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1. Hyrje
Kompania “AL – GAZ 2015”, operon në zonën idustriale të Porto Romano, bazuar në lejen
mjedisore 1042, nr. indentifikues 2059, për magazinimin e gazit natyror, duke ushtruar
veprimtarinë në sipërfaqe 2 ha dhe me kapacitet 4 000 m3. Komapania “AL-GAZ 2015 synon
zgjerimin e këtij aktiviteti, duke rritur sipërfaqen e aktivitet me 9992 m2 dhe sipërfaqja totale do
të shkoj në 34988 m2, dhe rritjen e kapacitetit duke shtuar numrin e depozitave 8×2500m3.
Kompania “AL – GAZ 2015”, ka kontraktuar kompanianë “GR ALBANIA”, e cila është një kompani
e licensuar në auditimin dhe hartimin e vlerësimeve mjedisore, për hartimin e Vlerësimit të
Ndikimit Mjedisor (VNM). Vlerësimi i Ndikimeve Mjedisore (VNM) është një deturim ligjor para
zbatimit të projekteve në mjedis, kur akoma janë në fazë ide. Hartimi i Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis bazaohet ne ligjin 10440, datë 07.07.2011 dhe në VKM Nr.686, datë 29.07.2015.
Vlerësimi i Ndikimeve Mjedisore (VNM) u hartua nga grupi i eksperteve mjedisore pranë kësaj
kompanie. Qëllimi i VNM është indetidikimi i ndikimeve mjedisore dhe sociale që mund të
shkaktohen nga ky projekt gjatë fazës ndërtimore dhe fuksionale.
Hartoi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis
Sonila Llupo

Eksperte Mjedisi

Vilma Kola

Inxhiniere Mjedisi

Autorizuar
GR ALBANIA
Gentjan Filaj

Baza ligjore
Realdo Mansaku
Data e përgatitjes së raportit: 12/07/2016

Tabela 1: Autorët e hartimit të VNM

1.1. Përshkrimi i qëllimit dhe objektivave të VNM-së.
Projekti “Ndërtimi i depozitave sipërfaqësore të gazit të lëngshëm” që kompania “AL – GAZ
2015” synon të zbatojë në të njëjtën vendodhje duke zgjeruar sipërfaqen dhe kapacitetin e
aktivitetit, ka për detyrim ligjor para zbatimit të tij miratimin e VNM paraprake, bazuar në ligjin
10440 për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis, shtojcën 2 (Projektet që i nënshtrohen procedurës
paraprake të vleresimit të ndikimit mjedisor), pika 3-c Depozita sipërfaqësore të gazit natyror.
Objektivat e raportit të VNM-së është:





Të paraqesë informacion mbi vendosjen gjeografike të zonës
Të paraqesë informacion mbi projektin teknik
Të japi te dhëna mbi statusin mjedisor dhe social të Zonës
Të analizojë ndikimet mjedisore e sociale të zhvillimit të projektit
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Të nxjerrë konkluzione dhe rekomandime mbi rëndësinë e projektit në lidhje me
impaktet negative dhe pozitive si dhe rëndesine sociale të tij.
Te rekomandojë masa zbutëse për reduktimin apo parandalimin e ndikimeve që mund
të shkaktohen nga projekti

2. Projekti teknik
2.1. Qellimi i projektit te propozuar.
Kompania “AL-GAZ 2015” synon rritjen e kapacitetit te depozitimit të gazit të lëngët dhe
sipërfaqen e territorit ku operon.
Kompania aktualisht disponon 4 depozita sipërfaqësore të gazit të lëngshëm me kapacitet të
përgjithshëm 4 000 m3. Sipërfaqja ekzistuese është 24996 m2 dhe ajo shtesë do të jetë 9992 m2.
Si rrjedhojë sipërfaqja e përgjithshme do të jetë 34988 m2 në të cilën do të jenë të instaluara 8
depozita me kapacitet për secilën 2500 m3.
Në hartën e më poshtme është përcaktuar sipërfaqja ekzistuese e depozitave bregdetare të
kompanisë “AL-GAZ 2015” dhe me ngjyrë të verdhë është përcaktuar sipërfaqja shtesë që
kompania synon të shtojë aktivitetin.

Figura 1: Vendodhja e zonës së projektit zonën Master Plan Porto Romano
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Figura 2: Sipërfaqja e ekzistuese dhe ajo shtesë e projektit

2.2. Qëndrat e banuara dhe projekti
Ashtu sic duket edhe në figurën nr. 1 projekti do të zhvillohet brenda zonës të Porto Romano, e
cila me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.703, 23.04.2008, është përcaktuar si Park Energjitik.
në afërsi të zonës së projektit ndodhet edhe Porti i Hidrokarubureve ndërsa zonat e banuara
ndodhen larg vendodhjes së zonës së projektit.
Kordinatat e sipërfaqes së projektit në sistemin GAUS KRUGE paraqiten në figurën e më
poshtme.
Tabela 2: Kordinatat në sistemin GAUS KRUGE të sipërfaqes së projektit
Pika
1
2
3
4
5
6

X
4368596.51
4368764.98
4368861.02
4368690.55
4368661.24
4368832.51

Y
4583762.87
4583851.70
4583673.83
4583588.60
4583641.42
4583726.75
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Figura 3: Koordinatat e sipërfaqes së projektit në Gaus Kruge1

2.3. Planimetria e objekteve
Sistemi i depozitimit është i lidhur me pikën e shkarkimit detar të GLN-së nëpërmjet një
tubacioni që ofron lidhjen e fazave të lëngëta dhe të gazta ndërmjet anijes cisternë dhe
cisternave të depozitimit. Sistemi i depozitimit është gjithashtu i lidhur me krahët e
shkarkim/ngarkimit që ofrojnë aftësinë e ngarkimit dhe shkarkimit te cisternave-Bot.
Ndër punimet që do të kryhen është përgatitja e sheshit dhe infrastrukturës me qëllim
instalimin e depozitave.
- Nivelimi i sheshit dhe mbushja e tij me shtresë zhavori
- Hapja e themeleve për ndërtimin e platformave në të cilat do të vendosen depozitat
- Instalimi i tubacioneve që do të trasportojnë gazin
- Vendosja e depozitave
- Instalimi i sistemit të mbrojtjës nga zjarrit, etj
Në figurën e më poshtme paraqitet planimetria e vendodhjeve te depozitave dhe infrastrukturës
ndihmëse në sheshin e projektit.
Në planimetri duken qartë tre vendodhjet e depozitave, rrugët e brendëshme të projektit,
stacioni i mbushjes së autoboteve dhe zyrat dhe objektet e tjera ndihmëse.

1

Përgatitur nga arkitekt K. Ferro
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis
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Figura 4: Planimetria e instalimeve të projektit2

2.4. Pershkrimi i proceseve ndërtimore dhe teknologjike.
Faza e projektit të zgjerimit të impiantit te GLN-se parashikon një kapacitet depozitimi prej
8×2500m3. Cisternat e depozitimit të GLN-se do të jetë në përputhje me Direktiven PDE
(97/23/EC) të “Enëve Nën Presion dhe do të ketë vecoritë e mëposhtme”:







2

Diametri i jashtëm (rreth) 10.000 mm
Gjatësia e guaskës 60000mm
Kokat Sferike
Gjatësia totale 70.000 mm
Dizenjo e Trysnisë 17,65 bar g
Testimi i Trysnisë 25,42 bar g
Temperatura gjatë punës -450 C + 500C

Përgatitur nga arkitekt K. Ferro
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis

10

“Ndërtimi i depozitave sipërfaqësore të gazit të lëngshëm”







AL-GAZ 2015

Kodi i dizenjimit 97/23/EC (PED)/EN13445
Efikasiteti i Saldimit 1
Materiali përbërës i Cisternës P355NL2-EN 10028-3
Toleranca e Gërryerjes ≥ 1mm
Trashësia e Guaskës TBD
Trashësia e kokave a.f TBD

Certifikata e Cisternës lëshohet nga Organi i Autorizuar (akredituar) që do të certifikojë pikat
e mëposhtme:








Përllogaritja e Cistërnës
Materiali përbërs i cisternës i aprovuar
Konformiteti me Direktiven e PED dhe EN 13445
Certifikatat e testimit hidraulik
Certifikatat e rrezes-X (100% saldimet gjatesore dhe periferike)
Certifiktatat e Trajtimit te Nxehtesise ( per kokat qe duhen normalizuar)
Leshimi i ËPS dhe PQR per saldimet

Secila depozitë do të pajiset me instrumentat e mëposhtme:
N. 01 Instrument matës kryesor të nivelit në vijim dhe transmetues me nivel të lartë të pikës
(fillestare) kryesore
N.01 Instrument matës të kthimit mbrapsht dhe transmetues me shkallë tepër të lartë në pikën
fillestare
N.01 Transmetues presioni me nivel të lartë të presionit në pikën fillestare
N.01 Transmetues temperature
Për të garantuar lidhjen midis tubacionit për lëngun e vecuar dhe shtresës mbrojtëse, do të
instalohet. N.01 Transmetues presioni me nivel me shkallë të lartë në pikën fillestare për
monitorimin e këtij volumi. Të gjitha instrumentat janë të lidhur ngushtë me PLC për të
kontrolluar gjendjen e cdo depozite gjatë operacioneve të ngarkim/shkarkimit.

2.5. Sistemi metrik i GLN-se
Sistemi metrik i GLN-së është i instaluar në pjesën e poshtme të linjës së gazit që vjen nga pika
detare e shkarkimit, përpara hyrjes në zonën e tubacioneve. Sistemi përfshin një matës të
prurjes Coriolis dhe të gjithë instrumentat e duhur për përpunimin e të dhënave të prurjes në
kompjuter, të dhëna që dërgohen në “Sistemin e mbikëqyrjes që gjendet në dhomën e
kontrollit”. Sistemi metrik është i kompletuar me linjën bypass për të garantuar operimin e linjës
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis

11

“Ndërtimi i depozitave sipërfaqësore të gazit të lëngshëm”

AL-GAZ 2015

së shkarkimit edhe në rast të mirëmbajtjes së kontatorit. Kushtet e procesit të një sërë limiteve
janë paraqitur më poshtë:
Temperatura e Operimit (min/max)

0,320C

Presioni i Operimit (min/max)

3,12bar g

Vlera e Prurjes (max)

600,000 kg/h

Renia e presionit (max)

0,2 bar

Saktesia e matesit

0,10%

Lidhjet e fllanxhave

6” ANSI 300 Lb

Transmetuesi i presionit

PT 100

Tabela 3: Parametrat e depozitave
2.6. Krahët e ngarkim/shkarkimit
Ngarkuesit janë të pajisur me përbërësit e mëposhtëm:
-Lidhje të rrumbullakta (kthyese) me celik karboni me sfera të ndërtura në formë të trefishtë të
forta dhe të lemuara dhe me susta të trefishta ngarkimi me shenjën Buna N”V”
-Susta të komprimimit për balancim të pjesëve
-Krahë të lidhur me 3 berryla tubash dhe me komponente me celik me përmbajtje të paktë
karboni.
-Krahu i parë i bashkuar me 3 berryla tubash dhe komponente me celik me përmbajtje të paktë
karboni.
-Valvula sferike manual dia 3 të certifikuara “Fire–Safe” me vrima, me trup celiku të paoksiduar,
sferë dhe trung (tub) me vulën PTFE. Për të menjanuar hapje aksidentale, valvulat kanë një
pajisje celës mekanik në pozicion fermo (të mbyllur).
Krahu i lëngshëm është i pajisur me ½ tub gome (të tipit për presion të lartë sipas BS3212/2) për
drenazhim (kullim) të shpejtë jashtë krahut, i kompletuar me ½ valvaul sferike dhe ½ ANSI
fllanxhe shkarkimi të instaluar në pjesën ndarëse të tubit me krahun e valvës sferikë dhe lidhjen
me botin.
Pjesa e fundit balancohet me gaz te komprimuar. Karakteristikat kryesore të pajisjeve paraqiten
më poshtë:
Masa:
Krahët e ngarkimit për Gj.likuid 3”x3”
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis
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Krahët e ngarkimit për Gj. të gaztë 2”x2”
Kushtet e operimit për Gj. e lëngshme
Presioni i operimit (min/max) 1.2/19.7 bar g
Temperatura e operimit (min/max) 0.32o C
Përshkrimi i vlerës së prurjes 80m3/h
Kushtet funksionimit të Avullimit (procedurat e shkarkimit):
Presioni veprimit (min/max): 0.6 / 15.9 bar g
Temperatura veprimit (min / max): 0 / 32°C
Projektimi shkallës së rrjedhjes: 80 m³/h
Kushtet e projektimit të Lëngut:
Projektimi presionit: 24 bar g
Projektimi temperaturës: -29 °C / +70 °C
Kushtet e projektimit avullimit:
Projektimi Presionit: 24 bar g
Projektimi Temperatures: -29 °C / +80 °C
Matësi rrjedhës masës Coriolis
Matës i rrjedhjes së masës i instaluar në secilën linjë ngarkimi që ka për qëllim për të siguruar
një mbushje korrekte të boteve. Të dhënat e matësit rrjedhës janë dhënë si më poshtë:
- LPG shkalla rrjedhjes: 80 m³/h
- Temperatura operative (min/max): 0 - 32°C
Presioni operimit (min/max): 0.6-19.7 bar g
- Renia presionit (max): 0.2 bar
- Saktesia matjes: 0.15 %
- Lidhja rakordeve: 3” ANSI 300 Lb
- Presioni transmetues: PT 100
Cdo krah eshte kompletuar me instrumentet e meposhtem:
- Indikator presioni
- Indikator temperature
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis
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Cdo gjë funksionon bashkë për proceduren e ngarkimit dhe shkarkimit. Rrjeti i tubacioneve
është projektuar në mënyrë që të lejojë seksionin manual të gjirit të interesuar dhe tankeve
ruajtes për të dy operacionet (ngarkim/shkarkim).

2.7. STACIONI POMPIMIT
Stacioni i pompimit është realizuar në kuadër të derdhjes dhe konsiston prej kater (4) pompave
centrifugale shumëshkallëshe të përshtatshme dhe që operojnë në kushte të ndryshme thithjeje
sipas përberjes së LPG-së.
Pompat Nr.1 dhe Nr.2 përdoren për të transferuar LPG-në në gjendjen e lëngshme nga tanku i
ruajtjes në pellgjet e tankeve të kamionit sipas konfigurimit të tubave të rrjetit. Të dy pompat
kanë të njëjtën përformance një në shërbim dhe tjetri në gadishmëri. Pompat Nr.3 dhe Nr.4
përdorën për të transferuar LPG-në në gjendjen lëngshme nga tanku ruajtes në terminalin detar
për ngarkimin e anijeve sipas konfigurimit të tubave të rrjetit. Të dy pompat kanë të njëjtën
përformancë, një në shërbim dhe tjetri në gadishmëri. Cdo pompë është e pajisur me valvula të
ndryshme duke siguruar riqarkullimin e LPG-së në tankun ruajtes kur presioni diferencial kalon
pikën e përcaktuar. Presioni dorëzimit i pompave kontrollohet nga një celës presioni që të
udhëzojë pompën në rast të mbipresionit. Karakteristikat kryesore të pompave tregohen më
poshtë:
Kapaciteti normal
80 m³/h
Presioni Diferencial:
12 bar
Temperatura thithjes: -4 / 32 °C
Fuqia instaluese:
80 kË
Tabela 4: Pompa Nr.1 dhe Nr.2 për ngarkimin e tankut të kamionit
Cdo pompë është kompletuar me pajisjet dhe instrumentat e mëposhtëm:
- Filtri thithës
- Matës presioni në linjat e thithjes dhe nxjerrjes
- Valvul kontrolli në linjën e dorëzimit
- Valvula presioni diferenciale për riqarkullimin mbrapsht në tank
2.8. STACIONI KOMPRESIMIT
Stacioni i kompresimit është përbërë prej dy (2) kompresorë (një operues, një gadishmëri). Ato
janë të përshtatshme të operojnë në kushte të ndryshme thithjeje sipas përbërjes së LPG-së.
Kompresorët ushtrohen kryesisht gjatë shkarkimit të LPG-se nga tanku kamionit por qarku
tubacioneve mund të konfigurohet që të lejojë gjithashtu operacionin e ngarkimit në tankun e
kamionit. Ato janë të lidhur në linjën e avullit të tankut ruajtes dhe të linjës së avullit të tankut
të kamionit dhe nëpërmjet presionit diferencial, LPG-ja në fazën e lëngshme transferohet nga
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një anë në tjetrën. Një valvul katër-dalëshe është instaluar në cdo compreso dhe lejon
shkëmbimin e dy linjave të avullit.
Kompresoët konsistojnë në:
Kompresorë reciprok, 2”-300 lb lidhje hyrje/dalje dhe matës presioni hyrje/dalje, lubrifikim
manivelash dhe pompe vaji. Kompresori do të kompletohet më:
- Nr.1 Celës presioni të ulet vaji e cila fik njesinë në qoftë se presioni vajit të manivelës bie poshtë
1,2 bar g për shkak të dështimit të pompës së vajit ose nivelit të ulët të vajit në manivele.
Nr.1 Celës presionit të ulët thithës, Nr.1 Celës presionit të lartë shkarkimi e cila fik njesinë në
qoftë se presionet hyrëse ose dalëse nuk janë në limitet e paracaktuara;
- Nr.1 matës presioni në linjën e dorëzimit
- Nr.1 matës presioni në linjën e thithjes
- N. 3/8” NPT manivele kullimi vaji;
- N.1 Gracke vertikale për lëngjet lidhur me tubin thithës hyrës. Grackat e lëngjeve do të
kompletohen me:
- N.1 celës elektronik niveli të lartë
- N.1 valvul mekanike niveli të lartë
- N.1 filtër hyrës
- N.1 valvul lehtësim presioni
- N. ½” lidhje kullimi
Do të përdoret një kompresor njësie në cdo krah shkarkimi. Karakteristikat kryesore të
kompresoreve janë treguar më poshtë:

Piston vleresues zhvendoses
Presioni thithes (min/max):
Presioni shkarkimit (min/max):
Temperature thithjes:
Temperatura shkarkimit:
Raporti kompresimit (e lejueshme max):

100 m³/h
1.2 / 12 bar
4.8 / 17.6 bar
-4 / 32 °C
12 / 70 °C
12 / 70 °C

2.9. Rrjeti i Tubacioneve
Procesi tubacioneve është projektuar me qëllim që të garantojë ushtrimin korrekt të objekteve
dhe fleksibilitet maksimal gjatë operacioneve të ngarkimit/shkarkimit. Eshtë projektuar që të
menaxhojë në mënyrë të pavarur dy mikse të ndryshme LPG-je (propan dhe butan).
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2.10. Faza Likuide
Për procesin e fazës së lëngshme do të sigurohen koka tubash të ndryshëm. Kryesorët janë si
vijojnë:
- N.1 koke tubi duke ardhur nga tanket ruajtes mbledhjen e të gjitha lidhjeve me valvula nga
fundi i çdo tanku (grykës daljes lengut). Koka do të lidhet me grykat thithës së pompave të
ngarkimit nëpërmjet një sistemi të shumëfishtë. Do të jetë prej 10”-300 lb diametër i
përshtatshëm për një thithje minimale shkalle rrjedhëse prej 250 m³/h.
- N.1 koke tubi prej 4”-300 lb diametër në pjesën e shkarkimit të pompës e përshtatshme për
shkarkim maksimal me shkallë rrjedhëse prej 80 m³/h për ngarkimin e tankut kamionit.
- N.1 koke tubi prej 8”-300 lb diametër në pjesën e shkarkimit të pompës e përshtatshme për
shkarkim maksimal me shkallë rrjedhëse prej 250 m³/h për ngarkimin e anijes.
- N.1 kokë tubi prej 8”-300 lb diametër e përshtatshme për shkallë maksimumi rrjedhëse e
ardhur nga pika shkarkimit detar. Shqopa lidhet nga një anë me linjën e lëngut e ardhur nga linja
detare dhe në tjetrën në grykën hyrëse të cisternave të ruajtjes.
- N.1 kokë tubi prej 4”-300 lb diametër e pajisur me lidhje dege të përshtatshme në menyrë që
të marrë linjat e riqarkullimit të ardhura nga valvulat e kontrollit të pompave dhe valvulave të
lehtësimit termal;
- N.2 4” tuba degëzuese nga krahu ngarkimit/shkarkimit e përshtatshme për ngarkesën
maksimale me shkallë rrjedhese prej 80 m³/h cdo krah.

2.11. Faza avullimit
Për procesin e avullimit do të sigurohen koka të ndryshme tubash. Me kryesoret janë si vijojnë:
- N.1 kokë tubi prej 3”-300 lb diametër e përshtatshme për rrjedhe maksimale me shkallë prej
100 m³/h të gazit LPG e ardhur nga gjiret e ngarkimit gjatë operacioneve të shkarkimit. Anët e
gjireve, do të lidhen me krahun e ngarkimit të fazës së avullimit dhe pjesës së tankut të ruajtjes,
do të lidhet me grykën hyrëse të tankut të fazës së avullimit. Do të pajiset me një valvul të duhur
të shumëfishtë me qëllim të selektimit të tankëve dhe krahut të ngarkesës.
- N.1 kokë tubi prej 3”-300 lb diametër e përshtatshme për kapacitet thithje e kompresuar
maksimale prej 100 m³/h të gazit LPG dhe do të pajiset me një valvul të duhur të shumëfishtë
me qëllim të selektimit të tanqeve dhe kompresorëve.
- N.2 2” tuba degëzues nga koka të shumëfishta deri në krahun e ngarkimit/shkarkimit e
përshtatshme për kapacitetin ngarkimi/shkarkimi maksimal prej 80 m³/h cdo krah.
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2.12. Infrastrukturën e nevojshme
Rritja e sipërfaqes dhe kapacitetit të depozitimit të LNG-së, është projëktuar që të realizohet në
të njëjtën vendodhje me aktivitetin ekzistues. Depozitat bregdetare ekzistuese të LNG-së
operojnë në bazë të lejes mjedisore ekzistuese nr. 1042, me numër ekzistues 2059 dhe datë
15.02.2016, dhe aktiviteti ka një infrastrukturë ekzistuese për nevojat për energji elektrike, për
shkarkimin e ujrave urbane, lidhje telofonike, rrugët hyrëse dhe dalëse etej. Si rrjedhojë për këtë
projekt infrastruktura është gati dhe nuk është e nevojshme zhvillimi i saj.
Në figurën e më poshtme duket qartë që në zonën e projektit është ekzistente infrastruktura e
nevojshme, energjia elektrike dhe instalimet e nevojshme.

Figura 5: Ekzistenca e infrastrukturës
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Figura 6: Infrastruktura e ekzistuese

Komapania nuk do të realizojë ndërtimin e rrugëve hyrse dhe dales për në vendodhjen ku ajo
operon. Në foton e më poshtme duket rruga ekzistuese e cila mundëson hyrjen dhe daljen e
autoboteve të gazit.

Figura 7: Infrastruktura rrugore ekzistuese
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2.13. Përshkrimi i punimeve
Në tabelën e mëposhtme paraqiten punimet që do të realizohen nga kompania “AL-GA 2015”
për rritjen e sipërfaqes dhe kapacitetit të depozitimit të gazit natyror. Grafku kohor i realizimit
të këtyre punimeve do të jetë rreth 24 muaj, por parshikimet janë që projekti mund të përfundoj
para këtij afati kohor. Afati kohor i përfundimit të punimeve është në varësi të kushteve
klimaterike, ndërtimore etej.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Përshkrimi punimeve
Rrethimi i objektit
Ndërtimi kantjeri
Gërmim dheu
Betonim themeli
Betonim i murreve rrethyes
Betonim i sheshit depozitave
Ndërtimi i depozitave
Ndërtimi i tubacioneve lidhës
Hidroizolime
Instalime mekanike, fllaxha, saracineska
Lyerje e pjesëve metalike
Punime elektrike teknologjike
Punime sheshi dhe rruga perimetrale
Impjanti kundra zjarrit
Ndërtimi i sistemit të komandimit
Punime sistemimi
Punime të ndryshme

Tabela 5: Punmet që do të realizohen në fazën ndërtimore

2.14. Lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese në zonë
Projekti ndodhet në “Parkun Energjetik” të Porto Romano, i cili është përcaktuar si i tillë me
Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 703, datë 23.04.2008. Brenda kësaj zone zhvillojnë
aktivitete energjetike shumë kompani për depozitimin e LNG dhe hidrokarbureve. Vendodhja e
projektit ndodhet në afërsi të portit të hidrokarbureve të Porto Romano. Parku energjetik ka të
gjithë infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e këtij aktiviteti.

2.15. Alternativat e zbatimit të projektit
Kompania “AL-GAZ 2015” synon të zgjerrojë aktivitetin e saj duke shtuar sipërfaqen dhe numrin
e depozitave të LNG-së në të njëjtën vendodhje. Për këtë arsye nuk mund të flasim për zgjedhje
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të alternativës më të mirë dhe më me pak ndikime në mjedis. Një arsye më tepër që zbatimi i
këtij projekti është alternativa më e mirë e mundëshme për asye se vendodhja e depozitave të
LNG-së ndodhet pranë portit të hidrokarbureve në Porto Romano dhe në “Parkun Energjik” të
Porto Romano.

2.16. Informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin.
Kompania “AL-GAZ 2015” për aktivitetin e depozitimit të LNG-së disponon lejen mjedisore me
nr. 1042, me numër indetifikues 2059, datë 15.02.2016. Për shkak të rritjes së sipërfaqes dhe
kapacitetit të depozitimit të LNG-së është i detyruar të hartoj VNM për gjithë sipërfaqen në
tërësi në të cilën do të instalohen edhe depozitat shtesë.
Gjithashtu subjekti është duke ndjekur procedurat për pajisjen me lejen ndërtimore të projektit.

3. Baza ligjore e VNM-së paraprake
Legjislacioni për mjedisin ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe
përmirësimin e tij, parandalimin dhe shmangien e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut,
sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si
dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.
Hartimi i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis është kërkesë e legjislacionit shqipëtar dhe
si i tillë ai hartohet në mbështetje të plotë me të.
 Klasifikimi i raportit të VNM-së
Bazuar në ligjin nr. 10440 datë 07.07.2011 për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, kreu II, neni
7, “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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Klasifikimi i raportit të VNM-së bazohet në shtojcat I dhe II të veprimtarive të përcaktuara në
shtojcat e ligjit të VNM-së.
Neni 8, projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis janë:
a) projektet e listuara në shtojcën II, bashkëlidhur ligjit të VNM-së
Neni 9, procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis i nënshtrohen:
a) projektet e listuara në shtojcën I;
Referuar ligjit nr. 10440 datë 07.07.2011 për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, shtojaca II,
pika 3/C “depozita siperfaqesore te gazit natyror”, pra, projekti do te ndjeke procedeuren e
VNM-se paraprake.
Për ndërtimin e strukturës dhe përmbajtjes së raportit paraprak të VNM-së bazohemi në
vendimin nr.686 datë 29.07.2015 “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”, kreu I.
 Lista e dokumentave për të aplikuar për procedurën e VNM-së
Dokumentacionet dhe procedurat për të ndjekur procedurën e Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis mbështetemi në Vendimin nr. 686 datë 29.07.2015, Kreu I; Zhvilluesi paraqet pranë
Ministrisë së Mjedisit kërkesën dokumentacionet e mëposhtëme:
- Këkrkesën më shkrim
- Raportin teknik të projektit
- Raportin paraprak të VNM-së
- Akt i regjistrimit të kompanisë
- Kopje e faturës së pagesës së tarifës së shërbimit për MM
Tarifa e shërbimit për shqyrtimin e kërkesës nga Ministria e Mjedisit përcaktohet në
udhëzimin nr.7938, datë 17.07.2014 “për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për
shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së”, ku, për procesin e vlerësimit
paraprak të ndikimit në mjedis tarifa është 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.
Ligji nr. 10431 datë 10.03.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e
mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e
rreziqëve ndaj jetës e shëndetit të njëriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi
të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm
të vëndit.
Në bazë të këtij ligji, neni 3 i tij, citojmë objektivat e mbrojtjes së mjedisit.
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a. parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo
lloji;
b. ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c. ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje
publike;
d. përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e. ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f. mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
Parimet e mbështëtura në Kreun II të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e
mjedisit”;











parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
parimi i kujdesit
parimi i parandalimit
parimi "ndotësi paguan"
parimi i riparimit të dëmeve mjedisore, përtëritjes e riaftësimit të mjedisit të dëmtuar
parimi i përgjegjësisë ligjore
parimi i mbrojtjes në shkallë të lartë
parimi i integrimit të mbrojtjes së mjedisit në politikat sektoriale
parimi i ndërgjegjësimit dhe i pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjen mjedisore
parimi i transparencës në vendimmarrjen mjedisore
Table 1: Legjislacioni për VNM-në

Ligjet bazë
Ligji Nr.10 431 datë 9.6.2011
Ligji Nr. 10 440 datë 07.07.2011

Ligji Nr. 10 448 datë 14.07.2011

Ligji Nr.10 304, datë 15.7.2010
Ligji nr. 9385, datë 4.5.2005

Ligji Nr.10453 datë 22.09.2011
Ligji Nr.162 datë 2014
Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006

Për mbrojtjen e Mjedisit
Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis
I ndryshuar me;
- Ligjin nr. 12/2015
Për Lejet e Mjedis
I ndryshuar me:
- Ligjin nr. 60/2014 datë 19.6.2014
Ligjin për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë
“Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
I ndryshuar me:
Ligjin nr. 36/2013 për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin
nr. 9385, datë 4.5.2005 “për shërbimin pyjor”
Për menaxhimin e integruar të mbetjeve
Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis
Për mbrojtjen e biodiversitetit
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Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002

Për zonat e mbrojtura
I ndryshuar me:
- Ligjin Nr.9868, datë 04.02.2008
Ligji Nr.10 081, datë 23.02.2009 Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë
I ndryshuar me:
- Ligjin nr. 6/2015 datë 12.2.2015
Ligji Nr. 9774 datë 12.07.2007
Për vleresimin dhe menaxhimin e zhurmës
Ligji Nr. 9672 datë 26.10.2000
Për ratifikimin e konventës së Aarhusit” Për të drejtën e
publikut për të pasur informacion dhe përfshirjen në
vendimmarrje, si dhe për t’iu drejtuar gjykatës për
çështjet e mjedisit
Ligji Nr. 8905 datë 6.6.2002
Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi
Ligj nr.8450, date 24.2.1999
Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të
gazit dhe nenprodukteve të tyre
Ligji 10 489 datë 15.12.2011
Për tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut të produkteve
joushqimore
Vendime
Nr. 686 datë 29.07.2015
“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”, kreu I.
Nr. 419, datë 25.06.2014
Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e
kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për
transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të
kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe
rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga
autoritetet
Nr. 247 datë 30.4.2014
Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut
në vendimmarrjen mjedisore
Nr.575 datë 24.06.2015
Për miratimin ekërkesave për menaxhimin e mbetjeve
inerte
Nr. 676, datë 20.12.2002
Për shpalljen e zonave të mbrojtura monument natyror
Nr. 177, datë 31.3.2005
Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe
kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse
Nr.435 datë 12.09.2002
Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në
Republikën e Shqipërisë
Nr. 718 datë 03.10.2011
Për mënyrën e vlerësimit të garancive financiare të
lejeve minerare
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Për përcaktimin e kritereve të vlerës minimale të zonës
së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit
e të prodhimit për një leje minerare
Pёr miratimin e rregullit teknik, pёr pajisjet dhe
bashkёsitё nёn presion

Udhëzime dhe Rregullore
Udhëzim Nr.7938, datë
17.07.2014
Udhëzim Nr.6527, datë
24.12.2004

Udhëzim Nr.8, datë 27.11.2007
Nr.302, dt.Aktit:12.04.2011

Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për
shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e
VNM-së
Mbi vlerat e lejueshme të elementëve ndotës të ajrit në
mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe zhurmave
shkaktuar nga mjetet rrugore, dhe mënyrat e kontrollit
të tyre
Për nivelt kufi të zhurmave në mjedisie të caktuara
Për miratimin e parimeve bazë për hartimin e planit të
rehabilitimit të mjedisit, të planit të veprimtarive të
mbylljes së veprimtarisë minerare, të mënyrës së
përcaktimit të zonës së rrezikshme të një të drejte
minerare dhe të planit të menaxhimit të mbetjeve
minerare

3.1. Objektivat e VNM (Vlerësimi i Ndikimeve Mjedisore)
Cdo aktivitet njërëzor mbi mjedisin natyror shkakton ndikime te ndryshme mbi te, i cili mund të
jetë i vogël ose i madh, mund të jetë pozitiv apo negativ, i drejt për drejt apo i tërthortë. Për të
vlerësuar karakterin e ndikimit, të përmasave të tij, faktorët e mjedisit mbi të cilët ushtrohen
ndikimet është e nevojshme hartimi i Raportit të Vlerësimit të Ndikimeve Mjedisore (VNM).
Objektivi kryesor i VNM është që vlerësimi i cdo aktiviteti njërëzor mbi mjedis të arrihet pas një
studimi të thelluar i cili ka patur si qellim kryesor menaxhimin sa më të mirë të burimeve
natyrore. Ndikimet që mund të lindin gjatë shfrytëzimit të burimeve natyrore duhet të
shmangen nëse është e mundur dhe nëse jo, niveli i ndikimit mbi mjedis duhet të jetë i ulet.
Termat më të rëndësishëm në Raportin e Vlerësimit të Ndikimeve në Mjedis janë:
•
Ndikim, është termi i cili nënkupton cdo ndryshim, negativ ose pozitiv i cili ushtrohet mbi
karakteristikat e mjedisit3.
•
Vlerësimi i ndikimit4, përkufizohet si procesi i analizës të parashikimit dhe vlerësimit të
ndikimit, i cili mund te lind nga cdo lloj aktiviteti njërëzor para se ai te ushtrohet mbi mjedis.

3
4

Jacob et al. 2008
Jacob et al. 2008
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Në referencat e ndryshme shpesh herë përshkruhen përkufizime të ndryshme se cfarë është një
Raport Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis (ΕΙΑ: Environmental Impact Assessment), por të gjithë
kanë si objektiv mbrojtjen e mjedisit. Vlerësimi i ndikimeve dhe masat zbutëse të ndikimeve, të
cilat lindin gjatë fazës ndërtimore dhe operale të një projekti mbi mjedis, janë pikat më të
rëndësishme në VNM, sepse në këtë mënyrë shmangen rreziqet dhe ndikimet që mund të
ushtrohen në mjedis. Gjithashtu, VNM duhet të promovojë shfrytëzimin e burimeve natyrore
në mënyrë të qendrueshme (sustainable use).
VNM jep mundësinë e përcaktimit të llojeve te ndikimeve para zbatimit të projektit. Propozon
masa parandaluese në raste kur evidentohen ndikimet. Për këtë arsye, VNM-ja hartohet para
zbatimit të projekti dhe shqyrtimi i mirë i saj con në marrjen e vendimeve të sakta. Gjithashtu
shërben për zgjedhjen e alternativave më të mira dhe më miqësore me mjedisin.
Hartimi i një VNM nuk është një proces i thjeshtë dhe i lehtë, sepse cdo lloj projekti është i
vecantë dhe mjedisi ku do të operohet për të marrë jetë projektet e ndryshme, është i
ndryshëm. Cdo lidhje projekt-mjedis con në një rast unik te lidhjes shkak-përfundim. Nëse në
vend të VNM, do të shqyrtohej dhe do të analizohej vetëm kosto–përfitim, nuk do të merreshin
parasysh ndikimet e mundëshme në mjedis. Prandaj objektivi kryesor i VNM është analizimi i
hollësishëm i te gjithave llojeve të ndikimeve në mjedis dhe propozimi i zgjedhjes së alternativës
më të mirë që ofron projekti.
Vlerësimi mjedisor dhe social i projektit të propozuar u realizua për të vlerësuar ndikimet e
mundshme negative të zbatimit të tij në vlerat natyrore të zonës ku do të zbatohet. Në thelb të
vlerësimit mjedisor të projektit qëndron evidentimi i pikëprerjeve të tij me legjislacionin në fuqi,
vlerave natyrore që gjenden në zonën e projektit dhe si e sa do të ndikohen në rast të zbatimit
të tij. Më konkretisht, ky studim ka për qëllim:
1. Të evidentojë pikëprerjet dhe bashkërendimin e projektit me kuadrin ligjor në fushën e
mjedisit
2. Të përshkruajë vlerat natyrore, mjedisore dhe sociale në zonën e projektit
3. Të identifikojë ndikimet e mundshme negative në vlerat natyrore dhe në mjedis
4. Propozimi i masave për zbutjen e tyre dhe mbrojtjen e mjedisit nga këto ndikime
Raporti i “Vlerësimeve Mjedisore dhe Sociale” përmbledh një përshkrim të projektit të
propozuar, përshkrimin e karakteristikave të mjedisit ekzistues pritës, analizën e ndikimeve të
mundshme në mjedis të projektit të propozuar pershkrimi i ndikimeve pozitive në zhvillimin
ekonomik dhe social te zonës, planin e masave për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve të
mundshme negative dhe programin e monitorimit mjedisor.
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3.2. Metodika e zbatuar për përgatitjen e Raportit VNM
Përmbajtja e raportit për vlerësimin mjedisor është hartuar sipas kërkesave të legjislacionit
shqiptar për raportet e vlerësimti të ndikimit në mjedis. Përmbajtja e këtij raporti iu referua
kreut I (Zhvillimi i Procedurës Paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis), të vendimit Nr.686.
date 29.07.2015.
Fazat që kjo VNM e thelluar ndoqi janë:
Faza 1. Vlerësimi i kushteve aktuale të mjedisit dhe të jetës sociale-ekonomike të zonës
ku do të zbatohet projekti. Në këtë fazë të grupi i eksperteve duhet të sigurojë të gjitha
informacionet e nevojshme të cilat do të përdoren gjatë evulimit të hartimit të VNM-së, për
përshkrimin e gjëndjes së mjedisit dhe të zonave të ndjeshme në afërsi më zonën ku do të
zbatohet projekti. Gjithashtu, në këtë fazë do të organizohen edhe ekspedita shkencore gjatë të
cilave do të vëzhgohet zona e projektit e cila do të ndihmojë në përshkrimin e gjendjes dhe
vlerësimit mjedisor.
Faza 2. Në këtë fazë përcaktohen qëllimi, objektivat dhe prioritet e implemetimit të
projektit. Duke u bazuar në objektivat e projektit përcaktohen edhe objektivat mjedisorë të
VNM-së të cilat duhet të përcaktohen dhe do të analizohen.
Faza 3. Studimi i informacioneve të mbledhura në fazën e parë për evulimin e e vlerësimit
të gjëndjes mjedisore dhe social- ekonomike. Grupi i eksperteve social në këtë fazë analizon
gjëndjen aktuale sociale të zonave përreth zonës së projektit. Analizimi i gjëndjes sociale duhet
të bazohet në të dhënat e institucioneve kombëtare. Gjithashtu në këtë fazë organizohen shume
takime ndërmjet paleve të interesuara të cilat ndihmojnë në përfundimet e vlerësimit social.
Faza 4. Përcaktimi i alternativave të zbatimit të projektit. Në këtë fazë cdo alternativë e
propozuar për implemetimin e projektit do të analizohet për ndikimet mjedisore që mund të
shkatohen në mjedis dhe në jetën sociale. Alternativa më pak ndikime negative në mjedis dhe
në jetën social-ekonomike do të përzgjidhet si alternativa më e mirë për implementimin e
projektit. Alternativa e përzgjedhur do të klasifikohet si alternative më më shumë ndikime
pozitive në mjedisin bio-gjeo-fizik në shëndetin, në shëndetin e njeriut dhe në cilësinë e jetës.
Faza 5. Në këtë faza analizohen të gjitha fazat që parashikohen për zbatimin e projekti
dhe duke u bazuar në këtë analizë realizohet edhe vlerësimi mjedisor dhe ai social. Për cdo
aktivitet që do të zbatohet në fazat e ndryshme të projektit përcaktohen ndikimet e mundëshme
që mund të shkaktohen nga këto aktivitete. Ndikimet e evidentuara vlerësohen në bazë të një
metode të përzgjidhur nga eksperti i mjedisit për natyrën, kohëzgjatjen dhe niveli i e tyre.
Phase 6. Indetifikimi i indikatorëve mjedisorë dhe social të cilët mund të ndikohen nga
projekti. Pas realizimit të ekspeditave në zonën e projektit dhe vlerësimit të gjëndjes mjedisore
të zonës, jetën social-ekonomike dhe mundësinë e zhvillimit të saj, dhe përcaktimin e zonave
me ndjeshmëri të lartë përcaktohen edhe indikatorët përkatës mjedisorë dhe social të cilët
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mund të ndikohen nga zbatimi i projektit. Këta indikatorë janë prova e gjallë të cilët do të
pasqyrojnë cdo ndryshim në jetën mjedisore dhe atë sociale.

4. Përshkrimi i Gjëndjes së Mjedisit
4.1. Gjeologjia e zonës së projektit
Bazuar në Hartën të Gjeologjike të rajonit të Porto-Romano, zona e projektit ndodhet në zonën
strukturore të Ultësirës Pranë Adriatike (UPA). Ndërtimi gjeololitologjik i kësaj zone
përfaqësohet kryesisht nga depozitimet e Kuaternarit në sipërfaqe dhe nga depozitimet e
Pliocenit më në thellësi. Depozitimet e Kuaternarit përfaqësohen nga depozitimet aluviale proluviale, aluviale dhe detare.
Depozitimet e Pliocenit (N2)
Depozitimet Pliocenike përhapen gjerësisht në Ultësirën Adriatike. Depozitimet e Pliocenit
marrin pjesë në ndërtimin e strukturave neogjenike të Durrësit si dhe të disa strukturave të tjera
në det. Nga ana litologjike këto depozitime përfaqësohen nga dy pako me karakteristika të
ndryshme litologjike si në sipërfaqe dhe thellësi, që vendosen me njëpasnjëshmeri normale me
njëra tjetrën. Brenda trashësisë së plotë Pliocenike në Ultësirën Adriatike veçohen dukshëm dy
formacione litostratigrafike të njohura me emertimet formacioni “Helmasi” dhe “Rrogozhina”.
Studimet biostratigrafike të kryera kanë saktësuar përkatësine e këtyre formacioneve
respektivisht si të Pliocenit të poshtëm dhe Pliocenit të mesëm.
Depozitimet e Pliocenit të poshtëm (Suita Helmasi) (N21h)
Depozitimete e formacionit "Helmasi". fillojnë me shfaqjen në prerje të shtresave ranore dhe
konglomerateve, që përcaktojne dyshemenë e tij dhe njëkohesisht shënojne pranine e
transgresionit pliocenik. Në rajonin e Gjirit të Lalëzit ku shtrihet edhe zona e studimit trashësia
e shtresës së konglomerateve të bazës rritet dhe arrin deri në 250m. Mbi shtresat ranorekongomeratike prerja vazhdon me shtresa argjilo-ranore shtresë holle e mesëm deri në pranin
e argjilave masive. Ranorët kanë forma shtresore me trashësi nga 4-8 cm deri në 20-30 cm ngjyre
hiri të verdhe, të shkrifet me çimentim të dobët. Ata janë kokërrvegjël dhe mesëm, polimineral
të tipit kuarcoro-feldshpatik. Argjilat predominojne në prerje, janë gri hiri deri në të kalterta, të
buta deri në kompakte, herë-herë shumë mikore. Konglomeratët përbehen nga zaje të përberjes
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dhe formave të ndryshme. Takohen zaje të rrumbullakosura e gjysëm të rrumbullakosura me
madhësi mesatare 4-10 cm.
Depozitimet e Pliocenit të mesëm (Suita Rrogozhina)( N22r)
Në prerjet e plota të Pliocenin e mesëm përfshihet pjesa me e sipërme e formacionit Helmasi
dhe tërësisht formacioni “Rrogozhina”. Pjesa e sipërme e formacionit “Helmesi” që datohet e
moshës së Pliocenit të mesëm, është vazhdimësi normale e prerjes më të vjetër të saj të datuar
Pliocen i poshtëm. Në prerje takohen argjila shtresore herë-herë me pamje masive që shpesh
ndërthuren me paketa argjilo-ranore ritemhollë me trashësi shtresash 4 - 8 cm, si dhe me
ndërshtresa alevrolitesh dhe ranoresh me trashësi 15-50 cm. Më rrallë takohen shtresa të holla
dhe thjerëza mergelore. Në argjilat mbizotëron montmorilloniti dhe me pak iliti, kloriti, kaolini.
Depozitimet e formacionit “Rrogozhina” vendosen mbi pakon argjilore të formaciomit
“Helmasi” në marrëdhenie normale me të. Në sipërfaqe këto formacione takohen me të gjitha
karakteristikat litologjike e tyre. Ranorët janë kokërrvegjel deri kokërtrashë shpesh gravelitike,
poliminerale, të tipit kuarcoro- feldshpatik me përmbajtje serpentinash. Në përgjithësi ranoret
si dhe alevrolitet përmbajnë koncentracione të larta të metalorëve të epidotit, granateve,
amfiboleve. Në konglomeratet takohen zaje të rrumbullakosur dhe gjysëm të rrumbullakosur të
shkembinjve magmatike dhe sedimentare. Masa çimentuese e konglomerateve e zajeve është
argjilo-alevrito-ranore.

Depozitimet Aluviale të Kuaternarit (Qp-h)
Depozitimet e Pleistocen – Holocenit janë formuar si rezultat i përrenjëve të shkutër që derdhen
në det. Në zonë janë këto depozitime përfaqësohen nga depozitimet aluviale-proluviale me
përzierje të materialit copëzor e poplor poshtë me përzierje materialit të imët në sipërfaqe.
Materiali i imët përfaqësohet nga argjila, rëra dhe alevrolite. Afër detit këto depozitime
mbulohen nga depozitimet detare. Trashësia e këtyre depozitimeve ndryshon shumë nga 2030m.
Depozitimet Aluviale (Qh)
Depozitimet aluviale kanë përhapje të gjerë në të gjithë Ultësirën Adriatike. Një përhapje të
madhe në fushën e Durrësit ku takohen depozitimet aluviale të formuara nga prurjet e lumit të
Erzenit, i cili pasi ka dale nga zona kodrinore ka mbushur ultësirën e Xhafzotaj-Rrushkullit. Në
përgjithësi depozitimet e Holocenit të formuara nga prurjet e fuqishme të lumenjve kryesore të
vendit tonë kanë përbërje të imet, të përfaqësuara nga rëra të imta, alevrite dhe argjila me
trashësi që luhatet shumë, por që nuk i kalon 20-30m. Në brëndësi të kontinentit vendosen mbi
zhavorret e Pleistocenit të formuar po nga këta lumenj dhe në afërsi të vijës bregdetare ato
vendosen mbi depozitimet detare të Holocenit.
Depozitimet Detare (Qh)
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Depozitimet detare dalin në sipërfaqe pranë vijës bregore deri në disa qindra metra në drejtim
të tokës. Këto depozitime kanë trashësi nga disa metra deri në 100m në drejtim të detit.
Përfaqësohen kryesisht nga rera të madhesive të ndryshme. Me depozitimet detare janë të
lidhura dhe shkrifërimet detare të plazheve të sotme, por ato takohen edhe të mbuluara në
brendësi të kontinentit

4.2. Karakteristikat fiziko - gjeografike
Pozicioni gjeo-strategjik i Shqipërisë është vlerësuar si një urë lidhëse më Ballkanin dhe si një
urë lidhëse të pjesës perëndimore më atë lindore. Durrësi, është gjithashtu një nga pikat
strategjike, përfshihet në zonën më të mbi populluar Tirana-Durrës, në të cilën banojnë afërsisht
1 milion banorë. Rajoni i Durrësit është kryqëzimi i rrugëve tokësore, hekurudhore dhe detare
për të lidhur gjithë tërritorin e Shqipërisë.

Figura 8: Rajoni Durrës-Tiranë dhe vendodhja e Porta Romano

Porti i Durrësit nuk ofron kapacitet për zhvillimin e infrastrukturës dhe kjo ka qënë aryeja për
kërkimin e mundësisë për kërkimin e një vendodheje të re jashtë tij. Si rezultat pjesa bregdetare
e rajonit të Durrësit, Porto Romano, shihej e arsyeshme për zhvillimin e një parku të ri energjetik
dhe industrial. Zhvillimi i një parku të ri industrial dhe energjetik në Porto-Romano krijonte
mundësinë edhe ndërtimin e një porti të ri. Këto arsye kanë qënë edhe objektivat kryesore të
Projektit Mastër Plan të Porto-Romano, i cili synonte zhvillimin e këssaj zone në një park të ri
energjetik dhe industrial, në të cilin tani operojnë disa kompani në magazinimin dhe
transportimin e naftës dhe të gazit natyror.
Pozicioni gjeografik i Porto-Romano ndodhet në afërsi të korridorit të Durrës-Prishtinë,
infrastrukturë rrugore e cila përfundoi në vitin 2009 e cila lidh Shqipërinë me Kosovën dhë më
pjesën e Ballkanit verior. Gjithashtu kjo zonë ndodhet në afërsi të “Korridorit të Tetë i cili lidh
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis

29

“Ndërtimi i depozitave sipërfaqësore të gazit të lëngshëm”

AL-GAZ 2015

Shqipërinë me FYROM, Bullgarinë dhe me Greqinë dhe ky projekt parshikohet që të përfundojë
në vitin 2028, ka nja rëndësi të vecantë sepse lidh detet Adreatik dhe Ion me Detin e Zi.

Figura 9: Pozicioni strategjik i Porto-Romano në lidhje me kryqëzimin e rrugëkalimeve

Duke u bazuar në studimin e LOUIS BERGER S.A., 2004 ky rajon kosiderohet si nga rajonet me
zhvillim më të madh ekonomik analizuar në nivel të 13 prefekturave dhe 36 bashkive.
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Figura 10: Zhvillimi ekonomik në Shqipëri

4.3. Karasteristikat klimatike të zonës
Hapësira bregdetare e Porto Romano bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare fushore, në
nënzonën mesdhetare fushore qëndrore. Klima karakterizohet nga dimër i butë dhe i lagësht
dhe verë e nxehtë e të thatë. Përveç faktorëve të përgjithshëm të formimit të klimës
mesdhetare, klima e kësaj hapësire ndikohet dhe nga faktorë lokalë si: ndikimi i detit Adriatik,
relievi, bimësia etj. Gjithashtu, ndikimi i detit Adriatik, shprehet me vlera mesatare të
minimumeve dhe maksimumeve absulute të temperaturës. Ku stinët e vitit kanë shtrirje jo të
njëjtë, vera dhe dimri kanë shtrirje kohore të gjatë ndërsa pranvera dhe vjeshta janë stina
kalimtare, të karakterizuar nga një mot i paqëndrueshëm.
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Në përgjithësi hapësira bregdetare, karakterizohet nga vlera pozitive klimaterike, për jetesën
dhe aktivitetet e njeriut. Në këto kushte, klima luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin
ekonomik, ku shumë aktivitete humane lidhen drejtpërdrejt me vlerat që ofrojnë elementet
klimatikë, siç janë: diellzimi, era, temperatura dhe reshjet.
Për të bërë një pasqyrim të elementeve klimatike, nisur nga sipërfaqja e vogël e marrë në studim
dhe mungesa e pikave stacionare metereologjike, për çdo vlerë do i referohemi mesatareve të
përafërta të stacioneve më të afërt me hapësirën ose të instaluar këtu. Për këtë jemi referuar
stacionit Durrës – Port.
Temperaturat e ajrit
Referuar këtyre stacioneve dhe Atlasit Klimatik të Republikës së Shqipërisë (Tiranë 1988),
rezulton se hapësira në studim ka një mesatare prej 100 ditë në vit me temperaturë më të lartë
se 200C. Në këto vlera ndikon shumë deti Adriatik, masat ajrore dhe orografia e relievit. Muaji
më i ngrohtë i vitit është Gushti, ku temperatura mesatare shënon 230C. Muaji më i ftohtë është
janari, ku temperaturat mesatare vjetore shënojnë 7oC. Hapësira gjeografike e marrë në studim
karakterizohet nga temperatura mesatare vjetore të larta 16oC (luhaten nga 15oC-16oC).
Ecuria e temperaturës. Nga analiza e temperaturës mesatare shumëvjeçare stinore të ajrit për
hapësirën në studim, rezulton se temperatura në pranverë është 3°C më e larte se në vjeshtë.
Temperaturat minimale ekstreme më të rastisura për këtë hapësirë janë, - 2 dhe -30C.
Rrezatimi diellor
Zgjatja faktike e diellzimit në mesatare vjetore është 2617orë, për janarin 125 orë, korrikun 350
orë. Zgjatja relative e diellzimit është për janarin (45%), korrikun (80%) dhe vjetore 60%.
(Referuar Atlasit Klimatik të R.Shqipërisë 1988, për periudhën 1956-1980).
Gjatë muajve të verës nuk ka asnjë ditë pa diell. Kjo lidhet me veprimtarinë anticiklonike që
shoqërohet me mot të qëndrueshëm pa vranësira. Ky tregues i lartë klimatik ka rëndësi të
madhe për ekonominë bujqësore dhe aktivitete të tjera humane si turizmi etj. Prandaj është
tepër e rëndësishme të dihen edhe sasitë mesatare mujore e vjetore të rrezatimit të
përgjithshëm diellor si dhe numri i ditëve me diell.
Reshjet atmosferike
Një faktor tjetër klimatik i zakonshëm në zonën tonë të studimit është dhe sasia e reshjeve që
luan rol jo vetëm si përcaktues të veçorive klimatike të hapësirës. Mesatarisht çdo vit bien rreth
976 mm reshje, nga të cilat 75% bien në periudhën e ftohte të vitit. Numri mesatar i ditëve me
reshje është rreth. Sasia më e madhe e reshjeve bie në muajin nëntor mesatarisht 168.2 mm.
Muaji me më pak reshje është muaji korrik me 15.9 mm.
Erërat
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Erërat që veprojnë në territorin e hapësirës të marrë në studim janë të karakterit të
përgjithshëm dhe të karakterit lokal, sidomos brizat detare. Erërat e karakterit të përgjithshëm
ndryshojnë në vazhdimësi gjatë vitit në drejtim dhe shpejtësi. Erërat fryejnë kryesisht nga VP-L
dhe Jugu me një shpejtësi mesatare 3-4 m/s.
Lagështia e ajrit
Hapësira bregdetare e Porto Romano ka vlera relativisht të larta të lagështirës relative dhe me
ndryshime jo shume të ndjeshme nga njëri muaj më tjetrin. Lagështia mesatare vjetore është
69%. Ndërsa vlerat maksimale dhe minimale të saj janë 72% dhe 67%.
Baticat dhe zbaticat
Në distancën kohore prej 24 orësh, niveli i ujit ndikohet nga gjysëm luhatje që zgjasin një ditë
zbatice. Dy nivele batice gjatë natës dhe dy nivele minimale zbatice gjatë ditës. Ndryshime të
mëdha në nivelin e detit Adreatik nuk janë të pranishme. Në tabelën e më poshtme janë
paraqitur vlerat e baticës dhe zbaticës.
Vendodhja Lartesitë ne metra
Durrës
HËS
HËN
0.3
0.2

LËN
0.1

LËS
0.0

4.4. Cilësia e Ujërave
Zona e projektit është larg cdo trupi ujor dhe në afërsi të saj nuk ndodhet asnjë delte lumore.
Zona e projetit është zonë bregdetare dhe nga monitorimet vjetore që Agjensia Kombëtare
Mjedisore realizon cdo vit, cilësia e ujrave bregdetare në Porto-Romano është jo e mirë për
arsye të shkarkimit të ujrave urbane. Agjensia Kombëtare e mjedisit rekomandon trajtimin e
ujrave urbane para se të shkarkohen në këtë zonë, si rezultat do të përmisohet edhe cilësia e
ujrave bregdetare5.
Nga raporti i gjëndjes mjedisore te vitit 2014 i realizuar nga AKM, rezulton që amoniaku NH4 ka
qënë në nivele të larta. Amoniaku është tregues i qartë i ndotjes të ujrave sipërfaqësore dhe
detare nga ujrat urbane.

5

Raporti i Gjendjes së Mjedisit 2014, AKM
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis

33

“Ndërtimi i depozitave sipërfaqësore të gazit të lëngshëm”

AL-GAZ 2015

Tabela 6: Niveli i NH4 në ujrat bregdetare

4.5. Zhvilimi socio-ekonomik
Qyteti i Durrësit ka një popullësi prej 200 mijë banorësh, ndërsa rajoni i Durrësit i cili ka një
sipërfaqe prej 740 km2, përbëhët nga një popullësi prej 400 mijë banorësh. Në rajonin e Durrësit
janë rregjistruar rreth 10,000 bisnese. Në këtë rajon janë zhvilluar ndërtime industriale dhe
turistike, zhvillimi i industrisë për prodhimin e produkteve bujqësore, peshkimi i cili ka edhe
flotën më të madhe në vend dhe shumë shërbime të tjera. Rajoni Durrës, i cili favorizohet nga
një klimë e favorshme biznesi, siguron prodhimin mbi 10% në nivel kombëtar.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bashki/Njesi Administrative
Durrës
Shijak
Sukth
Manzë
Katund i ri
Rrashbull
Xhafzotaj
Maminas
Gjepalaj
Ishëm

Sipërfaqe/km2
45.1
1.9
51.9
44.9
50
56.1
27.6
29
34
92.9

Nr. Popullësisë
197.699
12.840
24.598
10.757
26.099
26.099
16.387
6.698
5.849
8.201

Tabela 7: Popullësia e Prefekturës së Durrësit6

Sektori privat përbën motorin ekonomik të rajonit të Durrësit.

6

http://ëëë.ccidr.al/
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Zonat e mbrojtura

Zona e projektit ndodhet në një zonë industriale e cila është përcaktuar si e tillë më Vendimin e
Këshillit të Ministrave Nr. 703, datë 23.04.2008, si Park Energjetik7. Parku Energjetik ka një
sipërfaqe prej 550 ha, e cila është tokë kripore, ish-këneta e Durrësit dhe ndodhet ndërmjet
Porto-Romano dhe Bishtit të Pallës8.
Në afërsi të kësaj zone nuk ndodhen zona të mbrojtura dhe monumente natyre. Kjo duket qartë
edhe në Hartën e Zonave të mbrojtura dhe të Monumenteve të Natyrës, afishuar nga Ministria
e Mjedisit në Maj 2016.

7
8

Master plan Porto Romano Bay, Albania
Master Plan Porto-Romano Albania
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Figura 11: Harta e zonave të mbrojtura, Ministria e Mjedisit, maj 2016
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Hapësira bregetare në studim karkaterizohet si tokë aluvionale, moçalike dhe e kripur. Në breg
të detit, përgjatë rrjedhjes së lumenjve dhe të përrenjve fushorë, takohen toka ranore
(aluvionale dhe të kripura).
Tokat aluvionale mbulojnë territoret fushore, janë më të përhapura përreth rrjedhjeve të
poshtme të lumenjve Ishëm, Erzen dhe rrjedhjeve të tjera ujore si dhe në bregdet. Pranë
shtretërve të lumenjëve, tokat aluvionale janë të lehta e të imëta (rëra, surargjila), ndërsa larg
tyre ato bëhen më të trasha e më të rënda (argjila etj). Pranë bregut të detit tokat aluvionale
zëvendësohen nga ranishtet, ku proceset pedogjenike janë shumë të dobëta. Këto toka janë
shumë të varfra dhe përdoren kryesisht për mbjelljen e drurëve pyjorë (pisha, plepi i bardhë).
Në përgjithësi tokat aluvionale në këtë hapësirë janë mesatarisht të thella dhe shumë pak të
cekëta dhe të thella, me ndërtim shtresor. Karakterizohen si toka të thata dhe pjesërisht të
freskëta në periudhën e ngrohtë të vitit, ndërsa gjatë stinës së dimrit mbajnë shumë lagështirë,
kanë pH neutral me variacione acide dhe bazike të pakta. Përmbajtja me azot është e mesme
në 60-70% të tyre dhe e varfër në 30-40 % , po në të njëjtën përqindje është dhe përmbajtja e
fosforit. Tokat aluvionale kanë pak lëndë organike dhe humus (deri në 2 %)9.
Tokat e kripura, përhapjen më të madhe e kanë në zonën e Porto Romanos (ish këneta e
Durrësit) dhe për shkak të përmbajtjes së kripës, nuk janë vënë plotësisht në shfrytëzim
buqjësor.
Mbulesa bimore e hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano është relativisht e varfër në
territoret fushore dhe e pasur në ato kodrinore. Mungesa e bimësisë në zonat fushore,
shpjegohet me zhdukjen e bimësisë higrofite nga veprimtaria ekonomike për sigurimin e tokave
bujqësore. Por krahas shyllëzimeve, gjatë periudhës komuniste janë bërë pyllëzime duke krijuar
blloqe dhe masive pyjore, siç janë brezi i pishave të buta përgjatë bregdetit të gjirit të Lalëzit
dhe sipërfaqet e pyllëzuara me pisha mesdhetare.
Bimësia barishtore – përfaqësohet me lloje të familjeve Graminaceea, Leguminacea. Në tokat e
kripura dhe moçalore përhapje kanë formacionet e bashkëshoqërime të tipit mezofil dhe
kserofil që formojnë sipërfaqet e kullotave dimërore mjaft me rëndësi për kullotjen e bagëtive
të imta. Këto formacione kanë ardhur vazhdimisht duke u zvogëluar si rezultat i kultivimit të
këtyre tokave me kultura bujqësore. Gjithashtu gjenden dhe egjra shumëvjeçare, grami,
barimëza e bardhë, trëndafili zvarritës, tërfili nëntokësor etj. Në ligatinat/kanalet kullues, për
shkak të tokave të kripura dhe ranore, vegjetacioni thuajse mungon fare dhe e vetmja bimësi që
gjendet përbëhet nga barëra halofilike. Në zonat ranore të bregdetit përmendim bimësinë e
dunave si psh. Amophila arenaria, Stachys maritima, etj këto lloje janë të rrezikuara përshkak të
erozionit detar.
Bimësia detare: Flora detare përbëhet kryesisht nga algat, që janë bimë pa lule. Bimët me lule
përfaqësohen nga një numër i vogel llojesh. Në bregdetin tonë posidonia oceanica është specie
9

Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Akademia e Shkencave të Shqipërisë (Qendra e studimeve Gjeografike), Vëll II,
Tiranë, 1991. Tiranë. fq 444
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endemike e mesdheut10 ashtu si dhe pyjet në mjedisin tokësor livadhet me posidonia janë stadi
i njëpasnjëshmërive të zhvillimit të popullimeve dhe prania e tyre është një faktor i
pazëvendësueshëm për ekulibrin ekologjik të fundit bregdetar.
Fauna tokësore: Në përgjithësi fauna tokësore është e varfër, sidomos në kafshë të mëdha
gjitarë, në mungesë të pyjeve të larta, popullimit të dendur të hapësirës dhe dominimit të
relievit fushor me toka të kultivuara me bimë arash. Në pakësimin e kafshëve të egra ka ndikuar
dhe gjuetia pa kriter e llojeve objekt gjuetie. Theksojmë se janë rralluar kafshë të tilla si lepuri,
baldosa dhe shpezë si: thëllëza e fushës, shkurta, pëllumbi i ëgër etj. Nga llojet më të përhapur
të gjitarëve përmendim: iriqi, urithi, lakuriq nate, lepur i murmë, miu, gjumashi, qelbësi, etj.
Ndër llojet më të përhapura të shpendëve janë: laraska, sorra, huta, karabullaku, qyqja, grifsha,
huta, kukuvajka, kumria, qukapiku, dallëndyshe deti, dallëndyshe bishtgërshërë, bilbili,
gardalina, harabeli etj të cilat ndeshen pranë ujërave të ëmbla. Zvarranikët, për këtë hapësirë
janë të përhapur llojet e reptileve si: breshkë deti, breshkë deti e gjelbër, breshkujze, breshkë
toke, bullari, zhapi me venduza, zhapi me kthetra, kakzogza, zhapi me pllaka, zhapiu i gjelbër,
hardhuca e mureve, hardhuca e barit, shigjeta, bolla e shtëpisë, biroja, gjarpri i ujit, gjarpri
laraman, nëpërka. Gjithashtu mund të përmendim një sër llojesh insektesh dhe amfib.
Fauna ujore: Mjedisi ujor përbëhet nga deti Adriatik, lumenjtë Ishëm, Erzen, disa përrenj si dhe
liqenet artificialë. Ujërat e detit Adriatik janë të pasur me peshq si: peshk pëllumb, raja, raxha,
sardelja, ngjala, gjala e egër, merluci, levreku, stavrida, korbi i bardhë, korbi i zi, barbuni, spalca
e kuqe, dentali, kocja, palamidi, shtiza, qefulli, gjuhëzë kanali etj, që janë një potencial i madh
peshkimi. Një pjesë e llojeve të përmendura më sipër bëjnë pjesë në listen e llojeve të rrezikuara
dhe përfshihen në librin e kuq. Vlen të përmendet se në ekosistemin detar pasuri (habitat me
vlera shkencore) me vlera janë prezencat në brigjet detare të llojit të zakonshëm mesdhetar të
400 individë breshkash detare (Caretta caretta), por me rëndësi është gjetja e llojit Chelonia
mydas (breshka e gjelbër) në gjirin e Lalëzit11. Këto janë lloje globalisht të rrezikuara.

10

Kashta, L., Beqiraj, S., Mato, Xh,. Mullaj, A,. (2005): Livadhet nënujore detare- Mushkëritë e gjelbra të Mesdheut,
ShMGJUSH, Ed.Julvin, Tiranë: fq, 15-33
11
Hoti. A, Haxhiu. I, Isufi. E, Besho.T. (2005). Ishmi dhe Rizgjimi i Vlerave të tij, Durrës. fq 50
Vlerësim Paraprak i Ndikimit në Mjedis
38

“Ndërtimi i depozitave sipërfaqësore të gazit të lëngshëm”

AL-GAZ 2015

5. Vlerësimi i ndikimeve në mjedis
5.1. Metodologjia e Hartimit të VNM-së
Hartimi i raportit të vlerësimit paraprak u hartua në përputhje me ligjin nr. 10 440 datë
07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”. Metodologjia e hartimit të raportit është
hartuar në përputhje me kërkesat e legjislacionit përkatës mjedisor i cili është përcaktuar me
vendimin nr. 686 datë 29.07.2015, “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”, Kreu I;
Hartimin e VNM u arrit nga një bashkëpunim i mirë i specialistëve përkatës në çdo fushë
(inxhinier mjedisi, gjeolog, hidroteknik, inxhinier gjeofizik dhe jursist), te cilët me eksperiencën
e tyre ndihmuan në hartimin e tij.
Indikatorët mjedisorë të cilët mbi ta mund të ushtrohen ndikime negative nga zbatimi i projektit
janë:
1. Ndikimet në ajër
2. Ndikmet në cilësinë e tokës
3. Ndikime në cilësinë e ujrave sipërfaqësorë dhe nënokësorë
4. Ndikimet në biodiversitet
5. Ndikime në peisazh
6. Ndikime në shëndetin human
7. Ndikime socio-ekonomike
Në vijim do të paraqesim shkallën e ndikimit për secilin parametër dhe rishtasi do të paraqesim
masat zbutëse që duhet të aplikojë kompania për reduktimin apo shmangien e ndikimeve për
secilin parametër të analizuar.
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5.2. Emetimet në atmosferë
Emetimet e gazeve gjatë fazës ndërtimore të projektit nuk parashikohen në nivele të larta. Gjatë
përgatitjes të sipërfaqes në të cilën do të montohen depozitat shtesë dhe instalimet e ndryshme
të projketit do të zivillohen punime ndërtimore të cilat do të realizohen nga mjete motorike.
Mjetet motorike janë burim emetimi të gazeve në atmosferë. Duke vlerësuar kohën e shkurtër
të ndërtimit, e cila vlerësohet disa muaj dhe projektin e ndërtimit, emetimet e gazeve dhe të
grimcave të ngurta do të jenë në nivele të pa përfillshme për ndikimin e cilësisë së ajrit në zonën
e projektit.
Ndërsa gjatë fazës së operimit të projektit të “AL – GAZ 2015”, metani do të jetë gazi që mund
të emetohet nga depozitat e gazit dhe nga instalimet hyrse dhe dalëse të depozitës. Emetimet
në ajër janë të menaxhueshme plotësisht nga personeli i specializuar, dhe këto emetime mund
të jenë në nivele të ulta. Rastet e emetimi të gazit në atmosferë akonsiderohen si raste
problematike dhe personeli është i detyruar ti menaxhojë ato.
Në tabelën e më poshtme paraqiten emetimet e gazeve në atmosferë nga djegia e lëndëve
djegëse për përfitim energjie.
Operimi i këtij projekti dhe të projekteve të tjera, të kësaj natyre, kanë ndikim pozitiv për cilësinë
e ajrit të vendit tonë. Instalime të tilla sigurojnë infrastruktura depozitimi dhe shpërndarëse të
LNG-së dhe mundëson shpërndarjen e tij në tërë vendin. Përdorimi i LNG-së si alternativë lëndë
djegëse redukton sasinë e gazeve që emetohen në atomosferë duke i krahasuar me nivelet e
gazeve të emetuara kur përdoret naftë apo lëndë të tjera si lëndë djegëse. Kjo duket qartë edhe
në tabelën e më poshtme.

Lënda djegëse

(kËh/
kg)

Emetimi i gazeve (g/kg lëndë djegëse)
CO2

SO2

CO

NOx

HC

Grimca

Mazut Νr 1 (1500)
Nivel të ulët squferi

11,4
5

3175

14

0,56 5,363
5

0,188

1,832

Mazut Νr 1 (1500)
Nivel i lartë squfuri

11,1
1

3109

64

0,55 5,251
3

0,184

1,832

Mazut Νr 3 (3500)
Nivel i ulët squfuri

11,4
0

3175

14

0,56 5,363
5

0,188

1,832

Mazut Νr 3 (3500)
Nivel i lartë squfuri

11,0
5

3091

64

0,55 5,221
0

0,183

1,832

Νaftë
Gaz

11,9
12,7
2
3

3142
3030

0,7
0,0

0,57 2,384 0,191
0,286
0,33
2,102 0,080
0,100
2
2
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Gaz natyror

13,8
3

2715

0,0

0,33 2,102
2

0,080

0,100

Tabela 8: Sasia e gazeve të emetuar nga djegia e lëndeve djegëse për përfitimin e energjisë
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5.3. Ndikimet në tokë
Kompania “AL-GAZ 2015” synon rritjen e sipërfaqes ekzistuese nga 24996 m2 në 34988 m2,
sipërfaqja që do të shtohet do të jetë 9992 m2. Punimet ndërtimore do të zhvillohen në
sipërfaqen shtesë për përgatitjen e sheshit për instalimin e depozitave të gazit dhe instalimeve
ndihmëse. Punimet ndërtimore do të përmbajnë nivelimin e sheshit me cakull, rrethimin e
sipërfaqes shtesë dhe përfshirja e saj në atë ekzistuesen, hapjen e rrugëve ndihmëse etej.
Gjatë zhvillimit të këtyre punimeve cilësia e tokës dhe karakteristikat e saj gjeofizike nuk
ndikohen për arsye se niveli i punimeve dhe zbatimi i tyre nuk janë kërcënues për karakteristikat
e tokës. Sipërfaqja shtesë e projektit është vazhdimi i asaj ekzistuese, ajo është një sipërfaqe e
zhveshur pa bimësi dhe ndodhet brenda parkut energjitik të Porto Romano.
Cilësia e tokës dhe karakteristikat e saj gjeo-fizike nuk do të ndikohen nga operimi i këti aktiviteti,
për arsye se nuk gjenerohen mbetje të rrëzikshme dhe nuk do të realizohen punime të
vazhdueshme ndërtimore . Ky projekt synon vetëm depozitimin dhe shpërndarjen e gazit
natyror dhe nuk do të realizojë asnjë lloj aktiviteti tjetër që përmendet në këtë VNM.
Në foton e më poshtme duket mbetje skarapi të cilat kompania i depoziton në vendodhje të
sigurtë. Sipërfaqet në të cilat kompania depoziton mbetjet e gjeneruara nga operimi ekzistent
janë të betonizuara, në mënyrë mos përhapjen e mbetjeve dhe mos ndotjen e shtresës së tokës.

Figura 12: Grumbullimi i mbetjeve skrap në sipërfaqe prej betoni

5.4. Ndikimet në ujrat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë
Zona në të cilën do të zhvillohet projekti është zonë bregdetare e cila ndodhet brenda parkut
industrial. Gjatë fazës ndërtimore të projektit nuk gjenerohen mbetje dhe nuk zhvillohen
punime ndërtimore që mund të ndikojnë në cilësinë ujrave nëntokësorë, sipërfaqësorë dhe ato
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bregdetarë. Mbetjet e ngurta që do të gjenerohen nga sistemi i sheshit dhe nga instalimt i
depozitave të gazit, do të sistemohen në një tank përkohësisht dhe më pas do të shkarkohen në
landfillin apo vendet e depozitimit të përcaktuara nga njësia adiministrative.
Gjithashtu gjatë fazës së operimit nuk do të ndikojë në cilësinë e ujrave sipërfaqësorë dhe
nëntokësorë. Depozitimi dhe transportimi i gazit natyror realizohet duke zbatuar standarte
sigurie të larta për të shmangur cdo lloj derdhje. Gazi i lengët i cili do të depozitohet në depozita,
në rast dedhje (i pamundur që të ndodh) ndryshon trajtë nga i lëngët në gaz. Për këtë arsye
depozitimi i gazit si projekt nuk ndikon në përgjithësi në cilësinë e ujrave.
Nuk gjenerohen mbetje toksike gjatë operimit dhe ujrat urbane nuk do të shkarkohen në det.
Ato do të shkarkohen në rrjetin e kanalizimit ose në gropë septike që kompania disponon në
vendodhjen ekzistuese. Kompania nuk synon të realizojë shpime për sigurimin e ujit, ajo do të
shfrytëzojë mundësitë që ofron rrjeti i zonës industriale.
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5.5. Ndikimet në biodiversitet
Vendndodhja e projektit është një zonë e cila është zonë e zhveshur dhe gjatë fazës ndërtimore
nuk parashikohet pastrimi i territorit nga bimësia. Për shkak të karakteristikave fizike, sipërfaqja
nuk ofron habitat dhe strehë për faunën dhe florën tipike të zonës.
Në figurën e më poshtme duket vendodhja ekzistuese e projektit dhe rrethimi i sipërfaqes
ekzistuese. Kjo foto ndihmon në përceptimin e bimësisë jashtë territorit në të cilën operon
kompania, dhe duket qartë që shtresa bimore është tipike e tokave të kripura, nuk janë prezente
bimë shumëvjecare dhe në afërsi nuk ka sipërfaqe toke e kultivuar.

Figura 13: Vendodhja ekzistuese e projektit
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Figura 14: Shtresa bimore rreth zonës së projektit

Në afërsi zonës së projekti nuk ndodhen zona të mbrojtura apo monumente natyrore, sipërfaqja
e zhvillimit ndodhet në parkun industrial të Porto Romano. Sic u përmend edhe në kapitullin e
katërt, biodiversiteti i zonës është i varfër dhe nuk rrezikohen habitate dhe lloje me vlera të larta
ekologjike.
Ndikimet që shkaktohen gjatë fazës ndërtimore dhe që mund të ndikojnë në florën dhe në
faunën e zonës janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Pluhurat
Zhurmat
Lëvizja e automjeteve
Mbetjet e gjeneruara
Zhurmat

Pluhuri dhe zhurmat janë ndikime që shkaktohen gjatë kësaj fazës ndërtimore dhe mund të
ndikojnë në florën dhe faunën ekzistuese të zonës. Niveli i këtyre ndikimeve nuk do të jetë i
madh dhe kërcënues për shkak të kohëzgjatjes së fazës ndërtimore dhe të llojeve të punimeve
ndërtimore që do të realizohen. Automjetet që do të lëvizin brenda zonës së projektit dhe jashtë
saj do të lëvizin me shpejtësi të vogël duke shmangur cdo lloj aksidenti dhe përhapjen e pluhurit
në mjedis.
Mbetjet inerte që do të gjenerohen gjatë fazës ndërtimore nuk do të shkarkohen jashtë zonës
së projektit. Ato do të grumbullohen në vende të caktuara apo në tanke dhe më pas vlerësimit
të tyre ato do të hidhen në landfillet apo venddepozitimet e përcaktuara nga njësia
administrative.
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Ndikimet të cilat mund të shkaktohen gjatë fazës së operimit të impjantit të cilat mund të
ndikojnë në florë dhe në faunë janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Pluhurat
Zhurmat
Mbetjet dhe ujrat urbane
Hyrjet dhe daljet e automjeteve
Ndricimi i zonës së projektit

Menaxhimi ndikimeve të lartë përmendura do të jetë i njëjtë më ato në fazën ndërtimore. Niveli
i ndikimeve do të jenë të papërfillshme dhe jo akumulues në mjedis. Mbetjet janë një nga
burimet të cilat mund të shkaktojne ndikim negativ në habitatet dhe në florën e faunën që ato
strehojnë. Ansjë lloj mbetje duke do të shkarkohet ne mjedis dhe në det. Gjatë fazës së operimit
vlerësohet që mbetjet e gjeneruar nuk do të ndikojnë në florën dhe në faunën e zonës për arsye
se ato do të menaxhohen plotësisht.
Ndricimi është një lloj ndikimi i cili ndikon negativisht në faunën e egër duke shkaktuar stres dhe
duke e larguar nga habitatet natyrore Ndricimi i zonës së projektit do të projektohet me kujdes
në mënyrë që ndricimi mos të jëtë i dukshëm apo të përhapet në distanca të largta. Rrethimi i
zonës së projektit do të shmang hyrjen e kafshëve brenda territorit të instalimit si rrjedhojë
ekzistenca e këtij projekti nuk përbën rrezik për faunën e egër të zonës.
Zona e projektit do të pajiset me tabelat informuese për qarkullimin e automjeteve në mënyrë
që të shmangen zhurmat dhe pluhurat.

5.6. Ndikime në peisazh
Ndërtimi dhe operimi i projektit nuk do të ketë ndikime në peisazhin e zonës. Zona në të cilën
do të zhvillohet projekti është zonë industriale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave
dhe në të operojnë disa aktivitete. Qëndrat e banuara ndodhen larg nga parku industrial dhe
nuk shkaktojnë ndikime në pamjen vizuale.
Zona bregdetare e Porto Romano në të cilën do të zhvillohet projekti nuk ofron kapacitet për
zhvillimin e turizmit detar, për këtë arsye nuk do të ketë ndikim në peisazhin bregdetar. Në afërsi
të projektit ndodhet edhe porti i hidrokarbureve, prania e të cilit përjashton mundësinë e
zhvillimit të kësaj zone si zonë bregdetare turistike.
Depozitat nuk janë të dukshme nga distanca për arsye se ato janë të mbuluara me dhe’dhe nuk
bëjnë ndryshim nga mjedisi natyror. Kjo duket qartë edhe nga figura nr. 9, në të cilën duket
depozita e gazit e cila është e mbuluar me dhe’ dhe shtresa sipërfaqësore në mënyrë natyrore
është e përshtatshme për rritjen e barit.
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Figura 15: Depozitë e mbuluar me dhe

5.7.

Ndikimet në komunitet

Faza e ndertimore e projektit nuk do të ndikojë mbi shëndetin human për shkak të kohëzgjatjes
së ndikimit, të llojeve të punimeve ndërtimore dhe nivelit të tyre. Ndikimet që do të shkaktohen
në këtë fazë do të jenë të papërfillshme dhe nuk akumulohen në mjedis. Ndikimet e mundëshmë
që mund të shkaktohen janë:



Pluhurat gjatë lëvizjes së automjeteve, gjatë ndërtimit të sheshit, transportimit të
lëndëve të para etej. Niveli i tyre vlerësohet të mos jetë i lartë.
Zhurmat janë një tjetër lloj ndikimi i cili ndikon në cilësinë e jetës së njeriut. Për shkak se
kohëzgjatja e ndikimeve është e shkurtër dhe llojet e aktiviteteve ndërtimore që do të
realizohen në fazën ndërtimore, niveli i zhurmave që do të shkaktohen do të jenë në
nivele jo shqetësuese për punëtorët.

Gjatë fazës së operimit ndikimet që mund të shkaktohen janë:
Aksidentet e mundshëm, lëvizja e automjeteve brenda dhe jashtë sipërfaqes së projektit dhe
mbetjet urbane që gjenerohen gjatë operimit te aktivitetit.
Kompania operuese do të disponojë një sistem menaxhimi për operimin e aktivitetit. Sistemi i
menaxhimit duhet të përmbajë standartet e nevojshme për të siguruar gjitha hallkat e operimit
dhe të gjitha veprimet që duhet të zbatohen për të siguaruar të gjitha cështjet mjedisore dhe
sociale duke zvogëluar në këtë mënyrë mundësinë e ndonjë aksidenti deri në nivel të pamundur.
Trajnimi i punëtorëve për standartet, monitorimi i gjithë proceseve të operimit, hyrja e
kontrolluar e personave në zonën e kontrolluar etej, janë procese të detyruheshme që kompania
duhet të zbatojë për të shmangur cdo lloj aksidenti.
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Komania është e detyruar të respektojë të gjithë paketën ligjore për sigurinë e fuksionimit të
një projekti të tillë i cili mbart një rrezikshmëri të lartë.
Ligje dhe norma të projektimit dhe garantimit të kushteve teknike të rezervuareve GLN :


Ligj nr.8450, date 24.2.1999 për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të
gazit dhe nenprodukteve të tyre.



Urdhër nr.184 datë 05.07.2005 i Ministrisë tË Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
“Për kushtet dhe normat e projektimit të impianteve, instalimeve dhe paisjeve, që
shërbejnë për depozitimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe gënprodukteve të tyre” .

Ligje dhe standardet për garantimin e sigurisë dhe funksionimit të rezervuareve :


Ligji 10 489 datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut të produkteve
joushqimore”



Vendimit tё Kёshillit tё Ministrave nr. 1062, datё 23. 12. 2015 “Pёr miratimin e rregullit
teknik pёr pajisjet dhe bashkёsitё nёn presion”



S SH EN 12817: 2010 “Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të GLN me kapacitet
deri përfshirë 13 m3



S SH EN 12819: 2009 “Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të GLN me kapacitet
mё tё madh se 13 m3“
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Tabela 9: Organograma e operimit të impjantit të depozitimit të gazit natyror
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5.8. Ndikime socio-ekonomike
Projekti që do të zbatojë kompania “AL-GAZ 2015” është një projekt me rëndësi të vecantë në
zhvillimin e mundësive të reja për depozitimin dhe shpërndarjen e gazit natyror. Shqipëria deri
në vitet vitet 90’ nuk dispononte istalime për shpërndarjen e gazit natyror në territorin e saj.
Para viteve 90’ vetem në qytetin e Patosit dhe të Kucovës mundësohej furnizimi i pjesshëm i
banorëve më gaz natyror. Instalime të tilla ndihmojnë në shpërdarjen e gazit në gjithë territorin
e Shqipërisë. Shpërndarja realizohet me autobote të cilët furnizojnë pikat e karburantit dhe
mbushjen e bomblave të gazit.

5.9. Vlerësimi matricor i ndikimeve
Në tabelat e mëposhtme matricore është realizuar vlerësimi cilësor i llojeve të ndryshme të
ndikimeve që shkaktohen gjatë fazës ndërtimore dhe asaj operale. Cdo lloj ndikimi vlerësohet
për llojin,nivelin dhe kohëzgjatjen e tij në mjedisin biotik, abiotik dhe ate social. Me simbolin (–
) dhe (+) përcaktohet lloji i ndikimit nëse është pozitiv apo negativ dhe me numrat 1,2, dhe 3
vlerësohet kohëzgjatja e ndikimit.
+
++
+++
0
_
__
___

Kur projekti do te ushtroj ndikim pozitiv i vogel
Kur projekti do te ushtroj ndikim pozitiv mesatar
Kur projekti do te ushtroj ndikim pozitiv i madh
Kur projekti do te ushtroj ndikim asnjeanes
Kur projekti do te ushtroj ndikim negativ i vogel
Kur projekti do te ushtroj ndikim negativ mesatar
Kur projekti do te ushtroj ndikim negativ te madh

Tabela 10: Llojet e ndikimit dhe niveli i tyre

1
2
3

Kohezgjatja e ndikimit eshte afat-shkurter
Kohezgjatja e ndikimit eshte afat-mesem
Kohezgjatja e ndikimit eshte afat-gjate

Tabela 11: Kohëzgjatja e ndikimeve
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Lloji i ndikimeve

Ekosisteme
Flora

Toka

Peisazhi

Hidrologjia

Fauna

Cilësia e
ajrit

Shëndeti &
cilësia e
jetës

Infrastruktura

Emetimi i gazeve, gjatë fuksionimit 0
të makinerive të rënda

0

0

0

0

0

0

0

Sistemi i sheshit

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

Ndikimet e shkaktuara nga vëllimi 0
i i mbetjeve të prodhuara

0

0

0

0

0

0

0

Zhurmat që shkaktohen nga
zhvillimi i punimeve

0

-1

0

0

0

0

-1

0

Trafiku në zonën e projektit

0

-1

0

0

0

0

-1

-1

- 1

Tabela 12: Vleresimi i ndikimeve gjatë fazës ndërtimore
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Lloji i ndikimeve

Ekosisteme
Flora

Emetimi i gazeve

Toka

Peisazhi

Hidrologjia

Fauna

Cilësia e
ajrit

Shëndeti &
cilësia e
jetës

Infrastruktura
Socio/ekonomik
e

0

0

0

0

0

0

0

0

Ndikimet e shkaktuara nga vëllimi 0
i mbetjeve të prodhuara

0

0

0

0

0

0

0

Operimi në depozitat e gazit

0

0

0

0

0

-3

-3

0

Zhurmat që shkaktohen gjatë
operimit

0

0

0

0

0

0

0

0

Furninzimi dhe shpërndarja e gazit 0
natyror

0

0

0

0

+++

-3

+++

Tabela 13: Vlerësimi i ndikimeve gjatë fazës ndërtimore
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Duke u referuar tabelës së vlerësimit të ndikimeve në fazën ndërtimore të projektit, punimet
ndërtimore për përgatitjen e sheshit do të ndikojë në mjedis. Ndikimet që do të ushtrohen në
mjedis do të jenë të llojit negativ por niveli i tyre do të jetë i vogël. Për shkak të lloje të burimeve
prej të cilave shkaktohen ndikimet e lart përmendura nuk akomulohen në mjedis. Kohëzgjatja e
tyre do të jetë në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve në sheshin e ndërtimit.
Ndërsa në fazën e operimit të projektit pjesët e mjedisit që do të ndikohen është ajri. Emetimi i
metani në ajër është ndikim negativ por i vogël dhe nuk do të ndikojë në cilësinë e tij. Ky lloj
ndikimi do të jetë i pranishëm gjatë gjithë fazës së operimit të depozitimit të LNG-së. Për shkak
se nivelit i metanit që mund të emetohet do të jetë tepër i ulët, ky lloj ndikimi vlerësohet si jo
akumulues në mjedis.
Ky projekt karëndësi në zhvillimin e industrisë energjetikës, duke dhënë mundësinë zhvillimin e
instalimive të reja për depozitimin dhe shpërndarjen e gazit natyror. Përdorimi i gazit natyror
është tepër miqësor ndaj mjedisit duke e krahasuar me përdorimin e lëndëve ndjegëse (naftë,
qymyr etej) për përfitimin e energjisë elektrike.
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6. Masat zbutëse
6.1.

Masat e nevojshme për zbutjen e ndikimeve

Masat zbutëse për reduktimin e ndikimeve në ajër
Gjatë fazës ndërtimore, në të cilën parashikohet mundësia e emetimeve në ajër të gazeve nga
djegia e brendëshme e lëndëve djegëse në motorët e automjeteve, të grimcave të ngurta gjatë
realizimit të aktiviteve të ndryshme ndërtimore, kompania zbatuese të zbatojë masat e
mëposhtme:
1. Lënda djegëse e cila do të përdoret nga mjetet dhe automjetet që do të operojnë gjatë
fazës ndërtimore të jëtë e një cilësie të mirë.
2. Mjetet dhe automjetet që do të përdoren gjatë fazës ndërtimore do tu jetë kryer
serviset tekniket e duhura.
3. Mjetet dhe automjete që do të përdoren nuk do të jënë të amortizuara të cilat mund të
shkaktojnë emetime të gazeve në nivele të larta në atmosferë.
4. Koha e fazës ndërtimore të jetë sa më afat-shkurtër në mënyrë që koha e emetimeve
të gazeve dhe të grimcave të ngurta të jetë sa më e shkurtër.
5. Të realizohet spërkatja e ambjenteve në mënyrë që të reduktohet sasia e pluhurit që
mund të shkaktohet gjatë livizjes së automjeteve.

Gjatë fazës së operimit burimet nga të cilat shaktohen dhe emetohen gaze dhe grimca të ngurta
janë: lëvizja e automjeteve dhe proceset teknike të operimit. Për këto aktivitete kompania të
zbatojë masat zbutëse e mëposhtme të cilat kanë të njëjte natyre me ato të përmendura për
fazën ndërtimore.
1. Lënda djegëse e cila do të përdoret nga mjetet dhe automjetet që do të operojnë gjatë
fazës ndërtimore të jëtë e një cilësie të mirë.
2. Mjetet dhe automjetet që do të përdoren gjatë fazës së operimit do tu jetë kryer
serviset teknike e duhura.
3. Mjetet dhe automjete që do të përdoren nuk do të jënë të amortizuara të cilat mund të
shkaktojnë emetime të gazeve në nivele të larta në atmosferë.
4. Të realizohet spërkatja e ambjenteve në mënyrë që të reduktohet sasia e pluhurit që
mund të shkaktohet gjatë livizjes së automjeteve.
5. Ambjentet përreth impjantit të spërkaten me ujë për të shamngur pluhurin.
Masat zbutëse për reduktimin e ndikimeve në tokë
Në bazë të analizës së vlerësimit të paraqitur më lart, ndikimet në cilësinë e tokës do të hasen
vetëm në rast se do të ketë shkarkime aksidentale të hidrokarbureve të cilat ndikojnë në ndotjen
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e asaj sipërfaqeje. Madhësia e këtij ndikimi do të jetë në varësi të madhësisë së aksidentit.
Kompania duhet të aplikojë masa për parandalimin e cdo aksidenti në mjedis.
-

-

Lëndët ndihmëse si karburant, vajra lubrifikues apo graso (të cilat janë të nevojshme
për shërbime servisi si të automjeteve ashtu edhe të impiantit) të vendosen në
ambjente të sigurta në zonën e projektit. Ato duhet të mbahen në ambalazhe metalike
të përshatëshme dhe mbi bazamente të betonuar.
Cdo mbetje e gjeneruar gjatë punimeve ndërtimore dhe ato urbane nga punëtorët do
të menaxhohet dhe nuk do të hidhen jashtë territorit të punimeve.

Për sa i përket fazës së opererimit nuk gjenerohen mbetje të rrezikshme që mund të ndikojnë
në cilësinë e tokës.
-

Kompania të përcaktojë një vend të caktuar dhe të pajisuar me kosha për grumbullimin
e mbetjeve urbane.
Cdo lëndë ndihmëse do ë magazinohet në kushte optimale në mënyrë që të mos ndodh
asnjë lloj shakrkimi aksidental në tokë.
Gjatë perimetrisë së sipërfaqes ku do të operojë kompania të hapen kanale kulluese në
mënyrë që të sistemohen ujrat sipërfaqësorë të sheshit dhe të kontrollohet cdo lloj
derdhje brenda sipërfaqes së projektit.

Kompania operon më ndërgjegjësim të lartë mjedisor. Kjo duket edhe në foton e më poshtme,
ambjentet brenda territorit ku ajo operon janë të pastra dhe asnjë lloj mbetje nuk është e
përhapur në tokë. Ky lloj menaxhimi shmang edhe ndotjen e tokës.
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Figura 16: Ambjentet brenda territorit “AL-GAZ 2015”

Masat zbutëse për reduktimin e ndikimeve në ujrat sipërfaqësorë
Operimi i këtij lloj projekti nuk gjeneron ujra teknologjik dhe për këtë arsye nuk ndikon në
mënyrë të drejtë për drejtë në ujrat sipërfaqësorë.




Kompania gjatë fazës së operimit të menaxhojë ujrat urbane në rrjetin e kanalizimit të
parkut industrial Porto-Romano.
Të sistemojë ujrat sipërfaqësorë të sheshit në të cilin do të operojë.
Të mos derdh asnjë lloj mbetje në bregdetin e Porto-Romano.

Masat zbutëse për reduktimin e ndikimeve në biodiversitet
Sic u analizua në kapitullin e përshkrimit të gjendjes mjedisore, ndikimet në biodiversitet nga
zhvillimi i projektit janë në nivele mjaft të moderuara. Me qëllim që ndikimet që mund të
shkaktohen nga projekti të qëndrojnë në këtë nivele dhe ezaurimin e mundësive për reduktimin
e tyre, kompania të zbatojë masat si më poshtë:
-

-

Masat e dheut të cilat përftohen nga procesi i sitemimit të sheshit të përdoren për
mbushje të rrugës hyrëse dhe konkretisht mbushje të shtratit përgjatë rrugës dhe
konturit të sheshit të objektit me qëllim që të mbillen pemë.
Lëvizja e automjeteve të mos kalojnë shpejtësinë 20 km në orë në kur ato levizin në
rrugët dytësore.
Sheshi i objektit të rrethohet me rrjetë teli për shmangien e hyrjes së kafshëve në
terrotorin ku do të zhvillohet aktiviteti.
Të mos shkarkohet asnjë lloj derdhje të mbetjeve inerte jashtë territorit të sheshit të
projektit, dhe në det.

Gjatë fazës së operimit kompania të zbatojë masat e më poshtme:
Subjekti në fazën e operimti të kryejë monitorim periodik të nivelit të zhurmave që
gjenerohen, në mënyrë që ato te mos jenë shqetësuese për mjedisin natyror.
- Rrugët dytësore dhe e gjithë infrastruktura që do të përdorë subjekti për zbatimin e
këtij projekti të spërkaten në mënyrë përiodike për të ulur nivelin e përhapjes së
grimcave të ngurta ne atmosferë.
- Ndricimi i zonës ku do të zhvillohet projektit gjatë natës të projektohet në atë mënyrë
që të mos jetë shqetësues për kafshët e egra.
Në foton e më poshtme duket rrethimi i sigurtë i sipërfaqes ekzistuese e cila shmag cdo hyrje e
-

pakontrolluar dhe bimësia tipike e tokave të kripura dhe mocalore.
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Masat zbutëse për reduktimin e ndikimeve në peisazh
Për zbutjen e ndikimeve nga prania e projektit ne peisazhin natyror kompania të zbatojë këto
masa gjatë fazës ndërtimore dhe të operimit:
- Përreth sheshit të mbillen pemë të larta
- Mjedis të mbahet i sistemuar dhe i pastër
- Të shmangen shaktimi dhe përhpja e pluhurit në atmosferë
- Të shmanget grumbullimi i mbetjeve për një kohë të gjatë
Kompania “AL-GAZ 2015” operon në vendodhjen ekzistuse me ndërgjegjesim të lartë mjedisor.

Kjo duket qartë edhe ne foton e më poshtme, në të cilën duket qartë rregullësia dhe mbajtja
pastër e objekteve dhe mjediseve përreth.
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Figura 17: Mjediset e jashtme të Kompanisë “AL-GAZ 2015”
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7. Programi i monitorimit të mjedisit
Qëllimi i monitorimit mjedisor është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet
nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen
me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën
mjedisore të zbatimit të projektit.
Monitorimi i mjedisit është detyrim ligjor, mënyra, frekuenca dhe elementët e monitorimit janë
të ndryshëm për veprimtari të ndryshme. Në vijim do të paraqesim elementët që duhet të
monitorojë subjekti gjatë funksionimit të impiantit. Elementët e tjerë apo përcaktimi i
frekunecave të monitorimit do të përcaktohet në akt miratimin e lejes mjedisore për këtë
veprimtari.
Nr.

Monitorimi

1

Cilësia e Ajrit

2
3
4
5

Parametrat që do të
monitorohen

PM10, TSP, SO2, NOx, CO,
CO2, Metalet e rënda
Emetimi i zhurmave Niveli i zhurmave në dB
Monitorimi i eneve Testimi depozitave dhe
në presion
sitemeve
Monitorimi i eneve Inspektimi i eneve në
në presion
presion
Monitorim i
Monitorim të të gjithë
zbatimit të
kushteve dhe detyrimeve
kushteve të lejes
të përcaktura në aktmjedisore
miratimin lejes
mjedisore

Frekuenca

Përgjegjësia

Periodike

AL-GAZ 2015

Periodike
Në fazën fillestare

AL-GAZ 2015
AL-GAZ 2015

periodike

AL-GAZ 2015

Periodike

AL-GAZ 2015

Regjistri i të dhënave mjedisore - Për të ruajtur të dhënat mjedisore të veprimtarisë të përgatitet
dhe mbahet një regjistër i veçant ku do të hidhen vazhdimisht të dhënat mjedisore.
Rezultatët e monitorimit të ruhen në regjistër të veçantë duke specifikuar përshkrimet bazë të
monitomit fizik apo matjeve:
-

Parametrat e monitorimit

-

Pikat e monitorimit (kordinatat)

-

Data

-

Ora

-

Koha e monitorimit

-

Aparaturat, paisjet dhe standardi i monitorimit
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Rezultatë e monitorimit

8. Rekomandime mjedisore
Me qëllim që subjekti të menaxhojë, reduktojë apo parandalojë ndikimet të cilat vijnë nga
ndërtimi dhe funksionimi i depozitave sipërfaqësore të magazinimit të gazit natyror
rekomandojmë të aplikohen këto masa:
1. Subjekti të zbatojë të gjitha masat zbutëse e përcaktuara në raportin e vlerësimit
paraprak të ndikimit në mjedis.
2. Subjekti të jetë bashkëpunues me komunitetin dhe të gjitha institucionet për mbrojtjen
e mjedisit.
3. Subjekti të njoftojë menjëherë institucionet përkatëse në rast avarish me pasojë ndotjen
e mjedisit.
4. Subjekti të zbatojë standarte ndërkombëtare për menaxhimin e mjedisit.
5. Subjekti të ndërgjegjësojë për rrezikshmërinë e enëve në presion dhe trajnimi i tyre për
përballimin e cdo lloj aksidenti.
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