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1. Pershkrimi i zones ne te cilen do te zhvillohet projekti.

a) Pershkrim i pergjithshem i zones
Leshniqe dhe Darci jane dy perrenj qe kane kushtezuar themelimin e qytetit te Kavajes, sepse
mbijetesa e nje qyteti varet nga prania e vijave ujore.
Te pervitshme jane permbytjet ne qytetet kryesore te Shqiperise perendimore si Vlora, Tirana
dhe sidomos ne Durres e Shkoder.
Ndryshe Kavaja, ku ne dy perrenjt ndodh i gjithe drenazhimi i qytetit. Dhe pikerisht nga ky fakt
fiziko-gjeografik ne vitet e para te shtetit shqiptar Kavaja rradhitej si nje nga pretendentet per
Kryeqytetin e Vendit, ne mos Kryeqytetin Brilant te Shqiperise. Pozita qendrore, afersia me detin,
kushtet klimatike ideale dhe drenazhimi i perrojve te tij, jane vlera te pakundershushme dhe te
evidentuara historikisht.
Perroi i Leshniqes, i cili kufizon KAVAJEN ne pjesen lindore dhe Veriore, ka luajtur historikisht
rolin drenant te qytetit, por pjesa perfundimtare e tij humbet kete aftesi dhe shpesh krijon
permbytje ne zonen bregdetare. E gjithe kjo zone, 2 – 3 kilometra nga bregdeti, historikisht ka
pesuar permbytje, dhe nje zgjidhje 60 vite me pare, me parametrat e atehershme, eshte bere
nepermjet hidrovoreve.
Fenomeni i ndertimeve pa kritere ne zonen perqark Perroit, devijimet, dhe sidomos mos pastrimi
i tij, ka krijuar shqetesimin e permbytjeve jo vetem te fshatrave si Qerreti, Synej, Rrikaj apo Stani
i Ri por dhe te zones turistike bregdetare ku shume fshatra turistike vihen ne rrezik dhe vihet ne
rezik vete egzistencen e turizmit te gjithe zones.
Abandomimi i shtratit te perroit Leshniqe me bimesi pa kriter, apo mbeturinat e hedhura kane
ulur shume here aftesine drenuese te tij.Atehere lind natyrshem sistemimi i perrojit, thellimin
dhe zgjerimin e tij, ne menyre qe te eliminohen problemet kryesore te permbytjeve te nje zone
shume te gjere banimi, ashtu dhe te sistemohet nje paezash i denje per nje territori me
dendesine me te madhe turistike te vendit, sic eshte ai i Malit te Robit.
Pare nga kendveshtrim demografik i Shqiperise, ne trekendeshin Kavaje-Durres-Tirane do te
perqendrohet pjesa me e madhe e popullsise, kjo sipas studimit te Bankes Boterore, keshtu
Kavaja duhet te pregatitet per nje zgjerim urban te territorit te saj.
Pare nga kendveshtrimi i nje zhvillimi te qendrueshem te territorit, tendenca e bashkimit te
qytetit me bregdetin eshte ai me i pershtatshmi dhe me ekonomiku. Sepse vetem keshtu kemi
nje zhvillim te qendrueshem dhe Smart te territorit, e cila do gjeneroje mireqenje.
Atehere sistemimi i perroit LESHNIQE perben linfen vitale te qytetit, sepse nga njera ane lidh
qytetin me bregdetin, koncept ky historik, nga ana tjeter pjeses bregdetare i krijohen kushte qe
te transormohet nga nje fjetore per pushuesit ne nje qender te rendesishme te turizmit elitar.
Pare nga kendveshtrim turistike - kulturore - histrorike.
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Ne keto territore kemi te bejme me disa fakte historike te nje rendesie te vecante boterore.
Beteja e Durrachium, ku kulmin e saj e ka pikerisht ne afersi te Perroit. Rralle here ne historine e
botes, gjigande te ndodhen njekohesish ne te njejtin vend per disa muaj. Gaio Jul Qezari, Pompeu
i madh, Mark Antonio etjere ketu ne Kavaje per te ndare fatet e botes.
Po bej nje paralelizem me Francen, ku beteja e Jul Qezari me Galet ne Alesio eshte shume e
ngjashme me betejen e Durrachium. Kete e verteton vete interesimi i Napolon Bonaparte te trete
i cili emeron te njejtin historian (herzog) per Durresin dhe per Alesia dhe ku betejen e Alesias e
vendosi si fillimi i histrorise franceze. Ndertimi i Fushe Museut te Alesias i realizuar ne 2012 nga
arkitekti i famshem Bernard Tchumi sot eshte i vizituar me shume se 200 mije turista ne vit.
Ketu buze Leshniqes ne periudhen e madhe te koncentrimit te turistave te pretendojme me te
drejte nje fushe muze ose CASTRUM QERRET per avenimentet historiko shkencor, dhe per
atraksion real te turisteve ne pikun e tyre 8,9 10 korrik te cdo viti.
Duke perfunduar mund te themi se egzaminimi i disa kendveshtrimeve si:
- Rreziksheria e permbytjeve ne zonat e banuara dhe ato turistike.
- Mbrojtja e ambientit nga papastertite e perrenjve dhe rekuperimi i imazhit negativ te
zones turistike.
- Zhvillimi i qendrueshem dhe i integruar i territorit nepermjet krijimit te nje ambienti
urban cilesor, burim ideal per thithjen e investimeve.
- Krijimi i atraksioneve me nje Kanal te lundrues me te gjitha benefitet qe ai indirekt sjell.
- Krijimi i atraksioneve cilesore historiko-turistike
- Sistemimi i rrugeve dhe trotuareve per fshatin Qerret me ndricimin, furnizim me uje te
pishem, dhe sistemimi i ujrave te zeza.
- Transformimi historik i KAVAJES ne qytet bregdetar ma ane te nje koridori 10km, 7 metra
gjeresi (shetitore dhe bicikleta) pa asnje inteference me trafikun e makinave, pozicionon
Kavajen, ne qytetin me ekollogjik te shqiperise.
Jane keto disa aresye te mjaftueshme qe tregojne se investimi per realizimin e projektit ka
nje afat veteshlyerje te shpejte dhe shprehim bindjen e thelle se do te sherbej si
shembull per gjithe vendin per nje SHQIPERI te shekullit XXI.

b) Relievi
Rrethi i Kavajës ka një siperfaqe prej 20,000 ha. Shtrihet në pjesen e ultësirës perendimore duke
u kufizuar në perendim më detin Adriatik, në lindje më rrethin e Tiranës, në veri me atë të
Durrësit, jug-lindje me rrethin e Peqinit e në jug me rrethin e Lushnjes. Popullsia është rreth
110,000 banore, ku Kavaja si qytet ka një popullsi prej 35,000 banoresh.
c) Ekonomia
Kavaja është një qytet ku rolin kryesor ne te ardhurat e luan turizmi, sidomos gjate periudhës se
verës ku mendohet se atë e vizitojnë rreth 400.000 turiste. Te ardhurat e tjera vijnë kryesisht nga
bujqësia, kjo e ndikuar shumë nga relievi.Industria është pak e zhvilluar dhe është e përqendruar
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vetëm në nxjerrjen e gazit natyror ne Sinaballaj. Pa përmendur këtu edhe të ardhurat që vijnë
nga emigrantet.
d) Klima
Zona ku shtrihet projekti ka nje klimë tipike Mesdhetare. Karakteristikë themelore e kësaj lloj
klime është dimri i butë e i lagët dhe vera e nxehtë dhe e thatë. Klima është e butë dhe ofron
mundësi të mira për një sezon turistik relativisht të gjatë.Qerreti laget nga deti Adriatik i cili
dallohet për ujërat e tij shumë të ngrohta. Temperatura mesatare e ujit në shkurt arrin në 14
gradë, kurse në gusht 25-26 gradë.Gjithashtu zona në studim është shumë homogjene për sa i
përket shpërndarjes së reshjeve. Periudha me më shumë rreshje është gjysma e ftohtë e vitit.
Gjatë kësaj periudhe, në të gjitha sipërfaqet, mesatarisht bie në dimër 70% e reshjeve vjetore
dhe në periudhën e verës 30%.
e) Cilësia e Ajrit
Monitorimi rregullisht i cilësisë së ajrit është relativisht fenomen i ri në Shqipëri që është bërë
kohët e fundit nga Instituti i Shëndetit Publik. Tregues kryesor janë SO2, NOx, përqendrimi i
ozonit në troposferë dhe grimcat me diametër <10mikron (P M10).Cilësia e ajrit në këtë zonë i
përmbush të gjitha parametrat e një ajri të pastër ,pa ndotje të konsiderueshme, pasi nuk ka
zhvillime industriale dhe transporti rrugor nuk përbën problem.

f)

Toka dhe bimesia

Faktoret gjeologjik, klimaterik dhe bimesia kane percaktuar tipin e tokes ne ekosistemin e
Qerretit. Impakti human permes bonifikimit ka influencuar gjithashtu ne kete drejtim. Tokat e
kafta te hirta lokalizohen ne zonen kodrinore. Keto kane profil te plote dhe jane te
pershtatshme per kultivimin e frutave, perimeve, ullirit dhe vreshtave. Tokat e kafta te hirta
te kullotave lokalizohen ne fushat e Qerretit. Kane profil te plote dhe trashesi te tokes se
zeze. Ujerat nentokesore jane te ceketa, keshtu qe kerkojne sistem kanalesh kullues.
Tokat lumore lokalizohen pergjate derdhjes se lumit Shkumbin. Ato kane profil te vogel, jane
te varfera ne token e zeze dhe kane nevoje per sistemim dhe fertilizues per t’u perdorur per
zhvillim agrikulture. Moçalet lokalizohen afer plazhit te te Qerretit. Nje pjese e tyre jane
bonifikuar. Ato kane bimesi te dendur higrofile. Ne afersi te bregdetit te ulet ekzistojne tokat e
kripes, te cilat kane 0.2-1 % kripe.
Ekosistemi bregdetar i zones ka nje shumellojshmeri te pasur te boteve te egra (flora dhe
fauna). Ekzistojne shume biotipe si: shkurre mesdhetare, bimesi higrofile, bimesi bari mbi
rere, etj. Me te perhapurat jane keto lloje shkurresh: arbutus unedo, erica aborea, pistacia
lentiscus, myrtus communis, spantious janceum. Ekzistojne gjithashtu peme te larta si:
fraxinus, quercul ilex, quercus laguinosa, etj. Pyjet e dikurshem jane shkaterruar plotesisht. Ka
disa peme pergjate anes se majte te lumit ku me e perhapura eshte marina maritime.
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Fauna eshte gjithashtu e pasur ne kete zone, megjithese e keqtrajtuar gjate 20 viteve te fundit.
Speciet perfshijne tipe te ndryshem reptilesh, breshkash, zvarranikesh, etj. Shume e pasur
eshte gjithashtu bota e shpendeve, per t’u permendur jane: thellezat, laraskat , kukuvajkat e
pyllit, qokthat, etj.
Megjithate, si rrjedhoje e rritjes se popullates, ndertimit te bunkereve ushtarak dhe rritja e
tokes se punuar, biodiversiteti i zones ka pesuar humbje. Disa tipe bimesh rrezikojne zhdukjen.
Fauna ne zone eshte gjithashtu nen trysnin e demtimeve te renda. Ka pesuar humbje si pasoje
e demtimit te tokave, rritjes se tokes qe punohet, duke perdorur ketu pesticide dhe duke kryer
gjueti te jashte ligjshme. Nga speciet me te rrezikuara jane: Meles meles, Lutra, Mustela
Nivalis, Lepus europaeous, Sciurus vulgaris, erinaceus europeus, etj.

g) Gjologjia
Nga pikpamja gjeomorfologjike zones se studiuar eshte pjese e njesise morfologjike te rrafshit
bregdetar te Detit Adriatik. Perfaqeson nje zone te sheshte, e cila eshte e ndertuar nga
depozitime bregdetare , dhe perbehet nga toke ranore. Morfologjia e zones se studiuar eshte e
lidhur ngushte me gjeologjine. Ne anen lindore te zones se studiuar jane kodrat e Golemit. Zona e
sheshte eshte e mbushur me materiale bregdetare te nje trashesie mbi 30.0 – 32.0 m.
Ne zonen e investiguar jane gjetur formacionet gjeologjike te meposhteme:
Depozitimet e Kuaternarit
Shkembinjte Molasike

• Depozitimet e Kuaternarit
Keto depozitime perbejne ndertimin e depozitimeve bregdetare. Perfaqesohen nga rera dhe aleurite
te cilat nderthuren me shtresa rere te imet. Trashesia e depozitimeve te Kuaternarit ne zonen e
studiuar varion nga 30.0 m deri ne 32.0
m. Ne anen lindore te autostrades Durres – Kavaja, trashesia e depozitimeve deluviale te
Kuaternarit ndryshojne nga 5 deri ne 10 m.

• Shkembinjte Molasike Molasses rocks
Sipas ndertimit gjeologjik, shkembinjte ranore dhe alevrolite predominojne kundrejt shkembinjve
argjilore. Nga pikepamja strukturore, zona e studiuar ben pjese ne strukturen monoklinale, qe
perfaqeson njesine e Rrogozhines. Ata kane ngjyre gri dhe gri ne kafe.
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h) Hidrogjeologjia
Nga pikpamja hidrogjeologjike, zona e investiguar eshte e ndertuar nga dy komplekse
formacionesh. Ka depozitime te Kuaternarit dhe shkembinj Molasike. Pjesa e poshtme dhe e
siperme e depozitimeve te Kuaternarit perbehet nga rere e trashe dhe rere e imet ne mes. Uji
nentokesor ne rajon, duke perfshire dhe zonen aktuale ne studim, eshte e lidhur me formacione
ranore, qe formojne nje akuifer te pasur per sa i perket mbajtjes se ujit. Rekursi kryesor i ujit ne
keto formacione jane rrjedhjet e rrymave qe vijne nga lindja e detit Adriatik. komplekset e dyta
jane te perfaqesuara nga shkembinjte molasike qe ndertohen kryesisht nga shkembinj ranore
dhe shkembinj alevrolit, dhe me pak shkembinj argjilore. Argjilitet dhe alevrolitet jane te varfer
ne lidhje me mbajtjen e ujit, nderkohe qe formacionet ranore jane nje akuifer i mire per rezervat
e ujerave nentokesore. Gjate punimeve te shpimit, jane kryer matje sistematike per nivelet e
ujerave nentokesore. Kjo procedure perseritet gjithashtu pas 24 oreve. Konkludohet qe niveli i
lire i ujerave nentokesore ne depozitimet e Kuaternarit eshte 0.5 deri ne 1.2 m thellesi. Ne zonen
afer autostrades Durres-Kavaje , niveli i ujerave nentokesore eshte gjetur ne thellesite 1.5 deri ne
2.5 m. Ne zonat qe jane ne lindje te autostrades, aty ku ndodhet dhe fshati Golem, niveli i ujit nuk
eshte gjetur deri ne thellesine e 5 m.
Kushtet inxhinierike gjeologjike te zones.
Qellimi kryesor i ketij Raporti eshte te percaktoje parametrat inxhinierikegjeologjike te
tubacioneve ne vendndodhje. Bazuar ne vendet e paracaktuara te pikave te investigimit te
propozuara dhe te aprovuara ne fazen e meparshme, shume punime jane kryer ne zonen ne
studim.
Gjate muajit Qershor dhe Korrik u krye nje investigim i detajuar ne terren, ne zonen e marre ne
studim. Investigimet u bazuan ne vezhgimet e siperfaqes litologjike te zones se studiuar, ne
dokumentimin e monstrave te marra nga 3 shpime me nje thellesi prej 10.0 m – 12.1m te kryera
gjate fazes se studimit te fizibilitetit dhe fazes se pare te projektimit te detajuar te kryer ne vitin
2008 dhe 24 shpime me thellesi prej 4.0 deri ne 5.0 m, te kryera gjate punimeve te reja
investiguese te bera ne kuadrin e ketij projekti. Shtrirja e pikave te investigimit eshte dhene ne
Shtojcen 1 dhe rezulatet penetrometrike jane dhene gjithashtu ne tabelen ne vazhdim:
Table 1

Rezultati penetrometrike te Testit Standart te Penetrimit The penetrometric result of
Standard Penetration test

Burimi: Rezultatet e analizes
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Punimet e shpimit jane bere duke perdorur nje makineri rroulluese me diametra nga 110 mm
deri ne 90mm. Perqindja e mbledhjes se monstres eshte rreth 100%. Gjate punimeve, jane marre
12 monstra dheu te pashkaterruara dhe 8monstra dheu te shkaterruara nga nivele te ndryshme
te profilit litologjik. Gjithashtu gjate punimeve ne terren jane perdorur teste SPT/TPS ne terren
(insitu).Ne baze te rezultateve te punimeve ne terren dhe rezultateve laboratorike, 6 shtresa jane
dalluar me parametra gjeoteknike te ndryshem per sa u perket karakteristikave litologjike dhe
vetive fiziko-mekanike te dherave ne zonen e studiuar. Zgjerimi i tyre dhe morfologjia jane
shpjeguar ne detaje ne kete raport.Duke filluar qe ne krye e deri ne fund te profilit te dherave ,
shtresate meposhteme jane :
•

Shtresa.1

Analizat e perberjes granulometrike ( testet e sitisjes dhe testet hidrometrike) jane kryer ne
perputhje me ASTM D 422. Nga rezultatet e testeve, vetite gjeoteknike te kesaj shtrese
jane:Fraksioni ranor 73.9-78.6%
Fraksioni alevrolit 19.2-23.7%
Fraksioni argjilit 3.7-4.2%
Veti te tjera Permbajtja natyrale e ujit Wn = 39.50 %
Pesha specifike γo = 2.62 gr/cm3
Pesha vellimore γ= 1.78 gr /cm3
Pesha e thate γd = 1.28gr/cm3
Poroziteti n = 51. 20 %
Koeficienti i Porozitetit e = 1.051
Kendi i ferkimit te brendshem φ = 32 º
Shformimi ( moduli edometrik i kompresibilitetit) E1-3 = 50.5-68 kg/cm2
Sipas “USCS” keto dhera jane perfshire ne grupin “SP” me permbajtje te
varfer ranore me disa fraksione te imta.
Koeficienti i pershkueshmerise (testi Oedometer ) K=3.50 x10-4 -1.29 x10-5
cm/s
SPT-N 12-15 Sipas Clayton et al. 1983, qe nenkupton se ky tip dheu eshte ne
gjendje te mesme.
•

Shtresa 1a

Alevroliti, ranore dhe argjiliti permbajne uje (jane te saturuar), ne ngjyre kafe.
Fraksioni ranor 38.6-40.9%
Fraksioni alevrolit 53.3-58.3%
Fraksioni argjilit 8.7-13.2%
Veti te tjera Limiti i rrjedhjes WL =38.7%
Limiti i plasticitetit Wp =26.6%
Indeksi i plasticitetit Ip = 12.1
Forca e prerjes Kendi i ferkimit te brendshem φ = 18 º
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Kohezioni C = 0.25 kg / cm2
Shformimi ( moduli edometrik i kompresibilitetit)... E1-3 = 30.2-36.9 kg/cm2
Sipas “USCS” keto dhera bejne pjese ne grupin ranor alevrolit “SM”
Koeficienti i pershkueshmerise (testi Oedometer, K=2.70 x 10-5 cm/s -0.97 x
10-6 cm/s

•

Shtresa.2

Eshte alevrolit ranor me permbajtje lende organike dhe permban uje. Gjendet
ne puset B1, B2 dhe B3 dhe ne puset 1-6, 9-10. Analizat e perberjes
granulometrike ( testet e sitisjes dhe testet hidrometrike) jane bere ne perputhje
me ASTM D 422. Nga rezultatet e testeve, vetite gjeoteknike te kesaj shtrese
jane:
Fraksioni ranor 47.6-54.9%
Fraksioni alevrolit 32.4--40.2%
Fraksioni argjilit 7.2-8.9%
Other properties Limiti i rrjedhjes WL =34.78%
Limiti i plasticitetit Wp =22.65%
Indeksi i plasticitetit Ip = 12.3
Forca e prerjes Kendi i ferkimit te brendshem φ = 18-20 º
Kohezioni C = 0.15 kg/cm2
Shformimi ( moduli edometrik i kompresibilitetit)...... E1-3 = 30.2-36.9 kg/cm2
Sipas “USCS” keto dhera bejne pjese ne grupin ranor alevrolit “SM”.
Koeficienti i pershkueshmerise (testi Oedometer K=2.70 x 10-5 cm/s -0.97 x
10-6 cm/s
SPT-N 9-11 Sipas Clayton et al. 1983, kjo nenkupton qe ky lloj dheu eshte ne
gjendje te lire deri ne gjendje te mesme.
•

Shtresa.3

Perfaqesohen nga alevrolit inorganic dhe perzierje shume te imeta ranore, ne
ngjyre te erret. Keto lloj dherash jane ne gjendje te ngurte ( te ngjeshur). Kjo
shtrese eshte e vendosur mbi Shtresen 1 dhe kane nje trashesi qe varion nga
0.7-0.8m deri ne 1.6 m. Nga rezultatet e testeve, vetite gjeoteknike te kesaj
shtrese jane:
Limiti i rrjedhjes Wl = 40.1 %
Limiti i plasticitetit Wp = 24.8 %
Indeksi i plasticitetit Ip = 15.3
Permbajtja natyrale e ujit Wn = 24.10 %
Konsistenca Ic = <0
Pesha specifike γo = 2.69 gr/cm3
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Pesha vellimore γ = 1.90 gr /cm3
Pesha e thate γd = 1.53gr/cm3
Poroziteti n = 43. 18 %
Koeficienti i porozitetit e = 0.76
Forca e prerjes Kendi i ferkimit te brendshem φ = 16 º
Kohezioni C = 0.20 kg / cm2
Shformimi ( moduli edometrik i kompresibilitetit). E1-3 = 60.0-80 kg/cm2
Kapaciteti ujembajtes φ = 1.8kg/cm2

•

Shtresa 4

Perfaqesohet nga alevrolit ranor i imet.Keto lloj dherash jane ne gjendje shume
te ngjeshur. Shtrihet pergjate gjithe vendit te ndertimit. Zakonisht kjo shtrese
gjendet poshte Shtreses 1, Shtreses 2, dhe Shtreses 3. Analizat e perberjes
granulometrike ( testet e sitisjes dhe testet hidrometrike) jane bere ne perputhje
me ASTM D 422. Nga rezultatet e testeve, vetite gjeoteknike te kesaj shtrese
jane:
Ferkimi granulometrik Fraksioni ranor 47.2%,
Fraksioni alevrolit 42.4%,
Fraksioni argjilit 10.4%,
Veti te tjera Limiti i rrjedhjes Wl = 40.1 %,
Limiti i plasticitetit Wp = 24.8 %,
Indeksi i plasticitetit Ip = 15.3
Permbajtja natyrale e ujit Wn = 24.10 %
Konsistenca Ic< 0.0
Pesha specifike γo = 2.67 gr/cm3
Pesha vellimore γ = 1.99 gr /cm3
Pesha e thate γd = 1.62gr/cm3
Poroziteti n= 39.39%
Koeficienti i porozitetit e = 0.65
Forca e prerjes Kendi i ferkimit te brendshem φ = 24 º
Kohezioni C = 0.45 kg/cm2
Shformimi ( moduli edometrik i kompresibilitetit). E1-3 = 215.0 kg/cm2
Kapaciteti ujembajtes φ = 3.0 kg/cm2
•

Shtresa nr.5

Perfaqesohet nga shkembinj te bute – kombinim i shkembinjve argjilore me ato
alevrolit ne ngjyre gri. Pergjithesisht kjo shtrese gjendet poshte shtreses nr.3 .
Nga rezultatet e testeve, vetite gjeoteknike te kesaj shtrese jane:
Pesha vellimore γd = 2.2-2.3 gr/cm3
Poroziteti n = 20.32-55.90 %
Forca e kompresimit njeboshtore φc = 30.7 – 48.5 kg / cm2
Kapaciteti ujembajtes >4.0kg/cm2
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2. KUADRI LIGJOR DHE ADMINISTRATIV I KRYERJES SE VLERSIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
Për pergatitjen e raportit te VNM-se per projektin “ Rahabilitimi i perroit Leshniqe – Kavaje ”,
Aplikimi është bërë referuar Ligjit Nr. 10440, date 7.7.2011 "Për vlerësimin e ndikimit ne mjedis",
Shtojca II : Projektet qe i nënshtrohen procedurës paraprake te vlerësimit te ndikimit ne mjedis:
Pika 10;germa dh) Ndërtime në tokë të kanaleve të lundrueshme, që nuk përfshihen në shtojcën
I, kanalizime dhe vepra për largimin e ujit të shkaktuar nga përmbytjet;

a) Qëllimi I Hartimit te Raportit te Vlerësimit te Ndikimit ne Mjedis
Qëllimi kryesor i këtij vlerësimi është te identifikojmë efektet e mundshme ne Mjedis para zhvillimit
te zonës ne Studim, gjate dhe mbrapa përfundimit te punimeve; marrja e masave te domosdoshme
për minimizimin dhe parandalimin e efekteve te krijuara ne mjedis nga vënia ne jete e këtij projekti,
u përpilua nga ana jone detyra e studimit.
Kuadri Politiko-Administrativ
Vendi ynë është Anëtare i një numri Konventash Ndërkombëtare, si rrjedhoje është i detyruar te
zbatoj një sistem sa me efektiv ne fushat Ekonomik-Social-Mjedisor, për rregullimin e Territorit
sidomos ne funksion te zgjidhjes se problemeve te ndryshme mjedisore. "Mjedisi është burimi i
gjithçka je për te cilën njerëzit kane nevoje për te jetuar dhe për tu zhvilluar". Tre janë elementet
qe i nevojiten një Kombi: Njerëzit, Burimet ekonomike dhe Mjedisi ku jetojnë. Këto janë te lidhur
shume me njërin-tjetrin dhe nuk bëjnë dot pa to. Sa me i degraduar te jete mjedisi aq me keq
ndikon ne shëndetin e njeriut dhe zhvillimin ekonomiko-social. Prandaj duhet një menaxhim sa me
mire i këtyre tre faktorëve.
Zona te cilën ne do te marrim ne vlerësim është vetëm një fragment ne Zonën e Bashkisë Shijak.
Sheshi i marre për Vlerësim ne total zë nje sipërfaqe prej 480 m2 .
Studimi Urbanistik Pjesor, pjese e Studimit Rajonal dhe Mjedisor miratohet ne K.RR.T.SH. ku
institucioni i mjedisit ka si objekt:
•

Te mbroje Mjedisin.

•

Krijimin e një strukturë Urbane me orientim Ekologjik.

•

Te ruaj burimet natyrore dhe tiparet e Peizazhit.

•

Te ndërtoje një infrastrukture inxhinierie për te gjithë zonën e studiuar si element
baze për mbrojtën e Mjedisit.
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•

Marrja parasysh te zonave me karakter historik dhe veçori te spikatura ambientale
dhe te peizazhit, duke specifikuar vendin ku do te studiojmë nga planet Lokale, Parqe
Natyrore, zona te Mbrojtura.

Elemente qe parashikon normativa ne drejtim te Vlerësimit te Ndikimit ne Mjedis. Raporti i
Vlerësimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) duke u bazuar ne zhvillim strategjik te Shijakut përfshin
Planifikimin, Rehabilitimin dhe Masat zbutëse te ndikimit te projektit ne ketë zone.
b) Permbledhje e kuadrit ligjor
Gjate dhjetëvjeçarit te fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore, si rezultat i
ndryshimeve degraduese mjedisore te cilat kane ardhur si rezultat i industrisë para viteve 90-te dhe
zhvillimeve te fundit. Politikat e përpiluara për mjedisin ne ditët e sotme janë pasqyruar ne Aktet
Ligjore Mjedisore 2004-2005.Bazuar ne nenin 11 te Ligjin Nr. 10440, date 7.7.2011 "Për
Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis"
Menaxhimi dhe mbrojta e mjedisit janë pjese e Legjislacionit Shqiptar, Neni 59(d) shkruhet
se:
•

Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve qe disponon, si dhe ne
plotësimin e nismës dhe te përgjegjësisë private, synon:

•

Një Mjedis te shëndetshëm dhe Ekologjikisht te Pershtatshem per brezat e sotem dhe
te ardhshem.

Legjislacioni kerkon qe Kondicionet Urbane te shfrytezohen ne perputhje me principe
te bazuara.
Kapitulli II “Politikat Mjedisore” percakton politiken e qeverise per:
•

Politika Shtetëror Mjedisor përcakton pozicionin e mjedisit ne Legjisiacion, vendin e
strategjive te sektoreve Kombetar dhe planet lokale si pjese e politikes mjedisore
dhe percakton organizmat te cilet do te administrojne keto politika.
Programet dhe strategjitë mjedisore: Percakton planin e veprimit kombetar te mjedisit (PVKM) i cili
duhet te hartoj cdo dhjete vjet nje raport mjedisor ne zbatimin e PVKM per Keshillimin e
Ministrave.
•

•

Plani lokale mjedisore: kerkojne nga qeveria lokale te zhvillojne Planet Lokale te
Vepnmit te Mjedisit(PLVM) duke perdorur Organizmat Kombetar per te ofruar
tedhena dhe mbeshtetje teknike; per Qeverit Lokale qe te lidhen me publikun , OJF
dhe Biznesin per zhvillimin e planeve, kryetaret e Bashkive te raportojne ne Keshillin e
Rretheve per Zbatimin e planeve ne fund te viti.
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Pergatitja e ketij raporti te VNM-se kerkon me domosdoshmeri respektimin e Paketes Ligjore
Mjedisore, ku me poshte po permendim me kryesoret qe jane marre ne konsiderat gjate
pergatitjen e ketij material!.
•

Ligji Nr. 10431, date, 09.06.2011 “Per mbrojtjen e mjedisit”

•

Ligji Nr. 10440 date, 07.07.2011 “Per vleresimin e ndikimit ne mjedis “

•

Ligji Nr.9010, date, 13.02.2003 "Per administrimin mjedisorte mbetjeve te ngurta".

•

Ligji Nr.10448 date, 14.07.2011,``Per lejet e mjedisit``

•

Ligji Nr.10266, date, 15.04.2010 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja``

•

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

•

Ligji Nr.10463,datë 22.09.2011 ‘’Për menaxhimin e integruar te mbetjeve”

•

Ligji Nr.9115 datë 24.07.2003, “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”.

•

Ligj nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”

•

Ligji Nr.10119, datë 23.04.2009 “Për planifikimin e territorit”

•

Ligjin nr.10 319, datë 16.9.2010 “Për urbanistikën i ndryshuar”

•

Ligjin nr.10324, datë 23.9.2010 “Per kontrollin dhe disiplimin e punimeve te
ndertimit”

• Ligji Nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”
•
Ligji Nr.9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në
mjedis”
•

Vendim 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.

•

Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e
normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”

•

VKM nr.419 date 25.6.2014 « Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin
e kerkesave per leje mjedisi te tipave A,B dhe C per trans.ferimin e lejeve nga nje
subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mejdisit si dhe rregullave te
hollesishme per shyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre
lejeve nga QKL-ja.

•

VKM Nr.459, datë 16.6.2010 “ Për miratimin e standardeve të përbashkëta gjeodezike
dhe gis”

•

VKM nr.574, datë 14.7.2010 “Per miratimin e rregullores se urbanistikes”

•

VKM, nr. 99, datë 18.2.2005 “ Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të
mbetjeve”

•

VKM Nr. 1189, datë 18.11.2009, "Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe
zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit.
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•

VKM Nr.247 date 30.04.2014``Per percaktimin e rregullave, te kerkesave e te
procedurave per informimin dhe perfshirjen e publikut ne vendimarrjen mjedisore``.

•

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

•

VENDIM Nr.16, datë 4.1.2012 “Për të drejtën e publikut për të pasur informacion
mjedisor”

•

Vendim nr 417, datë 25.06.2014 "Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit"

•

Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e
normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”

•

Vendimi nr,266,dt 24.04.2003 "Per administrimin e Zonave te Mbrojtura".

•

Udhëzim i Ministrisë se Mjedisit nr. 3, dt 17.08.2004 "Mbi vlerat e lejueshme te
elementeve ndotës te ajrit ne mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe te zhurmave
shkarkuar nga mjetet rrugore dhe mënyrat e kontrollimit te tyre".

•

Rregullore nr. 1, datë 30.3.2007 “ Për trajtimin e mbetjeve të ndërtimit nga krijimi,
transportimi e deri tek asgjësimi i tyre ”.
Nder vendimet me kryesore theksojme VENDIM Nr. 686, datë 29.7.2015Për 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 te Deklaratës
Mjedisore.
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3. PERSHKRIMI I PROJKETIT
a) Qellimi i projektit
Qellimi i ketij projekti eshte per rehabilitimin e perroit Leshniqe,pasi te gjitha ujrat qe
drenazhojne ne te gjithe territorin e Kavajes depozitohen ne dy perrenj Leshniqe dhe
Darçi duke sjelle depozitime te ngurta ne shtartin e ketyre perrenjve,cka sjell permbytjen
e zones se Qerretit e cila eshte zone elitare me prespektive turistike kur shirat jane te
dendura.Mbetjet urbane te hedhura dhe ndertimet pa kriter pergjate perroit kane
ngushtuar shtratin e perroit. Zgjidhja eshte sistemimi i shtartit,ku do te behet
zgjerimi,pastrimi,thellimi i shtratit,ku do te tranformohet ne nje zone me vlera turistike
dhe aktraktive per banoret e zones perreth por edhe per te terhequr turistet. Projekti qe
do te zhvillohet ndodhet ne fshatin Qerret,te qytetit Kavaje.
b) Vendodhja e projektit
Vendodhja e projektit eshte ne fshatin Qerret te qytetit te Kavajes,nga fillimi i autostrades
deri ne grykederdhe te detit.Me poshte po paraqsim nje ortofoto ne vendin e pojektit me
kordinata gjeografike te marra nga google earth ku paraqitet i gjithe shtrati i perroit :
X : 41.210099 Y :19.521941

Burimi : Google erath (Ortofoto e perroit)
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b) Pershkrim teknik i projektit

Gjatesia e nderhyrjes se lumit fillon nga ura autostrades e deri ne grygederdhje te perroit duke
hyre 150 m ne det,me nje gjatesi totale prej 300 m.Projekti eshte ndare ne 3 zona:
•

Tipi 1 : Zgjerimi i pjeses fundore me kuote – 2 m nga niveli i detit

•

Tipi 2 : Mbrojtja nga errozioni detar

•

Tipi 3 : Sistemimi i perroit
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Tipi 1 : Zgjerimi i pjeses fundore me kuote – 2 m nga niveli i detit
Kjo pjese e seksionit eshte me nje gjatesi 150 m nga vija bregdetare e deri ne det ne kuoten – 2
m nga niveli i detit,kjo behet te drenazhuar ujin deri ne nje thellesi per te mos krijuar errozion ne
bregun e detit.Kanali eshte i veshur ne te dy anet me gure duke krijuar shtratin e kanalit (sic
tregohet ne foto).Bazamenti me shtrese guri eshte ne kuoten – 3 m dhe ngrihet lart me shtrese
guri ne 2.6 m,pra 0.6 m nga niveli i ujit.Gjeresia e kanalit ne kete seskion eshte 30 m ndersa
gjeresia e skarpatave eshte 4 m secila.

Tipi 2 : Mbrojtja nga errozioni detar
Kjo pjese e seksionit do te kete nje gjatesi 300 m,qe fillon nga bregdeti deri te porti.Parashikohet
qe te ndertohet nje port i vogel peshkimi ku te ankorohet anije te vogla peshkimi.Seksioni eshte i
perbere nga dy pankinat dhe shtrati i kanalit do te kete nje gjeresi 30 m dhe thellesi -2 m.te dy
Bankinat anesore do te ngrihen 1.2 m mbi nivelin e ujit.trotuaret ne ted y anet e lumit kane nje
gjeresi 10 m.

Tipi 3 : Sistemimi i perroit
Seksioni terthor tipi 3,ne forme trapezi,baza e poshtme e kanalit shkon ne 10 m,ndersa skarpatat
me nje gjatesi 4.4 m,dhe e gjithe gjatesia e kanalit (baza e siperme) eshte 16 m.Pergjate kanalit
do te kete ne te dy anet e tij trotuare me gjatesi 4 m,ku do te sherbeje si shetitore pergjate gjithe
perroit te Leshniqe.Pervec kesaj do te ndertohet nje piste biciletash me gjatesi 3 m pergjate
trotuarit.Ne te gjithe gjatesine e lumit do te mbillen peme ne te dy anet e perroit.
Pas germimit te dheut ne kuotat sic tregohet ne figure,do te mbushet me nje shtrese betoni baza
e poshtme e kanalit dhe skarpatat e tij deri ne 1.2 m,qe te rritet aftesia levisese e perroit dhe te
kemi mundesine e patrimit.Poshte shtrese se betonit kemi vendosur gjeotekstil me trashesi 10
cm.
Ne pjesen mbetese te skarpates do te mbillet bar artificial.
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Gjendja Aktuale e perroit

17

Gjendja e projektit pas punimeve

18

4. VLERESIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS
Te pergjithshme

Cdo aktivitet qe zhvillohet, shoqerohet me pasoja dhe ndikime ne mjedis, qe jane pjese e atij
kompromisi qe shoqeria jone ka zgjedhur per tu zhvilluar. Megjithate e rendesishme eshte qe te
kuptohet natyra e ketyre proceseve, forma e shfaqjes se tyre dhe me analitikisht ndikimet e cdo
operacioni te kryer.
Per vleresimin e ndikimeve ne mjedis te projektit u ndoqen hapat e meposhtme:
•

Njohja me proceset e punës

Njohja me vlerat natyrore dhe mjedisore te zones dhe siperfaqes ku do zhvillohet
aktiviteti
Duke analizuar natyren e te gjithe proceseve dhe format e shfaqjes se tyre, direkte ose indirekte,
percaktohet qarte lloji i ndikimeve. Te gjitha ndikimet mund te minimizohen ne terma relative ku
qellimi kryesor eshte mbajtja e tyre brenda siperfaqes se objektit te kerkuar dhe krijimi i kushteve
natyrore per te siguruar riaktivizim te proceseve te natyres dhe rigjenerim te ekosistemit.
•

Ndikimet tek njerzit dhe objektet e ndertuara nga njeriu
Si rrjedhoje e zbatimit te projektit te rehabilitimit te peroit Leshniqe, nuk ka ndikime pasuese
mjedisore tek njerzit. Ne ndertimin e ketij projekti nuk jane parashikuar ndryshime ne popullsine e
zonës dhe zhvendosjes se saj per shkak te ketij aktiviteti, perkundrazi do te kthehet ne nje qender
atraksioni dhe çlodhes per banoret e zones ç’ka i shton vlerat kesaj zone.
Nivelet dhe ndikimet e emetimeve te ardhura nga zhvillimi i projektit gjate fazës
normale te operimit
Gjate fazes normale te zbatimit te projektit, bazuar ne teknologjine e perdorur nuk do te kete
emetime te gazeve, lengjeve, mbetjeve te ngurta toksike dhe lende te tjera te demsheme qe mund
te shkarkohen ne ajer dhe ne toke, te cilat mund te ndikojne negativisht ne shendetin e puntoreve,
banoreve per rreth, mjedisin floren dhe faunen e zones.
Niveli dhe ndikimi i zhurmave nga zhvillimi i projektit
Gjate procesit te prodhimit nuk dote shkaktohen zhurma. Niveli i zhurmave eshte brenda normave
dhe i pranueshem, per puntoret ashtu dhe per zonen per rreth. Gjithashtu automjetet e transportit
jane te pajisura me sistemin e amortizimit te zhurmave te motorreve te tyre.
Ndikimet e projektit ne rruget lokale dhe te transportit
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Makinat e furnizimit me lende te pare te materialeve per rehabilitimin e perroit (gjate ndertimit)
nuk do te kete ndikim te dukshem ne rruget lokale per faktin se ky projekt do te kete nje numer jo
shume te madh mjetesh ne pune njekohesisht. Keshtu zhvillimi i projektit nuk do te kete ndikime
te dukshme ne rruget lokale dhe nacionale te transportit.

Ndikimi i projektit mbi ndertimet, trashegimine arkitektonike dhe historike, tiparet
arkeologjike si dhe mbi veprat e tjera njerëzore
Nga zbatimi i projektit nuk ka dhe nuk do te kete impakt negativ mbi ndertimet, trashegimine
arkitektonike dhe historike, tiparet arkeologjike, si dhe mbi vepra te tjera njerzore, sepse ne kete
zone dhe per rreth saj , nuk ka objekte te kesaj natyre ose te nje rendesie te vacante te karakterit te
mesiperm.
Ndikimi mbi floren dhe faunen
Kryesisht ne kodrat per rreth ne lindje te objektit, dominojne bime qe rriten ne zonat mesdhetare si
barishtet, shkuret, murrizi , ferra, ndersa nga bimet frutore dallohen ullishtet, vreshtat etj. Per
organizmat e gjalla do te kete kushte me te mira jetese. Fauna e zones eshte ne pergjithesi e varfer
ne lloje dhe pak e populluar.
Fauna perfaqesohet:
•

Nga zvarraniket si zhapikët dhe gjarpërinj te ndryshëm.

•

Nga shpend si arabelat e arave, mellenjat, gushkuqet, bilbilat, dallandyshet, gargujt,
rralle shtegtojne rosat, etj.

Nga Gjitaret perfaqsohen nga minjt e arave, ketra, nuse lala,gjedhet dhe kafshet
shtepiake ,etj
Fauna karakteristike e zones eshte pothuajse e paprekshme nga aktiviteti.
•

Humbja dhe demtimi tipareve gjeologjik, paleontologjike, probleme te ambjentit
gjeologjik
Nga pikepamja e tipareve gjeologjike dhe paleontologjike, kjo zone nuk ka vecori tipike dalluese
dhe nuk ka arsye te vleresohet dhe te merret ne konsiderat gjate zbatimit te projektitper
rehabilitimin e perroit.Por kujdes te vecante do ti kushtohet gjate zgjermit dhe germimit te shtratit
te perroit,pasi dhe ujrat nentokesore ne kete zone jane te ceketa.

Pershkrimi i ndikimeve negative individuale dhe te grumbulluara ne biodiversitet
duke perfshire ndikimet nderkombetare
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Nga zbatimi i projektit, nuk ka dhe nuk jane parashikuar ndikime individuale apo te grumbulluara
ne biodiversitet.Zbatimi i projektit eshte ne brendesi te territorit te Republikes se Shqiperise,
prandaj dhe nuk ka ndikime nderkufitare .
Ndikimet fizike te projektit ne ndryshimet e topogratise lokale, erozionit te tokes
Gjate zbatimit te projektit nuk do te kete ndryshime te konsiderueshme topografike te siperfaqes
se tokes dhe ndikime te erozionit,pasi ky projekt eshte per permirsimin dhe rehabilitimin e
perroit.Pasi kohet e fundit ky perrua eshte kthyer ne vend-depozitimi te mbetjeve urbane
Ndikimet ne perdorimin e tokes
Ky aktivitet nuk ka ndikim negative ne perdorimin e tokes bujqesore, nuk dote perdoret siperfaqe
tjeter toke pervec asaj te miratuar nga organet vendim marrese siperfaqe e vete shtratit te
perroit.Siperfaqa e palnifikuar per rehabilitimin e perroit nuk demton apo prek siperfaqe
bujqesore,eshte brenda shtratit te perroit.
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5. MASAT PER ELEMINIMIN DHEZVOGELIMIN E NDIKIMEVE
Kerkesat mjedisore qe synojne mbrojtjen e shendetit e te mjedisit, perfshijne specifikimin
e kushteve, normave e standarteve te detyrueshme per mbrojtjen e pastertise se ajrit urban , te
ujerave siperfaqesore e nentokesore, te cilesise e vlerave te tokes, te territoreve urbane, rrugeve,
trotuareve , zonave te gjelberuara. Drejtues te projektit dhe mbikeqyeresit e tij,do te marrin ne
konsiderate te gjitha masat lehtesuese zbutese per ndikimet ne mjedis.
•

Masat per ndikimet nga zhurmat

Në kantjerin e ndertimit , subjekti ndërtues, do te hartoje dhe zbatoje programin e masave për
mbrojtjen nga zhurmat, si me poshte:
a. Do të respektohen standardet për nivelin e zhurmave;
b. Aktivitetet e gjate punimit pergjate perroit, do të kufizohen në orët që sjellin
shqetësime për banorët përreth;
c. Aktivitetet e germimit dhe ndërtimit do të programohen sipas një grafiku në mënyrë
që të evitohet operimi i disa pajisjeve e makinerive në të njëjtën kohë i cili shkakton
nivele të larta zhurmash;
d. Makinerite e pajisjet e fuqishme të ndërtimit, si dhe ato që gjenerojne zhurma mbi
kufijtë e lejuar, do të jenë të pajisura me ekrane mbrojtës për zhurmat.
•

Masat per ndikimet ne ajer

Me qëllim qe shkarkimet në ajër që emetohen gjate ndertimit do te jene vazhdimisht brenda
normave të lejuara, subjektit ndërtues, do te marri marrin këto masa:
a. Gjate procesit te ndërtimit do të përdoren mbulesa të përkohëshme dhe do të lagen
sipas nevojës, një deri dy herë në ditë për të reduktuar çlirimet e pluhurave;
b. Për lëvizjen e materialeve në kantier e në sheshin e ndërtimit, do të përdoren
konvejerë të mbyllur;
c. Do të mirëmbahet sheshi i ndërtimit gjatë kryerjes së aktiviteteve të germimit,
ndërtimit dhe transportit;
d. Të gjitha ngarkesat të sigurohen nëpërmjet rregullimit, lagies ose mjete të tjera për të
parandaluar derdhjet, rrjedhjet dhe pluhurat;
e. Të gjitha materialet e transportuara jashtë sheshit të ndërtimit do të jenë të lagura në
mënyrë të mjaftueshme ose të mbuluara mirë;
f. Të gjitha aktivitetet e pastrimit, nivelimit, ndërtimit dhe transportit do të ndërpriten
gjatë periudhave me erë të fortë;
g. To të kufizohet shpejtësia e lëvizjes së kamionëve në kalimet e sheshit të ndërtimit,
deri në 30 km/orë;
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h. Do të ndalohet përgatitja dhe përpunimi i bitumeve ose materialeve te tjera te
ndertimit në temperatura të larta në kantieret e ndërtimit dhe do të përdoren
materiale që kanë shkallë të vogël çlirimesh të ndotësve në ajër;
i. Do të vendosen mbulesa mbrojtëse për mbeturinat e ekspozuara ndaj erës;
• Ndikime ne toke
Nuk do te kete ndikime te konsiderueshme persa perket germimit gjate hapjes se kanalit ne
toke,pasi nga studjimi i profilit gjeologjik dhe hidrologjik, toka paraqet nje qendrueshmeri te larte.
• Masat per minimizimin e gjenerimit te mbetjve te ngurta
Subjekti ndërtues do te administroje mbetjet që gjenerohen nga veprimtaria ndërtuese, duke
marre këto masa:
a. Mbetjet që gjenerohen nga veprimtaria ndertimore, do të sistemohen të ndara e të
veçuara sipas llojit të tyre, në vende të paracaktuara që më parë për qëndrimin e tyre
provizor;
b. Mbetjet do të largohen çdo ditë nga sheshi i ndertimit dhe do te dërgohen në
vendgrumbullimet e përcaktuara nga pushteti vendor;
c. Transportimi i tyre do të bëhet në oret me trafik të pakësuar;
d. Për transportin e materialeve dhe të mbetjeve do të përdoren makina të mbulura dhe
që nuk rrjedhin;
e. Do të pastrohen menjëherë rrjedhjet, derdhjet, pikimet për të parandaluar ndotjen e
tokës;
f. Do të shtrohen me zhavorr dhe të mirembahen rrugët brenda sheshit të ndërtimit;
g. Shërbimet dhe riparimet e makinerive e të pajisjeve do të bëhen sipas grafikut dhe në
vende të përcaktuara për këtë qëllim;
h. Do të lahen gomat e automjeteve para daljes nga sheshi i ndërtimit.

• Sistemet Elektrike
Ne sistemin elektrik pergjate trotuarit ne te dy anet e perroit duhen zgjedhur materiale, pajisjet,
fiksuesit, llambat te cilat duhet te jene sa me eficente persa perket perdorimit te energjise si dhe
te mos kemi nderhyrje te ekspozuara dhe te padeshirueshme te fushave elektromagnetike.
• Monitorimi dhe Respektimit i Parametrave.
Kryerja e monitorimit gjate procesit te germimit,zgjerimit te shtratit te perroit dhe te ndertimit
synon vecanerisht te respektoje te gjitha normat e shkarkimeve ne ajer, uje dhe toke, duke bere
monitorim te sipas nje grafiku te percaktuar .
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6. KONKLUZIONE DHE SUGJERIME
Te pergjithshme
Projekti nuk parashikohet te kete ndikime te demshme dhe te pakethyeshme ne mjedis. Ndikimet
gjate zbatimit te projektit mund te parandalohen dhe reduktohen ne nivel te pranueshem duke
perdorur praktika te njohura inxhinjerike dhe masa te tjera shoqerisht te pranueshme. Projekti do
te kete ndikim pozitiv ne rritjen nivelit te mireqenies se zones, ambienteve argetuese dhe
turistike, etj.
•

Perfundimi me i rendesishem eshte se projekti nuk ka ndikime negative ne mjedis,
duke qene se eshte nje aktivitet qe nuk krijon premisa per ndotjen e mjedisit apo te
sjelle deme ne mjedis.

•

Do te rehabilitohet ne nje zone ku aktualisht eshte e degraduar.Projekti i propozuar
do te ndertohet me kriteret urbanistike dhe mjedisore, duke respektuar kuadrin ligjor
ekzistues.

•

Gjate aktivitetit te ndertimit dhe gjate funksionimit nuk do te shkaktohet ndotje
konsiderueshme e tokes.

•

Me marrjen e masave ne favor te mbrojtjes se mjedisit dhe ato pak elemente, qe
mund te kene nje ndikim te perkohshem ne mjedis dhe qe jane permendur me lart do
te kapercehen.

•

Projektimi i hapesirave te nevojshme si dhe siperfaqeve te gjelberta pergjate gjithe
perroit do ti jape nje pamje teper terheqese dhe funksionale .

•

Aktiviteti do te paraqese nje ndikim minimal ne mjedis dhe me zbatimin e masave
parandaluese vecanarisht gjate fazes se ndertimit, keto ndikime do te minimizohen
brenda normave te percaktuara nga kuadri ligjor.

Si perfundim efektet do te jene positive nga rehabilitimi i perroit te Leshniqes,duke e kethyer ne nje
zone me vlera turistike,atraktive dhe terheqese.

24

PLANI I MANAXHIMIT MJEDISOR

Permiresimiv
azhdueshemit
eknologjisedh
enjourive
Vleresimimen
axhimit

Politikatdheli
gjet per
mjedisin

PLANI I MENAXHIMIT

Kontrolldhek
origjimiaktivit
eteve

Planifikim

Operacioned
hezbatim

SHOQERIA NDERTUESE
Shoqeria na garantoi qe punimet do te kryhen ne menyre qe zona e banimit qe eshte ne distance nuk do te
kete shqetesim nga ndertimi i projektit“RAHABILITIM I PERROIT LESHNIQE KAVAJE”gjithashtu na garantori qe do te ruaje peisazhin me ambient rrethimi te kapanonit te

ndertimit ,zhurmat do te jene te kufizuara ,pastertia do jete shume e rendesishme ne ndetim qe te ruhet
pastertiae ambientit ku do te punohet.
RAPOTI I VLERESIMIT NDIKIM NE MJEDIS
U PERGATITEN NGA EKSPERTI
Yzeir MIRAKA

PËR “ZENIT-06” SH.P.K.
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