e tyre. Njëkohësisht kjo sasi
dherash mund të bëhet shkak për ndryshimin e rrjedhave
stinore sipërfaqësore të ujrave të shiut
Lëvizja e automjeteve të transportit
Si pasojë e qarkullimit të mjeteve dhe përdorimit të mekanikës
dhe përdorimi i makinerive në
mund të kemi rrrjedhje aksidentale të lubrifikantëve nga
procesin e ndërtimit
ndonjë avari e mundshme me pasojë ndotje të ujrave
sipërfaqësorë dhe nëntokësorë.
Magazinim i lëndëve të para dhe
Rrjedhje vajrash dhe lubrifikantësh nga automjetet e parkuar
parkim i automjeteve
depozitim i mbetjeve nga materialet në trupat ujorë të zonës
Ndikimet e mundshme negative në biodiversitet/pejsazh
Operacioni që kryhet në mjedis
Pasoja në mjedis
Gërmim i tokës dhe përshtatja e
Punimet e gërmimit dhe përshtatjes së sipërfaqes për ndërtim
sipërfaqes për ndërtim
do të shoqërohen:
me prerje të bimësisë,
modifikim të pejsazhit ekzistues.
Për të minimizuar këto ndikime, në projekt është parashikuar
ndërtim i objektit ne forme sa me relaksues dhe jo agresive, të
cilat përputhen në mënyrë harmonike me natyrën dhe
karakterin e zonës.
Prerja e bimësisë
Prerja e bimësisë do të shkaktojë:
dëmtim të mundshëm të foleve, kryesisht të harabelorëve,
insekteve dhe reptilëve që përdorin agroekosistemet si habitat,
shqetësim të faunës.
Ndikimet e mundshme negative në ajër
Operacioni që kryhet në mjedis
Pasoja në mjedis
Gërmim i tokës dhe përshtatje e
Si pasojë e punimeve të gërmimit dhe operacioneve
sipërfaqe së tokës për ndërtim
ndërtimore:
do të gjenerohet një sasi pluhuri,
do të evidentohen emetime të zhurmave dhe vibrime.
Lëvizja e automjeteve të transportit
Si pasojë e lëvizjes së automjeteve do të gjenerohen:
dhe përdorimi i makinerive në procesin zhurma,
e ndërtimit
pluhur,
gaze nga djegia e karburantit të motorëve.
Emetimet e zhurmave dhe gazeve të kamionëve në mjedis
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Sa lidhet me emetimin e zhurmave gjatë fazës ndërtimore, duhet theksuar se ky ndikim është i
përkohshëm. Së pari faza e ndërtimit është një fazë e mirëpërcaktuar në kohë dhe së dyti operacionet e
ndërtimit do të kryhen brenda orareve të zakonshëm të punës.
Bazuar edhe në referencat ndërkombëtare për projekte të ngjashme vlerësohet se zhurmat teknologjike
nga mjetet e rënda e japin efektin e tyre akumulativ deri në një rreze prej 150 - 200 m në varësi edhe të
konfiguracionit natyror të terrenit i cili luan rolin e një barriere natyrale etj. Për rrjedhojë pritet që qendrat
e banuara më të afërta të ndikohen negativisht nga zhurmat e pajisjeve të rënda si buldozerë, eskavatorë,
kamionë etj.
Sipas natyrës së projektit të propozuar, mjetet më të përdorshëm në fazën e ndërtimit janë kamionët dhe
fadromat, vlerat e emetimit të zhurmave të të cilëve jepen në tabelën e mëposhtme.
Pajisja
Vlerat
Kamion
81 – 87 Leq dB (A) ne 15 m
Fadromë
76- 78 Leq (dB(A) ne 15 m
Ndërkohë Udhëzimi nr.8 datë 27.11.2007 ”Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”, përcakton
vlerat e lejuara të zhurmës si në tabelën e mëposhtme.
Nivelet kufi të zhurmës në mjedise të caktuara
LAeq
Koha
LAmax
Mjedisi
Efekti kritik në shëndet
(dBA)
bazë
Fast
(orë)
(dB)
Zona banimi
Jashtë banese
Bezdi (shqetësim) serioze gjatë
55
16
ditës dhe mbrëmjes
Bezdi (shqetësim) i moderuar
50
16
gjatë ditës dhe mbrëmjes
Në brendësi të banesave
Kuptueshmëri e bisedës dhe
35
16
(bezdi) shqetësim i moderuar
gjatë ditës dhe mbrëmjes
Në brendësi të dhomës së fjetjes Prishja e gjumit natën
30
8
Jashtë dhomës së fjetjes
Prishje e gjumit, dritare e hapur
45
8
(vlera nga jashtë)
Zona me aktivitetet socialekonomik
Zona industriale, tregtare,
Dëmtim dëgjimi
70
24
110
qarkullimi trafiku (mjedis i
jashtëm dhe i brendshëm)
Mjedis urban
Mjedise publike, të jashtme apo Dëmtim dëgjimi
85
1
110
të brendshme
Shpjegime:
LAeq (dBA)
= Niveli ekuivalent i matur në shkallën A
Koha baze (ore) = Koha gjatë së cilës bëhet matja
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LAmax Fast (dB) = Niveli i matur në shkallën A në mënyrën Fast (e shpejtë)
#1
= Sa më e ulët që të jetë e mundur
#2
= Presioni zanor maksimal (LAmax, fast) matur 100 mm larg veshit
#3
= Zonat e jashtme të qeta duhet të mbrohen dhe raporti i zhurmës hyrëse/shtesë me zhurmën e
fonit natyral duhet të ruhet sa më i ulët që të jetë e mundur
#4
= Nën kufjet e dëgjimit, përshtatur me vlerat e fushës së lirë
Nga krahasimi i nivelit të zhurmave që çlirojnë mjetet e punës me ato kufi të lejuara vërehet se nivelet e
lejuara të zhurmave në qendrat e banuara më të afërta gjatë kohës së zbatimit të projektit mund të
tejkalohen. Për këtë arsye, është e nevojshme që firma që do të zbatojë projektin të punojë me efiçencë
për të mënjanuar orët e tejzgjatura të punës dhe duke mënjanuar punimet në orët e para të mëngjesit ose
në mbrëmje.
I njëjti arsyetim vlen edhe për sasinë e gazeve dhe pluhurave që do të emetohen si pasojë e djegies së
karburantit në motorë dhe lëvizja e automjeteve.
Faktorët e shkarkimit për kamionat që punojnë me naftë (3.5 – 16 t)
Lloji i
NOx
CH2
VOC
CO
N2O
CO2
Grimcat
emetimeve
Total g/km
10.9
0.06
2.08
8.71
0.03
800
19.16
Siç vërehet më lart, shkarkimet ditore nga trafiku rrugor, duke marrë 3 km rrugë për çdo
kamion/ditë në zonën që na intereson do të jenë:
NOx = 30 km x 10.9 g/km = 0.0003 t/d
Këto vlera janë të vogla për të patur ndonjë
efekt negativ mbi popullatën dhe mjedisin e
CH2 = 30 km x 0.06 g/km = 0.000002 t/d
zonës.
VOC = 30 km x 2.08 g/km = 0.0008 t/day
CO = 30 km x 8.71 g/km = 0.0003 t/d
N2O = 30 km x 0.03 g/km = 0.000001 t/d
Ref EPA (USA) - Atmospheric Emission Inventory Guidebook, CORINAIR, 1996
Prodhimi i dherave dhe mbetjeve nga veprimtaria ndërtimore
Gjatë operacioneve të përshtatjes së sipërfaqes së ndërtimit dhe hapjes së themeleve do të gjenerohet
sasi dherash. Kjo sasi dheu klasifikohet si mbetje ndërtimore nëse lind nevoja të depozitohet apo
zhvendoset nga zona në një sipërfaqe tjetër.
Shoqëria që do të zbatojë projektin duhet të planifikojë qartë mënyrën e administrimit të dherave për të
mënjanuar mundësinë e depozitimit të tyre përgjatë brigjeve të përrenjeve dhe bregut të detit. Sipas
analizës së projektit vlerësohet se kjo masë dheu do të nevojitet përsëri për modelimin e sipërfaqeve të
gjelbërta (lulishtet) dhe stabilizimin e rrugëve të brendshme kështu që kjo sasi dheu nuk do të klasifikohet
më si ndikim negativ i projektit, por do të përdoret si lëndë e parë ndërtimore.
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6

MASAT PËR PARANDALIMIN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NË MJEDIS

Plani i zbutjes së ndikimeve mjedisore ka për qëllim parandalimin ose minimizimin e ndotjes dhe dëmtimit
të mjedisit. Ai synon respektimin e standardeve mjedisore gjatë kryerjes së aktiviteteve ndërtuese të
objektit dhe më pas shfrytëzimin e saj, në mënyrë të sigurt dhe efektive, me qëllim final mbrojtjen e
mjedisit.
Në vështrim të përgjithshëm masat zbutëse të ndikimeve në mjedis klasifikohen në:
• masa teknike,
• masa organizative.
Masat teknike synojnë përshtatjen e projektit me vlerat natyrore të zonës me qëllim mbrojtjen në
maksimum të tyre.
Masat organizative përfaqësojnë të gjitha veprimet që duhet të ndërmarrin ushtruesit e veprimtarisë
(përfshirë zbatuesin e projektit në fazën e ndërtimit të objektit) për mbrojtjen e vlerave natyrore të zonës
dhe rritjen e performancës mjedisore të aktivitetit. Këtu përfshihet edhe hartimi i planit të menaxhimit
mjedisor.
Plani i masave zbutëse fokusohet në identifikimin e ndikimeve në mjedis në fazat e ndërtimit të objektit
dhe funksionimit të saj, masat përkatëse mënjanuese ose minimizuese si dhe institucionet përgjegjës.
6.1 Plani i masave zbutëse të ndikimeve në fazën e ndërtimit të objektit

Toka
Si pasojë e përshtatjes së sheshit të
ndërtimit dhe punimeve të gërmimit
për hapjen e themeleve per
ndertimin e objektit do të
gjenerohet një sasi e
konsiderueshme dherash.
Si pasojë e punimeve të ndërtimit do
të kemi prishje të strukturës së tokës
dhe nxitje të proceseve të erozionit.

Dëmtim i mundshëm i proceseve
natyrore të drenazhimit.

Si pasojë e punimeve të ndërtimit
dhe lëvizjes së makinerive do të
kemi ngjeshje të tokës.

Përpara fillimit të punimeve duhen kryer piketime të sakta të
sipërfaqes. Masat e dherave që do të gjenerohen do të
sistemohen fillimisht brenda sipërfaqes së kantierit dhe më pas
do të shihet mundësia e depozitimit të tyre në ndonjë gurore për
qëllime rehabilitimi. Një pjesë do të ruhet për qëllime mbushje
(në varësi të karkteristikave fizike të dherave) gjatë krijimit të
sipërfaqeve të gjelbëruara.
Përpara fillimit të punimeve duhen kryer piketime të sakta të
sipërfaqes për të mënjanuar dëmtimin e sipërfaqeve të
panevojshme. Njëkohësisht stafi që do të kryejë këto operacione
pune duhet të trajnohet për mbrojtjen e mjedisit dhe vlerave
natyrore të zonës gjatë kryerjes së punimeve.
Gjatë stinës së thatë duhet të bëhet modelimi dhe ndërtimi i
sistemit të drenazhimit dhe kullimit të ujrave sipërfaqësorë dhe
të reshjeve, për të evituar rrezikun e përmbytjeve gjatë stinës së
lagësht. Kanalet e kullimit duhet të mbillen me bar anëve me
qëllim që të pengohet procesi i gërryerjes së tyre gjatë transportit
të ujërave sipërfaqësorë.
Për të limituar sipërfaqen që do të ngjishet do të përcaktohen
saktësisht vendet e qëndrimit të mjeteve të rënda dhe do të
kontrollohet lëvizja e tyre për të mënjanuar qarkullimin e
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Ndotje e mundshme e tokës nga
derdhja aksidentale e lëndëve
ndotëse që përdoren gjatë ndërtimit
apo nga karburantët dhe
lubrifikantët e tjerë që përdorin
automjetet e transportit dhe mjetet
e rënda të punës.

panevojshëm.
Të gjitha automjetet dhe mjetet e punës që përdorin lubrifikantë
të çdo lloji do t’i nënshtrohen kontrollove periodikë mbi gjendjen
e tyre teknike. Të gjitha pjesët që mund të rezultojnë të dëmtuara
dhe burim rrjedhjesh do të riparohen menjëherë. Në raste të
rrjedhjeve aksidentale, do të bëhet pastrimi i menjëhershëm i
vendit duke e larguar pjesën e ndotur të tokës (dherave), e cila do
të depozitohet në fuçi të posaçme plastike ose metalike, me
kapak, në pritje për trajtim të mëtejshëm.

Uji
Modifikim i rrjedhave stinore
sipërfaqësore të ujërave të shiut.
Si pasojë e qarkullimit të mjeteve
dhe përdorimit të mekanikës mund
të kemi rrrjedhje aksidentale të
lubrifikantëve nga ndonjë avari me
pasojë ndotje të ujrave
sipërfaqësorë dhe nëntokësorë.

Dherat e gjeneruar nga punimet e
gërmimit nën ndikimin e agjentëve
atmosferikë mund të depërtojnë në
trupat ujorë të zonës duke ndikuar si
në nivelin e ujrave ashtu edhe në
cilësinë e tyre. Njëkohësisht kjo sasi
dherash mund të bëhet shkak për
ndryshimin e rrjedhave stinore
sipërfaqësore të ujrave të shiut.
Depozitim i mbetjeve të tjera të
ngurta të gjeneruara nga aktiviteti
ndërtues dhe njerëzor.

Prane zones ku do ndertohet objekti Qender shendetesore per
sherbimin e Hemodializes nuk eshte evidentuar prania e
burimeve ujore.
Të gjitha automjetet dhe mjetet e punës që përdorin lubrifikantë
të çdo lloji do t’i nënshtrohen kontrolleve periodikë mbi gjendjen
e tyre teknike. Të gjitha pjesët që mund të rezultojnë të dëmtuara
dhe burim rrjedhjesh do të riparohen menjëherë. Në raste të
rrjedhjeve aksidentale, do të bëhet pastrimi i menjëhershëm i
vendit duke e larguar pjesën e ndotur të tokës (dherave), për të
mos lejuar depërtimin e ndotjes në ujërat sipërfaqësorë dhe
nivelin e ujit nëntokësor të zonës.
Masat e dherave që do të gjenerohen do të sistemohen fillimisht
brenda sipërfaqes së kantjerit dhe më pas do të shihet mundësia
e depozitimit të tyre në ndonjë gurore për qëllime rehabilitimi.
Për të mënjanuar rrezikun e shpërndarjes së grimcave nën
veprimin e agjentëve atmosferikë si era dhe shiu, masat e dheut
do të mbulohen.

Në të gjithë sipërfaqen e kantierit do të vendosen kontenierë të
posaçëm për mbetjet e ngurta. Depozitimi i mëtejshëm i tyre do
të bëhet në vendet e caktuar që më parë në marrëveshje me
pushtetin vendor.

Ajri
Emetim pluhurash si pasojë e
punimeve të gërmimit, operacioneve
të ndërtimit dhe transportit.

Lagie e zones së kantierit ku kryhen këto lloj operacionesh për të
ulur sasinë e pluhurit. Do të merren masa për mbulimin e masave
të dherave në venddepozitimin e tyre. Gjithashtu do të mbulohen
edhe kamionët që i transportojnë këto dhera dhe materialet e
tjerë të ndërtimit. Mjetet e transportit do të pastrohen para
daljes jashtë kantierit.
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Emetim gazesh dhe aromash nga
automjetet e transportit dhe mjetet
e rënda të punës.

Emetim zhurmash dhe vibracionesh.

Planifikim i saktë i kohëzgjatjes së punimeve në terren për të
mënjanuar tejzgjatjen e panevojshme të tyre. Të gjitha
automjetet dhe mjetet e punës do t’i nënshtrohen kontrolleve
periodikë në lidhje me gjendjen teknike të tyre. Njëkohësisht
rëndësi do i kushtohet cilësisë së lëndëve djegëse që do të
përdoren.
Do të parashikohet me saktësi koha e nevojshme e punës së
mjeteve në mënyrë që motorët të mos qëndrojnë ndezur gjatë në
mënyrë të panevojshme. Njëkohësisht të gjitha mjetet e punës do
të kontrollohen periodikisht në lidhje me gjendjen e tyre teknike,
veçanërisht për guarnicionet në mënyrë që zhurmat të mos i
kalojnë nivelet e lejuara teknologjike. Operacionet e punës do të
kryhen në orët normale të punës.

Biodiversiteti, Pejsazhi
Prerje drurësh dhe shkurresh gjatë
procesit të përgatitjes së sipërfaqes
së ndërtimit

Modifikim i pejsazhit egzistues

Dëmtim i mundshëm i foleve
kryesisht të harabelorëve, insekteve
dhe reptilëve

Përpara fillimit të punimeve dhe gjatë gjithë fazës së zhvillimit të
tyre duhet vepruar në zbatim të përpiktë të projektit për të
mënjanuar dëmtimin e individëve që nuk e pengojnë ndërtimin.
Njëkohësisht një nga përparësitë e projektit është edhe sipërfaqja
e konsiderueshme që do të zenë hapsirat e gjelbërta.
I gjithë projekti është konceptuar per ndertimin e objektit. Kjo
vërehet si në vendin që zenë hapsirat e gjelbërta ashtu edhe në
tipologjinë e ndërtimit.
Duhet të bëhet një inventarizim i detajuar i sipërfaqes para fillimit
të punimeve në terren dhe të evidentohet nëse do mund të
dëmtohet ndonjë fole aktive.
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7
7.1.

PROGRAMI MONITORIMIT
Skema e monitorimit te treguesve mjedisor.

Pjesë e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është edhe Plani i Monitorimit Mjedisor (PMM).
Monitorimi do të fokusohet në mbledhjen e të dhënave për të verifikuar parashikimet e ndikimeve dhe
efektshmërinë e masave zbutëse të planifikuara.
PMM përcakton gjithashtu mënyrat si do të kryhet monitorimi i ndikimeve mjedisore dhe zbatimi i masave
zbutëse gjatë fazës së punimeve. Vëmendja kryesore do të drejtohet në rishikimin e të gjithë propozimeve
për punime të reja me ndikim potencial në mjedis për të siguruar zbatimin e tyre në përputhje me normat
mbi mbrojtjen e mjedisit.
Monitorimi mjedisor, i cili do të realizohet nga një staf i specializuar, konsiston në:
• Mbikëqyrje afatgjatë të cilësisë së përgjithshme mjedisore, të kryer në një periudhë afatgjatë dhe mbi
një zonë më të madhe se zona e projektit për të vlerësuar efektet që ndodhin edhe pas përfundimit të
projektit .
• Mbikqyrje specifike të vendit, afatmesme, të kryer së pari për të parë nëse parashikimi i vlerësimit të
ndikimit mjedisor të projektit është i saktë apo jo (pamje ajrore nga lart, depozitim/erozion në vendet
e paracaktuara, sedimentet e mbetura pezull në kolonën e ujit, cilësia e ujit për larje);
• Mbikqyrje të përputhshmërisë operacionale afatshkurtër të treguesve të proceseve të zgjedhura
operacionale që do të përdoren çdo ditë gjatë ekzekutimit të punimeve, të tilla si turbullimi gjatë
operacioneve të thellimit, prodhim pluhuri e zhurme.
Mbikëqyrja do të zbatohet sipas një plani të detajuar veprimtarish.
Sipas fazave të projektit duhet të hartohet një program monitorimi me indikatorët përkatës që të tregojnë
për presionin që po ushtrojnë në mjedis aktivitetet e zbatimit të projektit. Në fazën e ndërtimit duhet t’i
kushtohet rëndësi vrojtimit të ndikimeve të parashikuara mjedisore të projektit si dhe atyre të
paparashikuara me qëllim që të adaptohen masa të menjëhershme zbutëse ndaj pasojave të tyre.
Parametrat që do të monitorohen sipas fazave të projektit jepen në tabelën më poshtë:

Faza ndërtimore
1 Numri i pemëve dhe llojeve që do të
priten/dëmtohen si pasojë e
përgatitjes së sipërfaqes së ndërtimit
2 Aksidentet teknike me pasoja në
mjedis, rrjedhje karburantesh etj.
3 Dokumentimi i ndotjeve aksidentale
në trupa ujorë
4 Sasia e mbetjeve inerte që do të
gjenerohen nga hapja e themeleve
5

Gjatë fazës së punimeve
përgatitore për sheshin e
ndërtimit/ dokumentim
Sipas rastit/ dokumentim

Zbatuesi i projektit

Sipas rastit/ dokumentim

Zbatuesi i projektit

Gjatë fazës së gërmimit
për përgatitjen e sheshit
dhe hapjes së themeleve
për objektit/dokumentim
Pluhuri dhe zhurmat gjate procesit te Vrojtim dhe matje të
ndertimit.
zhurmave gjatë fazës

Zbatuesi i projektit

Zbatuesi i projektit

Zbatuesi i projektit
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Zbatuesi i projektit

KONKLUZIONE
Ndikimet e mundshme negative në mjedis

Nga analiza e ndikimeve të mundshme negative në mjedis të projektit sipas fazave të zbatimit të
tij, por edhe nga plani i masave zbutëse, del qartë se disa nga ndikimet kanë karakter të
pakthyeshëm. Si të tillë do të veçonim tjetërsimin e sipërfaqes, si dhe modifikimin e pejsazhit. Por
ndonëse të gjitha këto ndikime konsiderohen ndryshe si humbje e vlerave natyrore të zonës, nuk
duhen konsideruar si faktorë pengues për zhvillimin e projektit. Në analizë përfundimtare,
projekti i propozuar është në përputhje të plotë me planet e zhvillimit të zonës.
Ndikimet e tjera, të cilësuara si të një kategorie më të ulët dhe të kthyeshme, nuk përfaqësojnë
humbje të konsiderueshme të burimeve dhe vlerave natyrore. Të tilla janë emetimet e pluhurave,
gazeve apo zhurmave gjatë fazës së ndërtimit të objektit i cili ka aftësi vepruese të limituar në
kohë. Gjithsesi, ndonëse këto janë ndikime të përkohshme dhe të një shkalle më të ulët, zbatuesi
i projektit është i detyruar të zbatojë planin e masave zbutëse për to.
Përparësitë e projektit
•
•
•
•
•
•

Projekti është në përputhje me planin e zhvillimit te zones.
Sipërfaqja ku do të zbatohet projekti nuk karakterizohet nga bimësi e dendur dhe e lartë.
Sipërfaqja e propozuar për zhvillimin e projektit është e zene nga ndertese e cila eshte ne
gjendje te amortizuar.
Zona është e identifikuar si zonë me potencial për zhvillime sherbimi.
Në projekt parashikohen masa për mbrojtjen e mjedisit.
Projekti vetë është i konceptuar në harmoni me vlerat natyrore të zonës.
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