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HYRJE

Ky raport Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ka për qëllim të identifikojë ndikimet në
mjedis të aktivitetit te ndertimit dhe funksionimit te skemes se prodhimit te energjise se
rinovueshme, Centralit Elektrik Fotovoltaik ne fshatin Marikaj, Bashkia Vlore, Qarku Tirane.
Objekti parashikohet të ndërtohet në tokë private me numër pasurie 68/16, pranë autostradës
Tiranë-Durrës.
Fuqia totale e instaluar e centralit parashikohet të jetë 50 kW/orë dhe prodhimi mesatar vjetor
do të jetë 75.000 kW/h.

Sipërfaqja e parcelës ku parashikohet të ndërtohet centrali është 3,000 m2.

Objekti ndodhet në afërsi të qytetit të Tiranës, pranë autostradës. Zona ku parashikohet të
ndërtohet objekti është zonë industriale me zhvillim të lartë dhe një numër të konsiderueshëm
aktivitetesh.
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Figura 1: Paraqitje gjeografike e zonës së zbatimit të projektit

Ky raport VNM do të përbëhet nga pjesët kryesore si më poshtë vijon:
x

Përshkrimi i hollësishëm i projektit

x

Të dhënat e zonës ku do të zbatohet projekti dhe në afërsi të saj

x

Ndikimet e parashikuara në mjedis dhe masat për rekuperimin apo evitimin e tyre, si
gjatë ndërtimit, ashtu dhe gjatë funksionimit të centralit

x

Legjislacioni
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KUADRI LIGJOR
POLITIKAT
Shqipëria po punon që të kombinojë politikat e efiçencës së energjisë dhe energjive të
rinovueshme, duke i bërë ato pjesë të një strategjie të tërë për energjinë, bazuar në direktivat e
Bashkimit Europian (2001/77, 2003/54/EC; 2003/55/EC; etj). Aktualisht, Strategjia Kombëtare e
Energjisë (2007-2020), ka të përfshirë jo vetëm strategjinë e zhvillimit të burimeve klasike
(fosile), por edhe strategjitë për energjinë e rinovueshme dhe të efiçencës së energjisë.
Përfshirja e tyre në Strategjinë e Energjisë është e shoqëruar dhe me parashikimin e të gjitha
hapave që duhet të ndërmerren për aplikimin e tyre. Qellimi i përfshirjes së të gjitha burimeve
energjitike në planifikimin e nevojave për energji lidhet ngushtë jo vetëm me shfrytëzimin e
burimeve alternative, por dhe me objektivat që ka sistemi energjitik shqiptar për zhvillimin e
burimeve të pastra të energjisë. Shqipëria ka ratifikuar dhe nënshkruar disa marrëveshje që
lidhen ngushtë me shfrytëzimin e burimeve alternative dhe të pastra nga pikpamja mjedisore
dhe po punon për hartimin e kuadrit ligjor të nevojshem për nxitjen e këtyre burimeve.
Integrimi i tyre në politikat energjitike është edhe obligim i qeverisë shqiptare në kuadër të
MSA për harmonizimin e kuadrit ligjor me atë të Bashkimit Europian, për përfitime praktike dhe
të mundësive shumë të mira të integrimit. Rritja e sigurisë së furnizimit me energji dhe rritja e
kontributit të burimeve të rinovueshme, janë faktorë udhëzues energjitikë të rëndësishëm në
politikat energjitike, të cilat reflektohen në rolet gjithmonë e në rritje të efiçencës së energjisë
dhe të burimeve të rinovueshme. Të gjitha këto objektiva, te cilat janë përshkruar në
Strategjinë Kombëtare të Energjisë (2007-2020), janë mbështetur në Bilancin Energjitik të
vendit, të prirjeve në vite që kane paraqitur burimet energjitike dhe konsumet e tyre sipas
sektorëve. Parashikimi i nevojave për energji është bazuar në koston më të ulët dhe me
impaktin më të vogël në mjedis (Referenca www.akbn.gov.al ).
Energjia diellore ne Shqiperi
Shqipëria, me një pozicion te favorshëm gjeografik ne pellgun e detit Mesdhe, ka kushte
klimatike shume te favorshme për shfrytëzimin e energjisë diellore. Intensiteti i larte i rrezatimit
diellor, kohëzgjatja e këtij rrezatimi, temperatura dhe lagështia e ajrit etj. klima mesdhetare,
me një dimër te bute dhe te laget dhe vere te nxehte dhe te thate përcaktojnë një potencial
energjetik me te madh se potenciali energjetik mesatar për shfrytëzimin e energjisë diellore.
Vendi ynë konsiderohet me regjim te mire te energjisë diellore dhe potencial te larte te
rrezatimit diellor. Energjia diellore është një burim energjie mjaft premtues per te ardhmen dhe
përdorimi isaj është potencial, pasi është një burim natyror energjie i pashtershëm, është
rezerva natyrore me e madhe e energjisë qe është e shpërndare kudo ne bote ne sasi me te
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mëdha se sa nevojat tona për energji, është e pastër dhe shfrytëzimi i saj nuk kërkon shpenzime
te tjera.
Argumentimet e mësipërme te cojne ne përfundimin se tek ne përdorimi i energjisë diellore për
te prodhuar ujë te ngrohte për nevojat sanitare e teknologjike dhe per prodhimin e energjisë
elektrike, duke zëvendësuar energjinë elektrike, është një shans qe na ofron natyra dhe te cilin
duhet ta përdorim me kujdes.
Potenciali i Energjise diellore
Territori i Shqipërisë shtrihet ne pjesën perëndimore te Gadishullit te Ballkanit ne bregun lindor
te detit Adriatik dhe Jon. Ajo eshte e vendosur ne mes gjeresive 39o38ʹ- 42o38’dhe gjatesive
19o16ʹ- 21o04ʹ. Fale kësaj pozite gjeografike, Shqipëria i perket rripit te klimes mesdhetare me
vere te nxehte e te thate, me dite te gjata me diell dhe dimer te bute me rreshje te bollshme.
Nisur nga sa thamë me siper, territori i Republikës se Shqipërisë eshte ndare ne 4 zona kryesore
klimaterike, ku luhatjet e elementeve klimatike brenda tyre jane ne kufij relativisht te vegjël.
Këto zona emërtohen si me poshte:
Zona Mesdhetare Fushore; Zona Mesdhetare Kodrinore;Zona Mesdhetare Paramalore;Zona
Mesdhetare Malore.
Në kuadrin politiko – ligjor të vendit tonë, qeveria është angazhuar në përmirësimin dhe
njësimin e legjislacionit dhe normativave mjedisore shqiptare, me ato të BE.
Politikat dhe procedurat më të fundit të aspekteve mjedisore janë paraqitur në Ligjin nr. 10 431,
datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 të
Kushtetutës, me miratim te Këshillit të Ministrave. Ky ligj është përafruar duke u njehsuar me
Direktivën 2004/35/BE të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 Prill 2004 “Mbi
përgjegjësitë mjedisore, parandalimin dhe riparimin e dëmeve në mjedis”, e ndryshuar kjo sipas
numrit CELEX: 32004L0035.

BAZA LIGJORE PËR VNM
Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”.
Kreu IV i këtij ligji “Mbrojtja e Mjedisit në procesin e planifikimit”përcakton:
- Politika shtetërore mjedisore –përcakton strategjitë si dhe entet përkatëse në shërbim të saj;
- Strategjitë dhe planet mjedisore – përcaktojnë plane menaxhimi optimal në kosto dhe kohë,
për reduktimin e ndikimeve në mjedis dhe përmirësimin e aspekteve sociale.
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- Planet vendore të emergjencave mjedisore – përcaktohen nga plane vepruese periodike, në
përputhshmëri me strategjitë dhe menaxhimin mjedisor.
- Planet e zhvillimit -përfshijnë instrumentet e parashikuara në planifikimin kombëtar, vendor e
ndërvendor, dhe planifikimin e integruar përcaktuar nga autoritet përkatëse

o Ligji Nr.10 440, date 7.7. 2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
o Ligj Nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit*
o Ligji nr.9587, datë 08.09.2002 “Për mbrojtjen e biodiversitetit “.
o Ligji Nr. 138/2013, “Per burimet e energjise se rinovueshme”
o Ligji Nr. 111/2012“Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”
o Ligji nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”
o Vendim Nr.824, datë 11.12.2003, “Për klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin dhe ruajtjen e
substancave dhe të preparateve të rrezikshme”.
o Vendim nr 1189 datë 18.11.2009 “Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë“.
o Vendimi nr.805,dt 04.12.2003 “Për miratimin e listës së veprimtarive, që ndikojne në mjedis,
për të cilat kërkojnë Leje Mjedisore“.
o Vendimi nr.177,dt 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret”
o Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 994, datë 02.07.2008 “Për pjesëmarrjen e publikut në
vendimarrje“.
o Udhëzimi nr.3, dt 02.12.2013 “Për dokumentacionin për aplikim për leje mjedisore të tipit A,
B dhe C në Qendrën Kombëtare të Licensimit (QKL)“.
o Udhëzimi nr. 2, datë 21.05.2007 “Për miratimin e listës së veprimtarive me ndikim në mjedis,
mënyrën e aplikimit dhe rregullat e procedurat e dhënies së Autorizimit dhe Pëlqimit Mjedisor
nga Agjensitë Rajonale të Mjedisit”
o Ligji Nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”
o Ligji Nr. 10137, datë 11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat,
autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” (Nenet 27-36)
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o VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet
Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të perbashkëta”,
ndryshime me VKM Nr. 1295, datë 29.12.2009
o Urdhër i Ministrit të Mjedisit Nr. 429, date 17.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për
pajisjen me leje mjedisi ne kuadër të Qendrës Kombëtare të Licencimit”
Kuadri ligjor ndërkombëtar për VNM-në:
o Direktiva e BE-së
Qëllimi i Direktivës 2003/35/EC mbetet që të kontribojë në zbatimin e detyrave që rrjedhin nga
konventa e Arhus.
Direktiva e Këshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC, e cila
- përcakton e termit “publik” dhe “palët e interesuara”;
- mundësinë e një lloji tjetër vlerësimi ne rrethanat e vecanta për përjashtimin e projekteve të
vecanta nga procedura e VNM dhe nga informacion publik perkatës;
- procedura e burimit për palët e treta.
Direktiva e Këshillit me nr. 97/11/EC mundëson se klienti pajiset me informacionin e duhur të
listuar si më poshtë:
- një përshkrim i përbërësve mjedisorë që kanë një ndikim të rëndësishëm në zbatimin e këtij
projekti, me referencë të vecantë për popullsinë, flora dhe fauna, ujrat nëntokësorë, ajri,
faktoret klimaterikë, gjeologjia/terreni, duke përfshirë trashëgiminë kulturore dhe arkeologjike,
etj;
- një përshkrim i karakteristikave fizike të projektit, me kërkesat e shfrytëzimit të tokës gjatë
gjithë periudhës së ndërtimit dhe ndërhyrjeve dhe karakteristikat paresore të proceseve të
prodhimit;
- një vlerësim mbi llojin dhe sasinë e shkarkimeve të llogaritura në vend (ndotjen e ujit, ajrit dhe
tokës, zhurmës, lekundjet, ndricimin dhe nxehtësinë, rrezatimin,etj) duke rezultuar nga
veprimtarite e projektit të propozuar;
- përshkrim përmbledhës të alternativave kryesore të vlerësuara nga Investitori, me tregues të
arsyetimeve kryesore të zgjidhjeve, sipas profilit të impaktit mjedisor.
Në hartimin e një VNM-je për vlerësimin e ndikimeve mund të përdoren metoda sasiore dhe
cilësore. Nuk ka propozime specifike për metoda konkrete. Udhëzimet dhe direktivat
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përshkruajnë një numër të madh metodash, ndërsa autorët e studimeve mund të përzgjedhin
dhe të formulojnë në bazë të objektivave që ajo ka përcaktuar.

PERSHKRIMI I PROJEKTIT

Projekti i ndërtimit të Centralit elektrik fotovoltaik në Marikaj, Vore, konsiston në vendosjen e
paneleve të përbëra fotovoltaike, gjithsej 200 copë, të grupuara në 6 njësi kryesore.
Instalimi do të përbëhet nga:
-

Panelet fotovoltaike mbi struktura statike
Panele fotovoltaike të lëvizshëm
Panele fotovoltaike mbi cati
Ndërtesa provizore me funksionin e zyrës
Rrugë dytësore brenda pronës në shërbim të parkimit, përfshirë hyrjen dhe daljen në
superstradë
Parkim makinash (7 makina)
Gjelbërim dhe atraksione

Fuqia totale e instaluar e centralit është 50 kW/ore dhe prodhimi mesatar vjetor do të jetë
75.000 kW/h.
Sipërfaqja totale e pronës është 3,000 m2. Sipërfaqja e ndërtimit është 100 m2. Koeficienti i
shfrytëzimit të territorit është 36%.
Godina e përkohshme e zyrave do të jetë dy-katëshe, nuk do të ketë themele, e ndërtuar me
material metalik.
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Figura 2: Planimetria e Centralit Elektrik Fotovoltaik Ecoenergia
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PËRSHKRIMI I MJEDISIT NË ZONËN E PROJEKTIT

Përshkrimi i kushteve bazë të zonës
TERRENI, PEISAZHI DHE TRASHEGIMIA KULTURORE
Ky seksion merret me mjedisin në kushtet aktuale. Një theks i vecantë duhet t‟i jepet faktit që
ambjenti ka një njësi të balancuar mirë që ndikohet shumë nga ndyshimet.
Karakteri i Terrenit
Terreni i objektit dhe i zonës rrethuese karaktetrizohet si fushor dhe kalon tërësisht në zonë
bujqësore të banuar.
Objekte me rëndësi arkeologjike nuk janë gjetur në këtë zonë gjatë ndërtimeve të ndryshme.
Megjithatë, në qofte se gjatë gërrmimit do të gjenden mbetje arkeologjike, punimet do të
ndërpriten menjëherë dhe do të zbatohen masat e emergjencës të specifikuara në planin e
menaxhimit të mjedisit.

BURIMET NATYRORE
KLIMA

Në aspektin klimatik, zona ne studim hyn në nënzonen klimatike fushore qendrore perëndimore ku
mbizotëron klima mesdhetare fushore me dimër të butë dhe verë të nxehtë. Temperatura
mesatare vjetore varion nga 15-16° C. Temperatura mesatare e Janarit varion nga 6 °C deri në 7° C.
Temperatura maksimale absolute e regjistruar eshte 41.5 °C .
Rreshjet mesatare shumevjecare jane 1270 mm. Shpejtesia e eres ne drejtime te ndryshme eshte
nga 1.5 deri ne 3 m/s.
Bazuar ne ndarjen ne zona e nenzona klimatike te Shqiperise te kryera nga Instituti
Hidrometeorologjik,objekti qe po studiojme ben pjese ne nenzonen mesdhetare fushore qendrore.
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HIDROGRAFIA DHE UJERAT SIPERFAQESORE

Objekti shtrihet ne pellgun ujembledhes te Tiranes, i cili eshte vendosur ne Shqiperine e Mesme.
Lartesia mesatare e pellgut ujembledhes esthe 911 m ne Zall-Dajt. Deri ne Zall-Dajt lumi i Tiranes
kalon ne nje reliev malor dhe kodrinor. Mbase shkalles se Tujanit lumi del ne zonen fushore deri sa
bashkohet me lumin e Terkuzes ne fshatin Larushk, afer Rinasit, duke formuar lumin e Gjoles.
Ne pjesen e poshtme, lumi i Tiranes kalon ne zhavorre te mbuluara nga shtresa me pershkueshmeri
te ulet. Pjesa fushore e lumit te Tiranes perbehet prej depozitimeve te kuaternarit. Ushqimi kryesor
i ketij lumi perbehet prej rreshjeve ne forme shiu qe bie me mase te madhe gjate periudhes se
ftohte te vitit. Shirat ne forme rrebeshi shkaktojne prurje te medha ne kete lume.
Rreshjet ne kete zone qendrojne ne intervalin 1200 deri ne 1300 mm. Lumi i Tiranes mund te
konsiderohet i ri nga pikepamja gjeologjike, megjithate ne pjesen e poshtme ka arritur profilin e
ekuilibrit. Pjerresia e shtratit per zonen e poshtme te rrjedhjes ka vlera shume me te vogla se ajo e
pjeses se mesme dhe te larte.
Ne zonen fushore lumi i Tiranes ka profil terthor dhe perfaqeson trapezin me baze mjaft te gjere.
Kjo zone eshte e perfshire ne levizje ngritese, vecanerisht pjesa e poshtme e tij.
Ne zonen fushore jane te permendura tokat aluvionale te lumit te Tiranes, te cilat kane nje
perhapje te gjere dhe shoqerohen ne forme brezash shtratesh lumore. Keto toka ndodhen ne
luginat e lumenjve dhe jane formuar ne pjesen me te madhe me ranishte dhe argjila te cilat
ndikojne ne menyre jo te favorshme ne rrjedhen siperfaqesore per shkak te kapacitetit te madh
thithes dhe te pjerresive te vogla.
BIODIVERSITETI
FLORA

Bimesia e zones dominohet nga bime te kultivuara, si drithera, perime, peme frutore, vreshta, etj.
Nga pikepamja floristike, zona ben pjese ne zonen e shkurreve mesdhetare, te cilat jane te veshtira
per t’u kultivuar, pasi ato gjate viteve jane zevendesuar me kulturat bujqesore.
FAUNA

Persa i takon botes shtazore, zona ne fjale nuk dallohet per ndonje bote te tille te pasur. Per zonen
nuk zoterohet ndonje material i bollshem dhe i hollesishem lidhur me faunen, por prania e kafsheve
te egra eshte e rralle dhe ne pergjithesi vihen re vetem kafshe ose shpende shtepiake.
Zogjte qe gjenden ne zone jane pellumbi (Streptopelia decaoto), trumcaku (Troglodytes), harapela
(Passer domesticus). Insektet perfaqesohen nga brumbuj, grenxa, milingona, flutura, pilivesa, etj.
Kjo per vete kushtet e relievit te cilat nuk favorizojne mbareshtimin e faunes se eger te cilat nuk
gjejne kushte te favorshme ekologjike.
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Disa specie te vezhguara jane:
Gjitaret:
Lutra lutra (vidra e zakonshme)
Plecotur auritus (lakuriqi veshgjate)
Nyctalus noctula (lakuriqi i nates)
Zogjte:
Hippolais olivetorum (cafka e ullirit)
Sylvia nisoria (cafke)
Zvarraniket
Emys orbicularis (breshke e mocalit)
Mauremys caspica (breshke e mocalit)
Testudo hermanii (breshka mesdhetare e tokes)
Lacerta trilineata (hardhuce e gjelber me tre vija)
Lacerta viridis (hardhuce e gjelber)
Podarcis taurica (hardhuca)
Amfibet:
Rana lessonae (bretkose e vogel e ujit)
Hyla arborea
Triturus cristatus (Salamandra)
Bufo viridis (bretkosa e gjelber)
Prane segmentit nuk ndodhen specie me status te rrezikuar, si per floren ashtu dhe per faunen.
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CILESIA E AJRIT

Rezultatet precise dhe te pershtateshme qe pershkruajne cilesine e ajrit ne Shqiperi jane te
padisponueshme pervec disa monitorimeve/vezhgimeve te ndermarra nga autoritetet lokale.
EMETIMET E NDOTJEVE NGA TRANSPORTI

Ne Shqiperi jane publikuar: Inventari Shqiptar i shkarkimit te gazeve me efekt sere per vitin 1994 si
dhe Inventari i gazeve serre për vitin 2000 dhe për seritë kohore 1994 – 2000. Transporti ishte
pergjegjes bashke me industrine per pjesen me te madhe te CO2 (25%), emetimet e squfuri dhe
oksideve te nitrogjenit. Shumica e monoksideve te karbonit jane shkarkuar nga trafiku.
90% e te gjithe automjeteve te pasagjereve te regjistruara ne Shqiperi jane te pajisura me motor
nafte dhe vjetersia e motorit te makines eshte e rendesishme meqenese Shqipetaret importojne
sasi te medha makinash te vjetra nga Europa perendimore. Kjo shpejgon pse dioksidi I squfurit
(SO2) dhe nxjerrjet e lendes se vecante (PM) emissions per automjet jane relativisht te larta. Vec
kesaj, permbajtja e squfurit ne karburantin e makines ka te ngjare qe eshte mbi standartet
europiane (0.035% in 2000, squfuri-karburant I lire/I paster (vlera < 0.005%) programuar ne 2005),
sikurse ai I thellesimatesit.
Detyrimi ligjor per te kontrolluar cilesine e ajrit dhe per te vezhguar emetimet industriale vjen nga
ligji mbi “Mbrojtjen Mjedisore” te 1998 dhe nga ligji I Mbrojtjes se Ajrit te miratuar ne 2002.
Ministria e mjedisit operon me laboratorin qendror te kontrollit te ndotjes se ajrit dhe monitoron
ne zonat e medha urbane (Tirana, Korce, Durres, Elbasan,Shkoder, Fier dhe Vlore). Instituti I
hidrometereologjise ndermerr gjithashtu masat e cilesise se ajrit ne 6 prej stacioneve te tij
metereologjike.
Sipas te dhenave te mbledhura nga MM, perqendrimet aktuale te SO2, NO2, O3 dhe drejtimi duket
se nuk thyejne standartet Shqipetare ose limitet e WHO ne cilendo pjese te Shqiperise.
Sidoqofte, emetimet pritet te ngrihen me zhvillimin ekonomik dhe veprime te tjera nga qeveria do
te jene te nevojshme per te shmangur prishjen e cilesise se ajrit, futje e standarteve te reja te
cilesise se karburantit, taksa nxitese per makina me te pastra, dhe perputhja e ligjit me udhezimet
europiane te cilesise se ajrit.
Bazuar ne te dhenat e Ministrise se Mjedisit (Raporti i Gjendjes se Mjedisit, 2014, burimi AKM),
cilesia e ajrit ne qytetin e Tiranes eshte me e uleta krahasuar me te gjitha qytetet e tjera te
Shqiperise:
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Figura 3: Vlerat mesatare vjetore te PM10 (Burimi: AKM, 2015)
Po sipas Agjencise Kombetare te Mjedisit, problematik per Tiranen eshte dhe numri i diteve qe
tejkalon standardin ditor te BE-se (nga 35 dite te lejuara ne Tirane mesatarisht jane 102 dite me
standard te tejkaluar te ndotjes).

NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS DHE MASAT E PROPOZUARA
PËR PARANDALIMIN DHE ZBUTJEN E TYRE

ASPEKTE TË PËRGJITHSHME TË NDIKIMIT NË MJEDIS TE SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE

Energjia diellore, duke qenë energji e rinovueshme, përbën një burim të qëndrueshëm energjie,
në ndryshim nga ajo e përfituar nga djegia e naftës, gazit apo qymyrit, por edhe ajo
hidroelektrike, të cilat rëndom ndeshen në rajone të tjera të botës.
Megjithëse energjia diellore klasifikohet në burimet e rinovueshme të energjisë, pasi nuk
shpenzon resurse natyrore, ndërtimi dhe funksionimi ka ndikime në mjedis të cilat duhen
analizuar në mënyrë specifike.
Ndikimet mund të ndahen ne ndikime gjate ndertimit dhe ndikime gjate funksionimit.

15

Më poshtë ndikimet renditen dhe analizohen në mënyrë të detajuar.

NDIKIME GJATË NDËRTIMIT CENTRALIT

Gjatë ndërtimit të centralit do të shtohen shqetësimet në zonë, pasi do të vihen re:
x

Lëvizje të shtuara të automjeteve që transportojnë materialet e ndërtimit.

x

Mbipopullim i zonës për shkak të krahut të punës të mobilizuar për qëllim ndërtimi.

x

Alternim i habitateve natyrore dhe i peisazhit

Pra, gjatë ndërtimit do të ketë ndikim në cilësinë e ajrit, në habitatet natyrore dhe peisazhin.

AJRI

Ndërtimi i centralit do të krijojë ndotje të përkohshme të ajrit në zonë, për arsyet e
mëposhtme:
x
Çlirimet e ndotësive nga djegjet e makinave private dhe atyre të ndërtimit, me motor me
djegie të brendëshme.
x
pluhurat që dalin nga lëvizja e makinave mbi rrugët e shtruara dhe të pashtruara,
Çlirimet që lidhen me ndërtimin, për të dy tipet e burimeve, variojnë sipas llojeve të
aktiviteteve dhe lidhen me fazat tipike të një projekti ndërtimi.

Çlirimet nga këto aktivitete të zakonshme ndërtimi përfshijnë:
x
Çlirimet e gazta nga djegiet (COV, NOx, CO, SOx, PM10) nga makineritë e rënda lëvizëse me
nafte apo benzinë, paisjet ndihmëse portative, dhe transportimi i punonjësve;
x
Pluhurat që dalin (PM10') nga gërmimi i dheut apo nga shembjet.

HABITATET NATYRORE
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Zhurma nga aktivitetet e ndërtimit mund të jetë e rëndësishme për një periudhë të kufizuar
kohe. Nivelet e zhurmës të shkaktuara nga aktivitetet e ndërtimit mund të variojnë shumë, në
varësi të fazës së ndërtimit dhe detyrës specifike që po kryhet. Të gjitha paisjet që lëshojnë
zhurmë do të mirëmbahen ashtu siç duhet për të minimizuar ndikimin e zhurmës në zonë.
Megjithate, objekti parashikohet te ndertohet ne zone industriale dhe niveli i pranueshem i
zhurmave eshte me i larte krahasuar me zonat e tjera.

MBETJET

Gjatë fazës së ndërtimit të centralit do të ketë dy burime mbeturinash:
•
Punimet tokësore, realizimi i infrastrukturës;
•
Aktivitetet e përgjithshme të ndërtimit në zonë.
Pjesa kryesore e mbeturinave të prodhuara gjatë punimeve tokësore mund të vijë nga vënia në
punë e paisjeve, dhe nga heqja nga puna e tyre, amballazhi i materialeve të ndryshme të
ndërtimit (çimento, dru, plastikë, xham, materiale izoluese, etj.).
Mbetjet inerte dhe tepricat e dheut qe krijohen nga punimet e ndertimit, do te largohen ne
menyre periodike ne vendin qe do te percaktohet nga pushteti lokal. Gjithashtu do te rikthehen
ne gjendjen e paraperdorimit, te gjitha ato siperfaqe te territorit qe do te meren ne perdorim te
perkohshem.

PEISAZHI

Gjate procesit te ndërtimit te centralit do të ketë ndikim te perkohshem në peisazh. Lëvizja e
mjeteve, mallrave, njerëzve, gërrmimet dhe mbetjet do të kenë ndikim negativ në peisazh dhe
duhet të merren masa që ky ndikim të jetë i përkohshëm.
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Figura 4 : Pamje nga parcela ku do te ndertohet centrali

Kohezgjatja e punimeve do te jete 6 muaj.
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NDIKIME GJATË FUNKSIONIMIT TË CENTRALIT

NDIKIME NË TOKË

Toka në përgjithësi në zonën ku do të zbatohet projekti ka përbërje argjilore. Relievi eshte
fushor.
Gjate punimeve qe do te realizohen gjate fazes ndertimore mund te ndikohet siperfaqia e tokes
per shkak te largimit te shtresave te dheut gjate pergatitjes se terrenit per ndertimin e godines
dhe objekteve ndihmese te stacionit elektrik. Mundesia e ndotjes se tokes do te jete ne raste
kur mund te ndodhin derdhje aksidentale te hidrokurbureve, qe perdoren si lende djegese. Ky
lloj ndikimi nuk vleresohet si ndikim negativ sepse eshte i menaxhueshem plotesisht.
Gjithashtu, ndikimet qe shkaktohen gjate fazes se ndertimore ne toke karakterizohen si te
kthyeshme sepse pas perfundimit te fazes se rehabilitimit keto ndikime eliminohen.
Fenomeni i erozionit nuk parashikohet qe mund te shkaktohet gjate fazes ndertimore te
projektit. Ndertimi i godines dhe te te gjithave objekteve bazohet ne nje projekt te sigurt
ndertimi per hapjen e themeleve. Ne fazat e para te projektimit te projektit ndertimor zona e
projektit u studiua nga ana gjeologjike. Per kete arsye punimet ndertimore nuk do te shkaktojne
rreshqitje dheu apo te shkaktojne fenomenin e erozionit ne zone. Cilesia e tokes pas fazes
ndertimore do te rehabilitohet plotesisht me mbulimin e gjithe territorrit te ndikuar me dhe'
pjellor dhe i pasur me lende organike. Ne kete menyre do te krijohen kushte normale per
zhvillimin e bimesise. Gjate fazes ndertimore te gjitha mbetjet e gjeneruara, inerte dhe urbane
do te menazhohen dhe nuk do te perhapen ne mjediset perreth. Ne kete menyre do te
shmanget cdo lloj ndikimi i mundshem ne cilesine e tokes.
Transportimi i lendeve te para ndertimore drejt zones se projektit, do te kryhet ne menyre te
sigurt ne menyre qe te shmanget cdo lloj aksidenti i perhapjes se tyre ne mjedis. Gjate fazes
operuese te gjithe faktoret ndikues te lart permendur nuk do te jene te pranishem, si rrjedhoje
cilesia e tokes nuk do te ndikohet. Centrali fotovoltaik eshte nje aktivitet i paster ndaj mjedisit
fizik. Te gjitha ambientet e jashtme do te rehabilitohen duke i mbjelle me peme dhe duke i
rikthyer ato ne nje gjendje sa me natyrore.
Masa zbutese
Ne baze te analizes se vleresimit te paraqitur me lart ndikimet ne cilesine e tokes do te hasen
vetem ne rast se do te kete shkarkime aksidentale te hidrokarbureve te cilat shoqerohen me
ndotjen e tokes. Madhesia e ketij ndikimi do te jete ne varesi te madhesise se aksidentit.
Kompania duhet te aplikoje masa per parandalimin e cdo aksidenti ne mjedis.
-

-

Lendet ndihmese si karburant, vajra lubrifikues apo graso (te cilat jane te nevojshme per
sherbime servisi si te automjeteve) te vendosen ne ambjente te sigurta ne zonen e
projektit.
Ne perimetrin e sheshit ne te cilin do te zbatohet projekti te hapen. Ne kete menyre do
te menaxhohen edhe rreshjet.
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-

Mjedisi brenda vendodhjes ku do te zhvillohet projekti te mbahet paster dhe te
gjelberohet.
Mbetjet urbane te grumbullohen ne vende te caktuara.
Ujerat urbane do te shkarkohen sipas projektit të miratuar nga institucioni perkates

NDIKIME MBI BIODIVERSITET

Në lidhje me florën dhe faunën në përgjithësi, rreziku më i madh u kanoset gjatë ndërtimit të
kompleksit. Ky rrezik vjen si pasojë e rritjes së zhurmës, shqetësimeve dhe qarkullimit nga shtimi
i banoreve, apo nga punëtorët e përkohshëm. Për të minimizuar këtë rrezik, periudha e
ndërtimit duhet të jetë sa më e kufizuar në kohë.
Vendndodhja e projektit eshte percaktuar ne nje zone industriale. Gjate fazes ndertimore, per
hapjen e themeleve te nderteses se centralit, shesheve ndihmese dhe rrugeve ndihmese, nuk do
te shkulen peme.
Sheshi i ndertimit karakterizohet nga mbulesa bimore shkurre mesdhetare, te cilat jane te rralla
dhe siperfaqja eshte kryesisht e mbuluar me bar natyral.
Ne afersi te zones se projektit nuk ndodhen zona te mbrojtura apo monumente natyrore. Ato
ndodhen larg dhe ndertimi i nenstacionit elektrik nuk do te ndikoje ne biodiversitetin e flores.
Pluhuri, zhurmat, aktivitetet ndertimore, mbetjet inerte, urbane, vibrime dhe rritja e levizjes se
automjeteve ne zone jane disa nga ndikimet qe shkaktohen gjate kesaj fazes ndertimore, te cilet
mund te ndikojne ne floren dhe ne faunen e zones perreth.

NDIKIMI MBI UJËRAT

Përsa i përket ndotjes së ujërave, nuk paraqitet problem as në ndërtimin dhe as në
funksionimin e këtyre centraleve, pasi nuk përdoren lëndë djegëse dhe nuk shkarkohen mbetje
të rrezikshme. Ujërat e zeza dhe ato teknologjike do të depozitohen në një gropë septike pranë
godines se zyrave.
KËRKESAT PËR UJË

Furnizimi me ujë të pijshëm i centralit do te behet nga rrjeti kryesor i furnizimit.

DERDHJA E UJRAVE TE ZEZA.

Sistemi i ujrave të zeza sanitare do të konfigurohet sipas diagramës së mëposhtme :
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DEPOZITË

GROPË

RRJEDHJET NGA SISTEMET
SANITARE TË UJRAVE TË
ZEZA

Sistemet sanitare të ujërave të zeza do mblidhen në një depozitë septike dhe uji do çohet në një
gropë derdhje. Shpejtësia e derdhjes së ujit do të jetë
•

2m3/ditë

nga kanalet e ujrave të zeza të ndërteses se agregatit dhe te nenstacionit.

REKOMANDIMET PËR MARRJEN E MASAVE MBROJTËSE ME QËLLIM MINIMIZIMIN E
NDIKIMIT

Në tabelën e mëposhtme analizohen në detaje ndikimet në mjedis të përmendura më sipër, si
dhe rekomandimet, masat mbrojtëse dhe rekuperuese për secilin ndikim.
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1) MASAT PËR PARANDALIMIN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NË MJEDIS DHE MBROJTJEN E MJEDISIT FIZIK, BIOLOGJIK E SOCIAL

Plani i zbutjes së ndikimeve mjedisore ka për qëllim parandalimin ose minimizimin e ndotjes dhe dëmtimit të mjedisit si dhe
shëndetin e sigurinë në punë. Ai synon respektimin e standardeve mjedisore gjatë kryerjes së aktiviteteve ndërtuese te objektit dhe
më pas shfrytëzimin, në mënyrë të sigurt dhe efektive, me qëllim final mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e punëtorëve.
Konkretisht, ai fokusohet në identifikimin e ndikimeve në mjedis në fazat e ndërtimit dhe të shfytëzimit të objektit, masat përkatëse
mënjanuese ose minimizuese si dhe institucionet përgjegjës.

Faza

Komente
Çështje potenciale mjedisore

Masat zbutëse

Kosto e
masave
zbutëse

Përgjegjësia
institucionale

S’ka

Kompania
zbatuese

Ndërtimi

Masat për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Makineritë e operacioneve në
terren janë shkak për,
¾ shtim të përmbajtjes së
pluhurit në ajër
¾ shkarkim gazesh nga
automjetet
¾ çlirim të zhurmave në mjedis

¾ Planifikim dhe zbatim në kohë sa më të
shkurtër të punimeve në terren
¾ Të bëhet kontrolli teknik periodik i
mjeteve dhe monitorimi i vazhdueshëm i
gjendjes teknike
¾ Përdorim i lëndëve djegëse cilësore
¾ Transport i lëndëve të para me kamionë të
mbuluar
¾ Ulja e shpejtësisë së mjeteve nën 30
km/orë në qendrat e banuara
¾ Aktivitetet e prishjes dhe të ndërtimit të
24

(p.sh.
ndikimet
sekondare)

përgjatë zonës së projektit

kryhen në orët që nuk sjellin shqetësime
për banorët përreth
¾ Aktivitetet e prishjes dhe ndërtimit të
programohen në mënyrë të tillë që të
evitohet operimi i disa paisjeve e
makinerive njëkohësisht sepse shkakton
nivele të larta zhurmash
Masat për mbrojtjen e ujërave natyrorë nga ndotja
¾ Të bëhet kontrolli teknik periodik i
mjeteve dhe monitorimi i vazhdueshëm i
Makineritë e operacioneve në
gjendjes teknike
terren janë shkak për,
¾ Pastrimi i menjëhershëm i rrjedhjeve,
derdhjeve, pikimeve për të parandaluar
¾ avaritë e automjeteve dhe
kontaminimin e ujërave si pasojë e
makinerive të operacioneve në
transportit të lubrifikantëve në shtresat
terren mund të
ujëmbajtëse të tokës apo ujërat
shkarkojnë/derdhin në mjedis
sipërfaqësore pranë zonës së projektit
lubrifikantë dhe hidrokarbure
¾ Të mbahen kontenierë të vegjël për
nëpërmjet rrjedhjeve
depozitimin e dherave të ndotur në rast
rrjedhjesh nga mjetet
Masat për mbrojtjen e tokës nga ndotja

Makineritë e operacioneve në
terren janë shkak për,

¾ Të bëhet kontrolli teknik periodik i
mjeteve dhe monitorimi i vazhdueshëm i
gjendjes teknike
¾ Pastrimi i menjëhershëm i rrjedhjeve,
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Kompania
zbatuese

¾ avaritë e automjeteve dhe
makinerive të operacioneve në
terren mund të
shkarkojnë/derdhin në mjedis
lubrifikantë dhe hidrokarbure
nëpërmjet rrjedhjeve
hidrokarbure
x Ngjeshje dhe kompaktësim i
tokës në zonën e kantierit
dhe parkimit të makinerive

derdhjeve, pikimeve për të parandaluar
kontaminimin e ujërave si pasojë e
transportit të lubrifikantëve në shtresat
ujëmbajtëse të tokës apo ujërat
sipërfësore pranë zonës së projektit
¾ Të mbahen kontenierë të vegjël për
depozitimin e dherave të ndotur në rast
rrjedhjesh nga mjetet
¾ Përcaktim i saktë dhe rrethim i zonës të
kantierit dhe parkimit të mjeteve

S’ka

Kompania
zbatuese

Masat për mbrojtjen e biodiversitetit
¾ Vendosja e 2 tabelave dhe sinjalistikës
për të rritur kujdesin e shoferëve dhe
Lëvizja e automjeteve është shkak
parandalimin e aksidenteve ndaj kafshëve
për,
në rrugë si vrasje e iriqëve, breshkave apo
reptilëve
¾ shqetësim në zonën e projektit
¾ Seminar informues me shoferët e
¾ aksidentim të kafshëve gjatë
mjeteve për uljen e shpejtësisë me
kalimit të rrugës
qëllim shmangien e vrasjeve të kafshëve
¾ Prerje e pemeve gjate ndertimit
zvarranike
¾ Per nje peme te prere te merren masa
dhe te mbillen 3
Gjenerimi i mbetjeve ndërtimore dhe ambalazheve
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Kompania
zbatuese

Nga gërmimi mund te
¾ gjenerohen sasi dherash
¾ krijohen mbetje nga ambalazhet

¾ Sasitë e dherave dhe mbetjeve inerte
janë minimale.
¾ Mbetjet e ambalazheve duhet të
mblidhen dhe tansportohen në vendet e
grumbullimit ose në raste të caktuara
mund të digjen në një kontenier metalik
nën kujdesin e një punonjësi (në zonë
rurale është më e realizueshme)

S’ka

Kompania
zbatuese

S’ka

Kompania
zbatuese

Mbrojtja e mjedisit social nga ndikimet

Si rezultat i operacioneve
ndërtimore,
¾ banorët dhe fermerët e zonës
mund të përballen me
mungesën e furnizimit me
energji elektrike dhe ujë për
shkak të operacioneve të punës
¾ rrezikun e aksidenteve nga
trafiku dhe operacionet e
ndërtimit
¾ zhurmën e operacioneve
ndërtimore

¾ Kompania zbatuese e projektit duhet të
parashikojë marrjen e masave të sigurisë
në zonën e ndërtimit dhe për të mbrojtur
banorët nga rreziku i aksidenteve
¾ Aktivitetet e prishjes dhe të ndërtimit të
kryhen në orët që nuk sjellin shqetësime
për banorët përreth
¾ Aktivitetet e prishjes dhe ndërtimit të
programohen në mënyrë të tillë që të
evitohet operimi i disa paisjeve e
makinerive njëkohësisht sepse shkakton
nivele të larta zhurmash
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Plani i Emergjencës
Për të parandaluar rreziqet e aksidenteve do të merren këto masa:
a-

bcd-

Gjatë ndërtimit të këtij objekti, do të merren masa për sigurimin teknik te
punëtorëve dhe mbrojtjen në punë. Për këtë do të bëhet instruktimi nga
përgjegjësi i kantierit, duke e njohur personelin me rregullat përkatese, të cilat
do të vendosen në territorin ku do të kryhen punimet në vende të dukshme,
Në kantierin e ndërtimit të sigurohet baza materiale e ndihmës së shpejtë, për
rastet aksidentale,
Nuk do të ketë dëmtime direkte e indirekte të ndjeshme të biodiversitetit dhe të
faunës gjatë ndërtimit dhe funksionimit te centralit
Të kryhen kontrolle të vazhdueshme të portës së rezervuarit në mënyrë që të
sigurohet mbi gjendjen e mirë teknike të tyre.

KONKLUZIONE

Centralet fotovoltaike janë nga industritë më të pastra, për të mos thënë që janë të vetmet
industri të pastra në prodhimin e energjisë elektrike.
Shqipëria ende nuk e ka kaluar krizën energjitike, pavarësisht nga përmirësimet e dukshme 2-3
vitet e fundit.
Ky central fotovoltaik parashikon të lidhet me rrjetin kombëtar të furnizimit me energji.
Përveç kontributit në përmirësimin e furnizimit me energji në nivel kombëtar, ky projekt
kontribuon dhe me anë të aspekteve të mëposhtme, krahasuar me burime të tjera të prodhimit
të energjisë:
-

Pakësimi i ndryshimeve klimatike, 1GWh energji e prodhuar nga burimet e rinovueshme eviton
shkarkimet e 480 ton CO2.
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