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Bashkia e Kurbinit, krahas zhvillimit urban e lidhjes me aksin e autostrades Laç - Fushë
Krujë, si dhe zhvillimit industrial ka potenciale per zhvillimin e karaktereve te sherbimeve sic
edhe eshte rasti i pregatitjes se profileve metalike, favorizuar dhe nga pozita gjeografike e
veçoritë e rilievit me terren shtrirje fushore, kodrinor e malore.
Në zonën fushore të Fush Mamurrasit, në anën e djathtë të rrugës automobilistike Supërstradë
Shkoder – Tirane, Investitori Andrea Kalaveri, ka planifikuar ndertimin e një “Magazine 1 kt
(Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike)”, e cila është projektuar nga
“ARKONSTUDIO SH.P.K.

Fig. nr. 1 - Vendodhja e objektit te propozuar sipas projektit

Bazuar në Ligjin me nr. 10440 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis", neni 7 "Proçedurat e
vlerësimit të ndikimit në mjedis" i ndryshuar, pika 3, germa “a” ky projekt përfshihet në
shtojcën II, "Projektet që i nështrohen proçedurës paraprake të vlerësimit të ndikimit në
mjedis". Projekti perfshihet tek pika 4 e kesaj shtojce, "”Prodhimi dhe perpunimi i metaleve”
Ndersa referuar ligjit nr: 10448 “Per lejet e mjedisit” i ndryshuar me ligjin nr. 60/2014,
projekti i perket shtojces 1. ID 2.3, veprimtaria, a.
Strukturimi i këtij raporti është berë në përputhje me kriteret për ketë qëllim të përcaktuara në
Kreun I, pika 1.2 si dhe të shtojcës I, të VKM nr. 686, datë 29.7.2015, “Për miratimin e rregullave,
të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis
(VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
Pika e 1 e Kreut të parë e këtij vendimi shprehet se “1. Zhvilluesi që synon të zbatojë një
projekt, i cili është subjekt i kërkesave të nenit 8, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për
vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, që në fazat fillestare të planifikimit të projektit
(projektidesë), paraqet pranë Ministrisë së Mjedisit kërkesën me shkrim dhe dokumentacionin
....” përkatës ku përshihet dhe Raporti paraprak i VNM-së. Struktura e këtij raporti është në përputhje me të gjitha
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çeshtjet e përcaktuara ne pikën 1.2 të ketij vendimi
Vlerësimi i ndikimit në mjedis (VNM) është procesi që kryhet për vlerësimin e
përgjithshëm të ndikimeve të rëndësishme negative, të drejtpërdrejta ose jo, në mjedis, nga
projekte të propozuara publike dhe private.
Raport i përmbledhur (paraprak) i vlerësimit të ndikimit në mjedis ka si qellim:
Identifikimim dhe parashikimin e ndikimeve të mundshme pozitive dhe negative në mjedis si
rezultat i zbatimit të projektit të propozuar;
Evidentimin e sigurimin e masave që zbusin ose kompensojnë ndikimet negative në mjedis si
rezultat i zbatimit të këtij projekti.
Monitorimin e proçesit të zbatimit të projektit për të garantuar respektimin e e ketyre masave.
Zbatimi i këtij projekti ka të bejë më ndërtimin e Magazine 1 kt ( Prodhim e shitje
konstruksione profilash metalike) në fshatin Fushe Mamurras të Bashkisë Kurbin të Qarkut
Lezhë.

1. Përshkrimi i mbulesës bimore;
Zona ku percaktohet ndertimi i objektit i përket zonës së Fush Mamurrasit të Bashkisë Kurbin e
karakterizohet nga biodiversiteti tipik mesdhetar. Llojshmeria e habitateve ku spikat
diversiteti floristik shtrihet kryesisht ne një riliev kodrinor e atë malore, ndërsa zona fushore
ku planifikohet dhe zbatimi i këtij projekti, është dominuar nga aktiviteti bujqësor.
Vegjetacioni i zonës është i kondicionuara nga një serë faktorësh klimatik, edafik, e të rilievit.
Përgjithësisht bimësia natyrore e zonës së Kurbinit karakterizohet nga një larmi llojesh si
rezultat i një ndryshueshmërie
të kushteve ekologjike e
edafike
të
krijuara
nga
kombinimi
i llojeve të tokës, reshjeve dhe
pozicionit
topografik.
Në
gjëndjen e sotme të habitateve
veçanërisht në shperndarjen e
bimësisë
shprehet
dhe
ndikimi i madh i aktivitetit
njërëzor
gjatë
gjithë
Figure nr. 1 Bimesia ne zonen e projekti dominuar nga përiudhave.Në
anën
barishtoret dhe ajo e kultivuar.
përëndimore të zonës së
projektit, ndodhet zona bregdetare e Fushë Kuqes, ku spikat kompleksi ligatinor i Patokut. Ky
kompleks ligatinor përfaqëson një nga atraksionet me intresante të bregut shqiptar të
Adriatikut përsa i përket bukurisë natyrore te kondicionuar me larminë e variacionet të
habitatetve. Ky sistem ligatinor përfshin një llojshmëri të lartë habitatesh detare, lagunore,
kenetore si dhe sistemet joligatinore pyjet e shkurretat. Në ketë zonë përfshihet zona e
mbrojtur P atok - Fushëkuqe - Ishëm” shpallur me VKM nr.995, datë 3.11.2010,
“Rezervat natyror i menaxhuar”.
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Në anën përendimore të saj, në zonën e dunave të plazheve, dallohen vatra me një fizionomi
të vegjetacionit të marrë nga shoqërimet me llojet Cakile maritima, Xanthium strumarium,
Ammophila, Eryngium maritimum, Medicago marina etj. Ndersa gjendën dhe bimët me
status të rrezikuar si Stachys maritima, Pancratium maritimum, Ammophila arenaria.
Ndër vlerat e spikatura te sistemit ligatinor është shumëllojshmëria e bimësisë. Nga bimët
detare të pjesës perëndimore veçojmë si me te zakonshmet livadhet nënujore te Fucus
virsoides dhe Posidonia oceanica. Ndersa bimësia ujore e lagunës karakterizohen nga sasi e
madhe e mikroalgave, sepse ka rritje te shpeshte te trofise si rrjedhoje e rritjes se azotit dhe
fosforit. Një nga treguesit e kësaj gjendjeje është edhe sasia e larte e diatomeve. Po kështu
makroalgat e lagunës i përkasin algave te gjelbra (Chlorophyta) dhe algave te murrme
(Pheophyta). Livadhet e fanerogameve mbulojnë rreth 40 % te fundit te lagunës dhe përbehen
nga Zostera noltii, por në ujëra te ceket dhe te qete gjendet gjithashtu Ruppia spiralis. Kjo
fitocenoze karakteristike e sistemit ligatinor bregdetar shqiptar ka një rol shume te
rëndësishëm edhe në ketë lagune.
Në pjesët periferike të lagunës dominon bimësia higro dhe hidrofile të përberë nga 3
shoqërime kryesore te kallamishtes (Phragmites), shavarit (Thypha) dhe shqirrës (Scirpus).
Në pjesën veriore dhe jugore te lagunës është më e pranishme bimësia halofile e cila i përket
disa shoqërimeve, nga te cilat me te rëndësishme janë ato me Arthrocnemum dhe Juncus
Në pjesën përëndimore si
dhe në brigjet e lagunës
spikat
bimësi
e
shumllojshme
ku
nder
shkurret dominon marina
(Tamarix), konopica (Vitex
agnus castus) dhe manaferra
(Rubus sp.)
Në pjesën lindore te lagunës
ndodhet sipërfaqja pyjore me
e rëndësishme e këtij
rezarvati dhe i përket pyllit
te Fushe-Kuqes. Aktualisht
Figure 2. Bimesia ne sheshin e ndertimit te objektit me dominin te
kjo siperfaqe është reduktuar
graminoreve.
ndjeshëm dhe ka mbetur
vetëm gjysma e sipërfaqjes se pyllit. Në ketë sipërfaqe pyjore mbizotërojnë verri (Alnus
glutinosa), frasheri (Fraxinus angustifolia) dhe me pak vidhi (Ulmus campestre), rrenja
(Quercus robur), plepi i bardhe (Populus alba), pisha e bute (Pinus pinea) dhe pisha e
egër (Pinus halepensis). Sipërfaqe te vogla me plep dhe akacie janë pyllëzuar artificialisht
prej disa dhjetëra vitesh. Vecanarisht akacia luan nje rol mjaft negative si bime pushtuese.
Në zonën buferike si dhe në të gjithë terrenin e sheshtë ku parashikohet ndertimi i objektit në
të cilin mbizoteron aktiviteti bujqësor dhe tregetar , bimësia është kondicionuar nga niveli i
ulet i terrenit, afersia e ujrave nëntoksore, lënia e disa vatrave pa u përdorur e tipare të tjera
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edafike. Më e larmishme është bimësia që gjendet në buzët e kanaleve që e kufizojnë parcelën
si bargjaku (Lythrum salicaria L.), mendra (Menta piperita L.) mendra gjethegjate (Mentha
longifolia L.), menta e eger (Menta pulegium L.) menta e ujit, (Menta aquatica). Janë të
instaluara gjithashtu sidomos ne vendet me te ngritura dhe bimet e familjes se kompoziteve si
thundermushka (Tussilago farfara L.), kamomili i qenit (Anthemis cotula), cikorja
(Cichorium intybus L.), lule dhensh (Bels perenis L.) e bime te tjera si hermana, (Rubus
fruticosa L.), kin fushe (Erithrea centarium), Podiqja e eger (Agrimonia eupatoria), terfili i
arave (Trifolium arvense) etj.
Në sipërfaqet e sheshta fushore bimësia spontane barishtore përfaqësohet me një grade me të
madhe mbulimi me lloje të familjeve Graminacea e Leguminacea si Festuca sp, Trifolium,
Vicia spp, Urtica dioica, Sanguisorba oficinalis, Melisa oficinalis, Lulëkuqja (Papaver
rhoeas), Bari i bletës (Melisa oficinalis) Çikorja (Cichoirum intybus), etj si dhe disa prej tyre
kanë rëndësi mjeksore..
Në të gjithë zonën fushore, flora drusore e shkurrore natyrore dominohet nga prezenca e
pishës bregdetare (Pinus sp.) Dëllinjën (Juniperus sp), Frasherin (Fraxinus angustifolia)
Shelgun (salix sp), Plepat
(Populus
spp),
Selvinë
(Cupressus
sempervirens),
gjineshtrën
(Spartium
junceum), Trëndafilin e egër
( Rosa canina), manaferra
(Rubus fruticosus) etj.

Ndersa në anët e parcelave
bujqësore që kufizojnë
rruget dallohen drurë e
shkurre si plepat, shelqet,
Figure 3 Bimesia e kultivuar ne periferi te sheshit te ndertimit (ne
frasher e kallamet qe
plan te pare vreshta, e ajo dekorative me pishe et)j.
perdoren per rrethim. Por
nuk mungojnë në të gjitha parcelat dhe drufrutoreve ato që lidhen me aktivitetin
bujqesor të banoreve. Parcelat bujqesore mbahen përgjithesisht nën kulturë për
prodhim bujqësore si dritherat e foraxheret por dhe për perime .
E veshtruar sipas zonave fitoklimatike, bimësia është e shpërndarë duke formuar zonën e
shkurreve mesdhetare ( ku zhvillohen shkurret, kryesisht shqopa e mareja), e dushqeve (lisi,
gështenja), e ahishteve (ahu) dhe e halorëve (pisha). Duke u nisur sipas vetive të përdorimit
në zonë e projektit dhe jo shume larg kesaj zone ne anën lindore, rriten edhe bimët mjeksore e
aromatike, që përmbajnë lëndë aktive dhe esenca. Bimët mjekësore që rriten në këtë zonë
janë: sherbela, trumza, kamomili, lulebliri, çaj mali, luleshtrydha, lulëkuqja dhe mëllaga.
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2. Informacion për praninë e burimeve ujore
2.1.1 Burimet ujore
Mjedisi Detar
Mjedisi detar është një nga trupat ujore më të rëndësishme të Bashkisë Kurbin dhe
përbëhet nga disa element, të cilët duhen marrë në konsideratë për ta ruajtur atë. Qeveria
Shqiptare përmes rregullores Nr. 177 të 31.03.2005, përcakton qartë rregullat për
ruajtjen e këtij mjedisi të rëndësishëm.
Në vijën bregdetare të bashkisë Kurbin, ndodhen disa sipërfaqe te kufizuara që përdoren për
plazh në muajt e verës dhe keshtu merr rëndësi të veçantë pastertia e tyre si dhe e ujrave
detare që i lagin. Situata në disa prej plazheve ka qënë e përkeqësuar nga ndotjet
ndersa vitet e fundit (2014) rezulton e permirsuar.
Ndotja ka ardhur nga mungesa e një sistemi kanalizimesh për ujërat e zeza dhe urbane,
mungesa e impiantit përpunues të tyre, numri n e r r itj e i ndërtimeve, numri i madh i
pushuesve dhe mungesa e shërbimeve higjeno-sanitare në plazhet përkatëse, prania e
shkarkimeve te me nivel te larte ndotje te lumit Droje dhe Ishem etj.
Ujërat sipërfaqësore dhe ato nëntokësore
Lumi Mat është me perfaqesuesi i rrjetit
hidrografik në vendin tonë. Burimi kryesor i Lumit
Mat është Mali Kaptines ne nje lartesi prej
afersisht 1870 m mbi nivelin e detit. I gjithë pellgu
ujëmbledhës i Lumit te Matit ka nje sipërfaqe prej
2445 km2 dhe nje lartësi mesatare prej 746 m.
Mati ka nje gjatësi prej 144 km.
Dega kryesore e lumit te Matit është Lumi i Fanit
qe e ka origjinën e tij ne veri lindje te basenit,
ndërsa vete Mati rrjedh nga jug-lindja e basenit.
Baseni i Lumit Fan ka një siperfaqe prej 1080
km2 dhe sipërfaqja e pjese se bregdetit duke
përfshire pjesën e lumit pas bashkimit me lumin
Fan deri ne detin Adriatik është 590 km2.
Sipërfaqja e basenit te Matit, para se te takohet
me Lumin Fan është 1330 km2. I gjithë qarku i
basenit lumor mbulon nje siperfaqe prej 2993
km2. Duhet theksuar se pjesa e bregut qe

Figure 4 Basenet ujore ne Shqiperi dhe pozicioni i
projektit

permbytet ka nje popullate me densitet relativisht
te larte me nje impakt njerëzor me te larte se ne
pjesen e brendeshme te basenit. Por pjesa e bregut
perfaqeson vetem 15% te gjithë sipërfaqes te
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Fig.5 Harta e basenit te lumit Mat.

Qarkut te Basenit te Lumit Mat.
Lumi i Fanit përbehet nga dy dege, Fani Madh dhe Fani Vogël. Fani Madh ka nje siperfaqe
ujembledhese rreth 540 km2 dhe është afersisht 77 km i gjate. Lartesia mesatare është
afersisht 700 m. Burimi i tij rrjedh nga nje sipërfaqe me një lartësi prej 1400 m mbi nivelin e
detit. Lugina e lumit Fani Madh është afersisht 60 km e gjate dhe rrjedh nga veri-lindja
drejt jug-perëndimit. Ne piken ku takohet me Lumin Fan i Vogël lugina gjendet ne nje
lartësi prej 180 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti i konsiderueshem i ujrave lidhet me Formacionet me prodhimtari te larte që jane
te lidhura ngushte me gelqeroret dhe formacionet karstike si dhe me depozitimet sedimentare
aluviale ne ultesiren e bregut. Dy janë rezervuaret me potencial nëntoksor që njihen deri tani
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dihet se te pakten ekzistojne dy rezervuare nëntokësorë, respektivisht akuiferi i Fushe
Kuqe dhe ai i Lezhes, te dy te lokalizuar ne zonen e bregut dhe ne koridorin ku Lumi i
Matit rrjedh ne Detin Adriatik. Te dy akuiferet perbehen nga shtresa te quaternarit me
trashesi nga 150 deri 280 m. Sedimentet e zhavorreve formojne shtresa qe jane te ndare nga
shtresa sedimentesh argjilore.
Baseni
sedimentar
ne qender te Basenit
te Matit si dhe zonat
me
shkembinj
intruzive
karakterizohen nga
nje prodhimtari ujore
e vogel deri në te
mesme.

Figura 5 Kategorizimi sasior i kapacitetit te prodhimit te ujrave nëntokësorë ne lidhje me
perberjen e nen-tokes1.

Nga veshtrimi i figures verehen formacionet kryesore gjeologjike që janë reflektuar ne te
njëjtën model siç jane përcaktuar për nen-token dhe kapacitetin mbajtës2.

1

Sipas Planit te menazhimit te Lumit Mat 2010

2

Sipas Planit te menazhimit te Lumit Mat 2010
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Nje nga çështjet kryesore te gjeologjise ne basenin e Lumit Mat i takon masivit te
Bulqizes i cili ne harten gjeologjike percaktohet si Jurassic mesatar pyroxen dhe dunit qe
perfshin kufijte e Basenit te Matit. Pyroxenet dhe dunitet jane nen mineralizim dhe kane nje
perberje te larte kromi i cili është dhe ka qene qellimi i aktivitetit te minierave. Kjo mund te
reflektohet ne karakteristikat kimike si te ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësorë.

Figure 7 Paraqiitja grafike e prerjes gjatesore hidrologjike Lumi Mat-Gorre

Ne pjesën me jugore te basenit pyroxenet dhe dunitet nga masivi i Bulqizes kufizohen nga
karbonatet dhe dolomitet nga Trias-Jura i eperm duke i dhe shkak nje zone karstike plot me
burime uji dhe ujra nëntokësorë. Pjesa me veriore ka me pak karbonate ne formacionet
gjeologjike. Zona dominohet nga ultra bazike eruptive andesitic basalt, te cilet jane
kompakte dhe pak te çare dhe kapaciteti transmetues paraqitet ne figurën 4.2
Kapaciteti i larte prodhues është i lidhur ngushte me depozitat aluviale Holocene te cilat
jane me origjine si marine edhe te ujërave te ëmbla ne zonen tranzite te grykederdhjes se
Matit dhe ne ketë menyre janë nen influencën e klorideve dhe electroliteve marine.
Pjesa e ultesires ne rrjedhjen e poshtme te Mamurrasit vetem pjeserisht eshte adresuar ne
VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras

Kurbin

12
kete plan, pasi te dhenat per gjendjen si sasiore edhe kimike jane te kufizuara.
Megjithate, i vetmi informacion i disponueshem ne gjendjen kimike te ujerave
nentokesore ne basen, i referohen kesaj zone dhe per kete arsye do te perdoren ne
Zona

Furnizimi me uje

Ujitje

Puse Private

vleresimet e metejshme.
Cilesia e ujrave e furnizmimi me uje
Aktualisht ne basenin e Drojes, nuk ka impiant trajtimi te ujrave te ndotura. Pranohet se
te gjitha ndotjet e ujeshme derdhen direkt ne mjedis, por nuk ka te dhena mbi presionin
specifik te derdhjeve te ujrave te ndotura ne cilesine e ujrave sipërfaqësore, nëntokësorë dhe
te tokes.
Furnizimi me uje nga magazinimet e nentokes paraqet nje presion ne rezervat e ujrave
nëntokësorë ne zonen e bregut, dominuar nga nje prodhimtari e larte zhavorroresh dhe
depozitave aluviale. Zona është e dendur me popullsi dhe gjendet brenda kufijve te
Basenit te Matit, rajon dominues ekonomik.
Shtresezimet zhavorore ujembajtese me prodhimtari me te larte ujrore ndahen nga Lumi i
Drojes me ato te Fushe Kuqes te lokalizuara ne jug perendim te Lumit dhe akuiferit te
Kurbinit ne veri te lumit
Ne akuiferin e Fushe Kuqes shumica e puseve kane nje kapacitet prej 800 l/s. Akuiferi i
Fushe Kuqes është më shume i shfrytezuari ne Shqiperi. Ujërat nga te dy akuiferet perdoren
për furnizim me uje te popullsise ne Durres, Lezhe, Milot and Laç, si dhe për furnizimin me
uje te afersisht 50 fshatrave.
Nje numer i vogel çpimesh jane te shperndara g ja t ë g j it h ë zo n ës ne basen. Qindra puse
perdoren për perdorim privat si dhe për qellime bujqesie dhe industrie. Shumica e ketyre
puseve kane nje kapacitet te vogel (me pak se 1 l/s). Nuk ka tregues mbi nje presion te forte
ne rezervat e ujrave te nentokes me perjashtim te zones fushore.
Më shume se 400 puse gjenden ne zonen e bregut, ne fshatrat Fushe Kuqe. Autoritetet
lokale kane 12 puse ne pune për furnizimin me uje, me nje kapacitet afersisht 800 l/s.
Tabela ne vijim jep nje pamje te pergjithshme te perdorimit te ujrave nëntokësorë ne zonen
fushore bregdetare te Matit3.

3

Sipas Planit te menazhimit te Lumit Mat 2010
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Ne veri te Matit ( Rrile)
Ne jug te Matit (Fushe Kuqe )

300 l/s

500 l/s

1100 l/s

1150 l/s

-

200 l/s

2.1.2 Uji, akuiferet, rruget ujore, brigjet
Sheshi ku parashikohet ndertimi i objektit sipas projektit ndodhet ne zonen ne te cilen
rrjedhin ujera siperfaqesor te cilet infiltrojne ne formen e ujerave nentokesore, te prrockave,
kanaleve te fushes ( sistemimi i tokave bujqesore) dhe pothuajse ne shumicen e kohes
ka uje.
Ujerat freatik dhe arteziane jane prezent ne kete zone te ndodhur ne zhavoret e
nentokes ujembajtese.
Zona ujembajtese e burimeve arteziane ndodhet ne thellesin 40-50 m ne Adriatik (ana
perendimore e sheshit te kerkuart) dhe 160-180m ne Fushe Kuqe nga siperfaqja e tokes.
Uji i pishem per nevojat e popullsise sigurohet nga Akuiferi ujembajtes zhavoror i
Fushe - Kuqes me 1250 l/sek si dhe ai i fushes se Laçit me zhavore e rerera ne ane te
dy stacioneve te pompimit 2.5km ne VL te Gorrejes dhe 2.5km ne VP te Gorrejs me
debite 50 –60 l/sek.
Ushqyesi kryesor per pellgun ujembledhes te Fushe Kuqes deri ne Gorre - Mamurraz
eshte lumi Mat, Droje, dhe disa burime nentokesore qe dalin afer ballit te mbihypjes se
zones strukturalo- faciale te Krasta - Cukalit mbi ate te Krujes si dhe burime te tjera
qe shkarkojne poshte nivelit te fushes, duke drenuar ne pellgun ujembajtes te Fushe
Kuqes.
Aspekti gjeologjik qe lidhet me mbajtjen e ujit.
Sheshi ka parashikohet ndertimi i objektit ndodhen në zonen ku sipas literatures dallohen
ujera qe lidhen me shkembinjet e shkrifet dhe shkembinjet kompakt.
Ne shkembinjet e shkrifet dallojme ato me ujembajtje te larte ku futen sedimentet
aluviale zhavorret, zhuret, rerat kokerr trashe, ndersa me ujembajtje te dobet perfshihen
depozitimet pleistocen – holocenit, depozitimet kontinentale, llumera, argjila, torfa,
depozitimet e miocenit ,pliocenit.
Ne shkembinjet kompakt me ujembajtje te larte perfshihen gelqeroret e kretakut te
siperm Cr2 te zones se Krujes.
Ne shkembinjet kompakt me ujembajtje te dobet kemi perfshire depozitimet e flishit
te oligocenit, deri praktikishit pa uje.
Nga studimet e kryera nga Sherbimi Gjeologjik Shqiptar afer sheshit, te dhenat e
shpimeve deri 200m flasin per nje akuifer me debit te vogel ne kete zone (perjashtuar
Fushe - Kuqen me trashesi baseni 160 –180m). Trashesia e zhavoreve bashke me
ndershtresat e argjilave shkon 50-60m dhe debiti i shpimeve te kryera shkon 4- 5
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l/sek, por edhe 3 l/sek, rralle 50l/sek.
Nje problem i dale me pare ne zone e gjere fushore te aqufereve eshte ulja e nivelit te
ujerave nentoksore si rrezultat i shfrytezimit te tyre pa kontroll dhe ardhjen e ujerave
detare (me mineralizim mbi 1 gr /l) .
Lumi i Ishmit, ne jug perendim te zones se sheshit sipas projektit, është formuar nga ujrat e
lumit të Tiranës, Tërkuzës, dhe Zezës. Eshte e rëndesishme të theksojmë se në pellgun
ujëmbledhës së lumit Ishëm dhe degët e tij, ndërhyrja e shoqërisë njerezore ka qenë mjaft e
fuqishme dhe kjo është reflektuar jo vetëm në proçeset e abrazionit dhe mbathjes së bregdetit
por edhe në evolucionin e formave gjeomorfologjike të tij.
Lumi i Drojës që derdhej në det, pas bonifikimit të fushës së Thumanës dhe ndërtimit të
digës së tij në fshatin Drojë solli pakësimin e ndjeshëm të depozitimeve përpara se të derdhej
në lumin e Ishmit. Lumi i Ishmit në periudha të ndryshme kohore ka ndryshuar shtratin dhe
grykëderdhjen e tij një dukuri, kjo që ka ndikuar në mënyrë të ndjeshme në proçeset
bregdetare të gërryerjes dhe të depozitimit, krijimin dhe zhdukjen e formave
gjeomorfologjike.
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3.Informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve të
mundshme, negative, në mjedis, të projektit, përfshirë ndikimet
në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër;
3.1 Ndikimet negative ne mjedis
Aktivitetet që do të japin ndikime të mundshme negative në mjedisi gjatë të gjitha fazave të
zbatimit të projektit, asaj parapregatitore, të ndertimit të objektit e te venies ne funksion janë
veprimtaritë si:








Gërmimet e tokës dhe dhe pastrimi e sistemi i sheshit ku do të ndertohet objekti;
Percaktimi i trajtimi i rrugeve për qarkullim të automjetev në objekti e lidhja me
rrugen e zones jashte tij.
Rrethimi i sheshit të ndertimit.
Percaktimi e pastrimi i vendit të qëndrimit të përkohëshëm te automjeteve e
elementeve strukturore te ndertimit si panele sanduiç, elemnetet metalik te çatisë etj.
Hapja e themeleve, punime germimi;
Ndërtimi i themeleve dhe krejt objektit;
Funksionimi i objektit per perpunimin e profileve te skeleteve metalike.

Keto veprimtari mund të ndikojë në mjedisin biofizik dhe social - ekonomik nga:









Zenia e përhereshme e tokës;
Përdorimi i makinerive të ndërtimit dhe mjeteve të transportit;
Përdorimi i materialeve të ndërtimit;
Përdorimi i karburantit gjatë ndërtimit;
Gjenerimi i emisioneve në ajër;
Gjenerimi i zhurmave nga automjetet per ndertimin si dhe i makinerive e pajisjeve që
përdoren per ndertimin e objektit;
Trajtimi dhe depozitimi i mbetjeve të prodhuara.
Administrimi i ujrave te përdorura.

Kërkesat mjedisore dhe sociale të fazës së venies në funksion dhe të mirëmbajtjes janë:





Marrja e përhereshme e tokës për ndertimin e objektit;
Gjenerimi i zhurmave nga perpunimi i hekurit si dhe me pak e automjeteve;
Prodhimi i mbetjeve e administrimi i tyre.
Kërkesat për trajtimin e çeshtjeve vizuale e të peisazhit në tërësi.
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Ndikimi i karakteristikave aktuale klimatike mbi aktivitetet e projektit
Vendi ku zbatohjet projekti, fshati Fush Mamurras karakterizohet nga klimë tipike
mesdhetare me dimër të butë e me reshje dhe verë e nxehtë dhe e thatë. Këto karakteristika
klimatike janë të përshtatshme për qëllime të të gjitha fazat e zhvillimit të projektit. Kështu,
punimet e ndërtimit mund të realizohen pothuajse gjatë gjithë vitit. Megjithatë është sugjeruar
për të shmangur periudhat kur bie shi në punimet në mjedise të hapura.

3.2 Ndikimet ne biodiversitet
Zona në shqyrtim zotëron kryesisht lloje të bimësisë se kultivuar bujqësore e cila është e
shoqëruar me bime spontane krysisht barishtore por dhe shkurrore. Sheshi i ndertimit të
objektit nuk prek investime të kryera me parë por vetëm sipërfaqe toke e trajtuar për aktivitet
bujqësor dhe me abandonime sipas rastit.
Zenia e përherëshme e tokës nga struktura ndertimore e tjetersimi i asaj bujqësore, pastrimin i
tërrenit ku do të ndertohet objekti, lidhja e objektit me rrugen e asfaltuar të zones, punime të
tokës për themelet e shtresat e objektit, transporti i materialeve, zhurma e krijuar gjatë
ndertimit dhe funksionimit etj, përbëjnë ndikimet kryesore në burimet ekologjike dhe të
biodiversitetit në ketë zonë.
Ndikimet e mundshme mbi burimet ekologjike dhe biodiversitetin gjatë fazës së ndërtimit
përfshijnë tjëtërsimin e vendit e eleminimin e nje siperfaqe me kultura bujqesor e spontane si
habitat i modifikuar nga njeriu, shqetësime të kafshëve (kryesisht shpëndëve) ose migrimi i
përkohshëm i atyre të zonës më larg sheshit të ndertimit shkaktuar nga zhurma e prishja e
habitatit ne siperfaqen e objektit, dhe prania e njerëzve dhe e automjeteve, ndotjet nga
shkarkimet e munshme dhe emetimi i substancave të ndotura, çojnë në degradimin e
kushteve të nevojshme që mbështesin biodiversitetin.
Duke qënë se vendi ku do të ndertohet objekti është mjedis rural ku dominon aktiviteti
bujqesor, në përgjithësi karakterizohet me vlera të uleta e të moderuara përsa i përket
biodiversitetit. Në kushtet e habitateve të modifikuara dhe mungesë të specieve endemike, të
rralla ose të rrezikuara ndikimi është i ulët duke marrë parasysh emigrimin e spostimin e
llojeve.
Ndikimet në faunë
Ndikimet kryesore në grupe të ndryshme të faunës nga ndërtimi i objektit të propozuar mund
të klasifikohen si shqetësim për elementët faunistik të zonës.
Ndërtimi përfshin pastrimin e vegjetacionit e tjetersimi i terrenit, gërmimit të dheut, dhe
lëvizja e mjeteve apo pajisjeve mbi rrugët dhe terren, ngarkimin dhe shkarkimin e
materialeve dhe aktiviteteve të tjera mund të rezultojë në lëndime apo eleminimin e kafshëve.
Për pozicionin e sheshit të ndertimit, ndikimet e tilla nuk mund të jenë të rëndësishme, pasi
nuk përfshijnë një numër të madh të organizmash të cilat nuk janë të konsoliduara si
komunitete apo popullata pasi habitati është tokë bujqësore. Elementët faunistikë nuk
karakterizohen nga ndjeshmeri e veçantë që të ndikohen në mënyrë specifike apo që të jenë të
paaftë për të kompensuar humbjet në mënyrë të arsyeshme, ose janë tashmë të ulët në numër.
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Shpendet
Ndikimi mbi zogjtë në ketë mjedis gjatë ndërtimit mund të vlerësohet si i moderuar dhe i
rikthyeshëm.
Gjitarët
Aktiviteti mund të ndikojë në humbjen e drejtpërdrejtë duke tjetersuar mjedisin përmes
punimeve të ndërtimit, veçanerisht realizimin e themeleve e tjetersimin e siperfaqes. Në
shumë raste, humbja e vendit nuk ka gjasa të ketë një ndikim potencial në popullatën e
specieve. Këtu nuk ka mjedise me popullata të përqëndruara të gjitareve por mund të jenë në
gjëndje të largohen nga zona për të shmangur rrëmujën. Ndikimi mund të vlerësohet i ulët
dhe i kthyeshëm duke pranuar spostimin ose emigrimin.
Jovertebroret, amfibet dhe zvarraniket, nuk përfaqësohen nga popullata të qëndrueshme veç
atyre që banojnë në mjedise buzë kanalit drenues e ngritjeve të anëve të tyre etj. Gjatë
aktiviteteve të ndërtimit ato mund të dëmtohen ose dalin dalin nga mjediset ku janë strehuar.
Dëmtimi e eleminimi nga automjetet përbën një efekt të mundshëm gjatë ndërtimit, që ndikon
në shkatërrimit të drejtpërdrejtë të popullsisë e amfibëve dhe zvarranikëve, si dhe faunës
jovertebrore. Rëndësia e ndikimeve të mësipërme mund të vlerësohet e ulët.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Objekti Magazine 1 kt ( Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) ndertohen në
terren të sheshtë bujqësor, me vlera të moderuara e të ulëta të biodiversitetit, (mungesës së
specieve endemike, të rralla ose të rrezikuara, zonat e mbrojtura, etj).
Nuk ka argumenta që ky objekt të jete pengesë e rrugeve migruese të shpendeve të ujit.
Nuk ka ndikim potenciale flora dhe fauna në përgjithësi, dhe në speciet endemike, të rralla
ose të rrezikuara në veçanti, gjatë fazës së operimit e mirëmbajtjes.

3.3 Ndikimet në ujë
Ujrat nëntoksore
Objekti Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) do të
ndertohet në një zone rurale me aktivitet bujqësor pa dëndesi objektesh ndertimore por me
ndertime të veçuara. Kjo zonë, e cila është e përbërë nga shtresezime që nuk ndikojnë
potencialisht në aqufer nga shkarkimet e mundëshme me masat e parashikuara sipas projektit
por behet pjesë e një mjedisi me aktivitet blegtoral. Megjithatë shtresezimet ujëmbajtëse
mund të ndotet nga derdhjet e naftës dhe të ujërave të përdorura të krijuara gjatë punimeve të
ndërtimit të ndertimit si dhe nga shkarkimet gjatë fazës së operimit.
Ndikimet e mundshme mbi ujërave nëntokësore:



Ndikimet e mundshme mbi ujërave nëntokësore nga punimet e ndërtimit, themelet
dhe vepra të tjera të lidhura me tokën;
Makineritë që punojne në ndërtim dhe kamionet transportues, të cilat mund të sjellin
rrezikun e ndotjes nga karburanti dhe vaji.

VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras
Kurbin

18


Rreziku i ndikimeve negative në ujin nga shkarkimet e mundshme të ujrave të
përdorura e ato ato nga aktiviteti perpunimit te profileve metalike.

Nese nuk merren masa, ndikimet e mundeshme në cilësinë e ujërave nëntokësore janë
vlerësuar të moderuar me probabilitet të mesëm e të madhësisë së mesme.
Ndikimet e mundshme mbi ujërat sipërfaqësore
Ndikimet e mundshme mbi rrjedhat e ujit të lidhura me veprimtaritë pergatitore te sheshit dhe
veprimtaritë e ndryshme ndërtimore (ndërtimi i rruges hyrëse, punime tokësore dhe kullimit;
makinerive të ndërtimit dhe mjeteve të transportit; themelet, ndërtimi i objektit etj),
përfshijnë:
Rritja e pezullive në ujërat nga germime e dherave;
Rreziku i mundshëm i ndotjes nga lëndë djegëse si nafta, mbetjet e ngurta, etj;
Rreziku i ndikimit negative direkte në ujërat sipërfaqësore të kanalizimeve;
Ndikimet e mundshme negative në ujërat sipërfaqësore janë vlerësuar të ulët, të një
probabiliteti të moderuar dhe me shtrirje vetëm lokale.

3.4 Ndikimet në tokë
Nga ndertimi i objektit do te kete një humbje të sipërfaqes të administruara me kultura
bujqësore. Makinëritë e ndertimit, automjetet që bejnë rregullimin e tokës mund të ndotin
zonën me derdhjet e naftës, dhe mund ngjeshin ose të dëmtojë tokën në zonën rreth objektit.
Ndikimet e mundshme:




Humbja e tokës bujqësore nga ndertimi i objektit;
Ngjeshja e tokës nga mjetet qarkulluese në zonën rreth objektit gjatë punimeve të
ndertimit;
Ndotja e tokës, e cila mund të ndodhë me derdhjet e naftës nga transporti dhe mjeteve
të punës ose përmes ujërave të zeza dhe mbetjet urbane gjatë aktiviteteve të
ndërtimit.

Pasi janë zbatuar masat e duhura zbutëse, ndikimi i përgjithshëm mbi cilësinë e tokës mund të
vlerësohen të një rëndësie të vogël dhe me masë të kufizuar duke perjashtuar ndryshimin e
destinacionit të përdorimit të tokës.
Tektonia dhe sizmiciteti
Ndikimet e mundshme
Nuk ka ndikime të mundëshme që mund të gjenerohet nga aktivitetet e ndërtimit por dëmet e
mundshme për objektin mund të ndodhin në rast të tërmeteve në qoftë se ata janë të përshkuar
nga linja tektonike; etj
Projekti duhet të perputhet me vertetimin sizmik te sheshit te ndertimit të leshuar nga Instituti
i Sizmiologjise, për parametrat e marre per llogaritjen e ngarkeses sizmike si intensiteti
sizmik i truallit te ndertimit sipas shkalles Merkalit e kategorisë së truallit.
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Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Nuk ka të tjera kërkesa të përdorimit të tokës gjatë fazave të operimit dhe mirëmbajtjes.
Kërkesat për përdorimin e tokës janë plotësuar para fazës së ndërtimit, me qëllim ndërtimin e
ketij objekti.

Gjeologjia
Vendi ku vendoset objekti është e testuar nga ana gjeologjike nga ndertimi i objekteve të tjera
ndertimore me volume ndertimore e lartësi katësh të ngjashme. Nga punimet pregatitore te
terrenit ku do te ndertohet objekti mund të ndodhin fenomene të izoluara erozioni gjatë
punimeve germuese e që janë me veprim të perkohshëm. Mund të ndikohet gjithashtu në
lëngëzimin e mundshëm të tokës në vendin e themeleve.
Keto ndikime të mundshme vlerësohen me probabilitetit të ulët dhe me madhësi dhe shtrirje
për aq kohë sa ndërtohen objekti.

Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes.
Ndikimet e parashikuara nga aktivitetet e operimit dhe të mirëmbajtjes që lidhen me
parametrat gjeologjike, tektonike dhe sizmike në zonën e projektit nuk kanë ndonjë çeshtje
specifike të panjohur që mund të merret në konsideratë. Ndersa dëmet e objektit në rast të
tërmeteve potenciale janë të mundura.

3.5 Ndikimet në ajër
Vendi për ndertimin e objektit ne zonën e Fush Mamurrasit të Bashkisë Kurbin, është zonë e
mbuluar me bimësi të kultivuar apo natyrore spontane dhe cilësia e ajrit përgjithesisht është
në nivele të kënqshme për zona rurale me aktivitet bujqësor si dhe aktualisht nuk evidentohen
rastet e ndotjes nga aktivitete industriale të caktuara më ndikim potencial ndotës ne ketë zonë.
Aktivitetet e ndërtimit do të gjenerojë pluhura dhe pezulli me grimca nga punimet e ndërtimit
dhe transportit. Aktivitet që gjenerojne pluhura jane ndertimet e objektit stallë per rritje derri,
rregullime rrugore të cilet janë pothuajse vetem lidhese me objektit, pastrim bimësie, ndërtimi
i objektit dhe themelet e strukturave mbajtese si dhe emisionet e gazit nga mjetet e transportit
dhe pajisjet e ndërtimit. Pluhuri, grimcat dhe emetimet e gazeve mund të ndikojë negativisht
në biodiversitetin, burimet ujore dhe shëndetin e punëtorëve dhe të popullatës lokale.
Shkarkimet ne ajer mund të specifikohen emetime të pluhurave dhe grimcave (pm10).
Emetimet me të medha pluhurave mund të ndodhin gjatë oreve të punës në aktivitetet
ndertimore.
Pluhuri nuk shkakton ndryshime afatgjata në cilësinë e ajrit lokal, por depozitimi i tyre në
mjediset në afersi shkakton ndotje dhe për këtë arsye mund të rezultojë në ankesa, por që keto
ndikime janë të përkohshme, ose gjatë fazës pregatitore dhe asaj të ndertimit.
Ndersa emetimet me grimcat pezull në atmosferë për një periudhë më të gjatë mund të
transportohen më gjerë sesa pluhuri nëpërmjet eres, grimca të lëshuara edhe nga motorët e
automjeteve, etj. Madhësia e emisioneve PM10 është relativisht e vogël, çdo efekt anësore që
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rezultojnë prej tyre ka të ngjarë të jetë relativisht afatshkurtër pa efekte të rëndësishme jashtë
kufijve të shesheve të ndërtimit. Duke qënë së grimcat PM10 janë mjaft të vogla, ato tërhiqen
në mushkeri gjatë frymemarrjes dhe japin ndikim potencial për shendetin
Emetimet e gazeve: Ndotësit kryesorë në lidhje me të cilat janë të lidhur me trafikun rrugor
gjatë ndertimit janë NO2, PM10, CO, benzen (C6H6) dhe benzopireni (C20H12). Emetimet e
NO2 dhe PM10 të cilat në mjedise urbane kanë më shumë gjasa për të tejkaluar standardet
përkatëse të cilësisë së ajrit për vëndin tonë në objekt ne momente piku të punimeve por ne
një mjedis të hapur rural mund të ndjehet vetem ngjitur me kantjerin e ndertimit. Nuk
parashikohet që keto ndikime të shtrihen dhe te jetë potenciale në cilësinë lokale të ajrit.

3.6 Ndikimi ne peisazh dhe vizualiteti.
Gjatë fazës së ndërtimit të objektit, nuk do të ketë ndikime në vlerat e peisazhit ku spikat
terreni i sheshtë me aktivitet bujqësor si dhe ai natyror rural dhe të pamjes në tëresi përmes
ndryshimeve që do të ndodhin nga:





pastrimi i vegjetacionit të vendit si dhe ngritja e objektit;
ndertimi i koridorit hyres fare e shkurter per lidhjen e me objektin me rrugen;
axhustimi mjedisor zbutes e kompensues që rrjedhi nga gjelberimi i mjedisit në anë të
objektit;
prania e njerezve, automjeteve, kafsheve ne mjediset e zbuluara ne ane te objektit.

Nga përfundimi i objektit do të ketë ndikime në pejsazhin rural në ketë fshat nga prania e
objektit të përfunduar por përceptimi do te jete i moderuar për faktin se kemi të bejmë me nje
volum të ri objekti ndertimor i cili pergjithesisht ka distanca të ngjashme nga objektet e tjera
te te veçuara të kesaj zone rurale. Ndikimi pritet të jetë i moderuar deri të mesëm mbi
pejsazhin.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Në kushtet kur objekti do të jetë një zhvillim i ri duke u ekspozuar më më theks si objekt
zhvillimor në një zonë rurale, ndikimi në pejsazh mund të klasifikohet i moderuar e me
ndjeshmeri të mesme. Si një masë zbutëse është sugjeruar është rritja sa më shumë që te jetë e
mundur e këndeve të gjelbërta rreth objektit.

3.7 Përmbytjet
Nuk ka asnjë ndikim të parashikuar të përmbytjeve gjatë fazës së operimit. Ndikimin e
mundshëm të ngjarjeve të përmbytjeve në zhvillimin e projektit, veçanërisht marrja parasysh
e ndikimeve nga efektet nga ndryshimet klimatike zbuten nga marrja e masave të
parashikuara.
Marrja e masave për të mos dëmtuar infrastrukturën kulluese gjatë ndertimit si dhe aplikimi i
themeleve të strukturave të objektit sipas praktikave me te mira e kodeve ndertimore
garantojnë mbrojtjen e nga përmbytjet gjatë operimit. Zbatimi i masave te duhura zbutëse,
çon në një ndikim që vlerësohet i një rëndësie të vogël.
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3.8 Ndikimi ne trashëgimisë natyrore dhe zonat e mbrojtura
Vëndi për ndertimin e objektit shtrihet në tërren të sheshtë të zhvilluar nga pikpamja
bujqësore por dhe blegtorale, me vlera të ulëta në drejtim të biodiversitetit. Nuk ka asnjë
ndikim potencial të parashikuar në florën dhe faunën në përgjithësi, dhe në specie endemike,
të rralla ose të rrezikuara në veçanti. Nuk ka zona të mbrojtura në afërsi të zonës së projektit.

3.9 Çështjet social ekonomike
Në lidhje me kontekstin lokal, zona e prekur do të jenë përfituese e drejtpërdrejtë nga aspekti
ekonomik. Gjatë periudhës së ndërtimit, do të ketë një numër të konsiderueshëm të
punëtorëve të ndërtimit që do të punësohen nga popullsia e zonës afër vendit ku zbatohet si
dhe ne fazën e operimit.
Përfitimet do të shkojnë për kompanitë lokale të ndërtimit të kontraktuar. Aktivitetet e
ndërtimit ndikojnë e ofrojnë kushte të favorshme dhe inkurajojnë bizneset e reja, ose
shërbimet për punëtorët e ndërtimit.
Përdorimi i tokes
Ndertimi i objektit zhvillohet në një sipërfaqe terreni pronë private, dhe nuk kemi të bëjmë
shpronësime dhe kompensime. Toka në ketë fshat është dominuar nga zhvillimi bujqësor e
blegtoral.
Ndersa çdo dëmtim mundur i objekteve infrastrukturore, pronave etj, afër objektit duhet të
kompensohen ose duhet të restaurohen në të njëjtën gjendje e saktë si para ndërtimit.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Projekti do të kontribuojë për zhvillimet e mëtejshme të aktiviteteve kryesisht ndertimore e
objekteve ndertimore e me gjere në ketë fshat.
Projekti do të ndikojë pozitivisht në plotësimin e kërkesave në rritje për punësimin e fuqisë së
lirë puntore si dhe plotësimin e kërkesave në rritje të tregut për profile metalike.

3.10 Ndikimi në infrastrukturë
Efektet negative të infrastrukturës ekzistuese, që lidhen me ndërtimin e objektit, janë
kryesisht:
Dëmtimi i mundshem i infrastrukturës ekzistuese si pasojë e qarkullimit të kamioneve e
automjeteve të transportit.
Me zbatimin e masave përkatëse, ndikimi i mundshëm në infrastrukturë vlerësohet i një
rëndësie të vogël dhe të masës lokale.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Nuk ka asnjë ndikim të parashikuar e që të ketë lene gjurmë negative në infrastrukturën
ekzistuese, gjatë operimit dhe mirëmbajtjes.
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3.11 Trashëgimia kulturore
Nga vezhgimi i terrenit në zonën e projektit si dhe nga kontaktimi i banoreve dhe i
specialisteve lokal nuk konstatohen objekte te trashegimise kulturore, historike e
arkeologjike.
Sipas ligjit "Për trashëgiminë kulturore", para fillimit të punimeve të ndërtimit është i
nevojshëm miratimi nga Agjencia e Sherbimit Arkelogjik. Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
është institucion qendror, në varësi të Ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore, e
krijuar për të ushtruar veprimtari në fushën e gërmimeve dhe të studimeve të trashëgimisë
kulturore, që preket nga punimet ndërtuese të çdo natyre, apo nga planet për rregullimin e
territorit. I gjithë personeli në zbatim të projektit duhet të trajnohet për të ndaluar punimet në
qoftë se ndonjë objekt me vlerë historike ose para-historike është gjetur. Nëse kjo ndodh kjo,
ndërtimi nuk duhet të fillojnë deri sat ë autorizohet nga institucioni publik kompetent për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Nga vezhgimet ne terren si dhe nga prania e objekteve
ndertimore egzistuese nuk pritet të ndodh një rast i tillë.

Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Nuk ka ndikim të pritshëm në trashëgiminë kulturore gjatë operimit dhe mirëmbajtjes.
Procesi i përzgjedhjes së vendndodhjes ka lidhje më pronësinë dhe tiparet rurale të zonës, dhe
nuk është dashur ndonjë shmangie që të lidhet me praninë e objekteve të trashëgimisë
kulturore e objekteve historike.

3.12 Mbrojtja në punë dhe kushtet e punës
Faza e ndërtimit si dhe ajo e operimit te objektit do të favorizojë punësimin e një numri të
konsiderueshem puntorësh në zonën që pritet fillimi i punimeve të objektit. Punëdhënësi dhe
të punësuarit do të jenë të detyruar të ndjekin përcaktimet e përfshira në aktet e ndryshme
ligjore në fushën e punës dhe legjislacionit për mbrojtjen sociale. Masat duhet të jenë të
përshkruara në drejtim të mbrojtjes së të punësuarve. Këto masa përfshijnë ndërmarrjen e
detyrave të caktuara nga ana e personelit të kualifikuar, dispozitat për pajisje të përshtatshme
personale të mbrojtjes, shmangien e aktiviteteve gjatë kushteve të keqesuara te motit, për
ofrimin e shërbimeve sanitare dhe pajisje të mirëqenies në vend, si dhe identifikimin e duhur
të rrezikut dhe vlerësimit të tij. Këto masa, së bashku me angazhimin në përputhje me ligjet e
shëndetit dhe sigurisë shqiptare do të sigurojnë themelin mbi të cilin do të bazohet shëndeti
dhe siguria e punonjësve.
Kushtet e punës në mjediset ku punohet do të përcaktohen në përputhje me legjislacionin
përkatës shqiptar të punës. Mjedisi i qëndrimit dhe i punës për punëtorët do të jetë i
përshtatshëm, i pastër, i sigurt, për të siguruar nevojat bazë të punonjësve.
Kompania zbatuese do të jetë përgjegjëse për Shendetin dhe Planin e Sigurisë për të siguruar
një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm të punës. Investitori do të shqyrtojë dhe të miratojë
këto plane dhe do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e performances së zbatuesit. Të gjithë
punëtorët do të trajnohen në lidhje me rregullat dhe proçedurat e e duhura të sigurisë.
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Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Qëllimi i të gjitha programeve të shëndetit dhe sigurisë në punë është për të nxitur një mjedis
të sigurt për veprimtarinë njerezore. Funksionimi i objektit dhe mirëmbajtja do të kërkojë
zbatimin e kërkesave ligjore që rregullojnë marrëdheniet për kushte të përshtatshme të
mjediseve të punës.

3.13 Ndikimi në komunitet, Shëndeti dhe Siguria.
Aktivitetet e ndërtimit nuk do të sjellin ndryshime potenciale në mënyrën e jetës së banorëve
të zonën kufizuese të objektit. Vend-ndodhja nuk është e ekspozuar në mënyrë të tillë që të
favorizojë levizje të pakontrolluar të njerëzve.
Është e rëndësishme që komuniteti të njohe e të jetë i informuar në lidhje me vendin e
zbatimit të projektit për arsye të levizjeve të pa autorizuara që mund të ndodhin në vendet e
ndërtimit nga fëmijët dhe të rriturit e që mund të shkaktojë pasoja të rënda për keta
individëve. Rrethimi i sheshit të ndertimit dhe mbajtja nën kontroll, rrit masat e sigurisë në
ketë drejtim. Zbatuesi i punimeve do të jetë i detyruar për të zhvilluar dhe zbatuar proçedurat
për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e publikut. Kjo do të përfshijë trajnime për punëtorët
dhe personelin e sigurisë për të parandaluar qasje të pa autorizuara në vendet e ndërtimit,
zonat e qarkullimit të mjeteve të ndërtimit, si dhe zonat e magazinimit të pajisjeve.
Gjatë fazës së ndërtimit, ka probabilitet minimal për punëtorët të vuajnë nga sëmundje të
caktuara infektive. Çështjet e mundshme të shëndetit publik nga sëmundjet e ndryshme nga
speciet vektoriale, nuk ka propabilitet të vlerësuar e të jetë i ndikueshem gjatë zbatimit të
projektit.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Gjatë fazës operacionale, objekti nuk ka ndikime të cilat mund të konsiderohet si një rrezik
shëndetësor të komunitetit në qofte se zbatohen me korektesi kushtet mjedisore. Gjatë fazës
operacionale nga stalla emetohen aroma të pakëndeshme por pa rrezik potencial ne shendetin
e sigurinë e komunitetit. Plehrat e prodhuara nga ky aktivitet do të adresohen si shumë të
leverdishme në aktivitetet bujqesore të vete subjektit si dhe në komunitet. Projekti i
propozuar nuk do të krijojë kushte mjedisore të cilat mund të çojnë në përkeqësimin e
gjendjes shëndetësore në zonën e projektit, por do të ndikojë në rritjen e punësimit e do të
reflektojë pozitivisht në të gjithë treguesit e menyres së jetesës në komunitet.

4. Shkarkime te mundshme në mjedis
4.1 Shkarkimet e ujërave të ndotura
Ndikimet e mundshme nga shkarkimet në ujërat nëntoksore
Objekti Magazine 1 kt ( Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) sipas
projektit do të ndertohet në fshatin Fush Mamurras të Bashkisë Kurbin në anën e djathtë të
Rrugës Autostradë Shkoder - Tirane, në një zonë të dominuar nga aktivitete bujqësore dhe
sherbimi . Ujrat nëntoksore mund të ndotet nga derdhjet e naftës dhe të ujërave të përdorura
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të krijuara gjatë punimeve të ndërtimit të objektit si dhe gjatë venies në punë të objektit.
Ndikimet e nga shkarkimet e mundshme mbi ujërave nëntokësore:




Ndikimet e mundshme mbi ujërave nëntokësore nga punimet e ndërtimit, themelet
dhe aktivitete të tjera të lidhura tokën;
Makineritë për ndërtim dhe kamionet transportues të cilat mund të sjellin rrezikun e
ndotjes nga karburanti dhe vaji;
Rreziku i ndikimeve negative në ujrat nëntoksore nga shkarkimet e ujrave të
përdorura.

Në zonë nuk ka puse hidrogjeologjike të hapura në akuiferet kuaternare zhavorere të zonës
për furnizimin me ujë të pijshëm të popullsisë, për pasojë nuk ka ndjeshmëri për ndikimin të
mundshme të aktiviteteve të projektit në ujërat nëntokësore.
Megjithatë marrja e masavë për ndalimin e shkarkimeve ndotese është e rëndesishme. Nese
nuk merren masa, ndikimet e mundeshme në ujërat nëntokësore janë vlerësuar me nivelit, të
ulët si dhe probabilitet e madhësi të moderuar.
Gjate fazes se operimit, ne qoftë se nuk zbatohen kushtet e masat sipas projektit, ndikimet e
mundeshme në ujërat nëntokësore janë vlerësuar me nivel, probabilitet e madhësi të
moderuar.

Ndikimet e mundshme nga shkarkimet mbi ujërat sipërfaqësore
Ndikimet e mundshme mbi rrjedhat e ujit të lidhura me aktivitetin parandërtimor dhe
veprimtaritë e ndërtimit të ndryshme (ndërtimi i rrugëve hyrëse eventual, punime tokësore
dhe kullimit; makinerive të ndërtimit dhe mjeteve të transportit; ndertimet, etj), përfshijnë:
 Rritja e pezullive në ujërat të nga germimet e dherave;
 Rreziku i mundshëm i ndotjes nga lëndë djegëse si nafta, mbetjet e ngurta, etj .;
 Erozioni ne anë të germimeve të themelit si dhe sedimentimi;
Ndikimet e mundshme negative në ujërat sipërfaqësore janë vlerësuar të ulët, të një
probabiliteti të moderuar dhe me shtrirje vetëm lokale.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes.
Gjatë fazës së operimit e mirembajtjes ndikimin konsiston në:
-

Shkarkime të mundëshme të ujrave të përdorura nga sherbimet si dhe produktet e
mbetjeve te vogla perpunuese;
Shkarkimet e mundëshme të vajrave të përdorura e karburantit nga automjetet që
bëjnë furnizimin e transportin në shërbim të aktivitetit.

Në qoftë se nuk zbatohen masat për eleminin e zbutjen e ketij ndikimi, vlerësimi i tij
është i nivelit të moderuar deri në të mesëm, të një probabiliteti të moderuar dhe me
shtrirje vetëm lokale.
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4.2 Shkarkimet e gazeve dhe pluhurave
Aktivitetet e ndërtimit do të gjenerojë pluhura dhe pezulli me grimca nga punimet e ndërtimit
dhe transportit. Aktivitet që gjenerojne pluhura jane krijimi i sheshit te punimeve, rregullime
rrugore, pastrim bimësie, ndërtimi i objektit si dhe emisionet e gazit nga mjetet e transportit
dhe pajisjeve të ndërtimit. Shkarkimet ne ajer mund të specifikohen emetime të pluhurave
dhe grimcave (pm10). Emetimet me të medha pluhurave mund të ndodhin gjatë oreve të punës
në aktivitet ndertimore.
Pluhuri nuk shkakton ndryshime afatgjata e me shtrirje të gjërë në cilësinë e ajrit lokal, por
depozitimi i tyre në sipërfaqet e afërta me aktivitet bujqësor shkakton ndotje dhe për këtë
arsye mund të rezultojë në ankesa por që keto ndikime janë të përkohshme, ose gjatë fazës
pregatitore dhe asaj të ndertimit.
Ndersa emetimet me grimcat pezull në atmosferë për një periudhë më të gjatë dhe që mund të
transportohen më gjerë sesa pluhuri nëpërmjet eres janë grimcat e lëshuara nga motorët të e
automjeteve, gjeneratorët në rast përdorimi, etj. Si madhësia e emisioneve pm10 është
relativisht e vogël, çdo efekte anësor që rezulton prej tyre ka të ngjarë të jetë relativisht
afatshkurtër pa efekte të rëndësishme jashtë kufijve të shesheve të ndërtimit. Duke qënë së
grimcat pm10 janë mjaft të vogla, ato tërhiqen në mushkeri gjatë frymemarrjes dhe japin
ndikim potencial për shendetin
Emetimet e gazit: Ndotësit kryesorë të cilët janë të lidhur me trafikun rrugor gjatë ndertimit
janë NO2, PM10, CO, benzeni (C6 H6 ) dhe benzopireni (C20 H12 ). Emetimet e NO2 dhe PM10
nuk kanë shumë gjasa për të tejkaluar standardet përkatëse të cilësisë së ajrit për vëndin tonë
në objekt qoftë dhe ne momente piku të punimeve pasi mjedisi ku punohet është i hapur nga
të gjitha anët. Nuk parashikohet që ky ndikim të shtrihet dhe te jetë potencial në cilësinë
lokale të ajrit.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Nuk do të ketë burime potenciale shkarkime ndotese në ajër. Vetem nga saldimet behen
shkarkime te grimcave e gazrave ne ajer pro ky aktivitet eshte i njohur dhe nuk ka ndikime
potenciale ndotese ne ajer. Saldatori duhet te respektoje te gjitha kushet e percaktuara per
kete lloje pune per mbrojtjen e shendetit, sigurise se jetes dhe mjedisit.
Ndikimet zbutese lidhen nga zbatimi i plotë anës ndertimore sipas projektit si dhe gjelbërimi i
terrenit rreth stallës.

4.3 Zhurmat
Zhurma do të gjenerohet kryesisht nga aktivitetet e ndërtimit dhe mjeteve të transportit, të
cilat do të jenë në përgjithësi kamionë dhe makineri të ndryshme si eskavatorë, fadroma,
vinça, etj.
Tabela bashkangjitur paraqet nivelin e zhurmës të krijuar nga disa automjete dhe makineri, të
cilat përdoren në punimet e ndërtimit.
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Tabela : Automjetet dhe makineri në punimet e ndërtimit dhe nivelet e tyre të zhurmës
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Tipi/modeli
Fadrome
Eskavator
Kamion rul
Buldozer
Makineri të tjera
Kamion në rrugën me zhavorr
Kamion në rrugën e asfaltuar

Niveli i zhurmes dB(A)
111
108
112
113
103
64
61

Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Zhurma operacional është i lidhur me funksioninim e objektit per prodhim profilesh metalike.
Zhurma kryesisht gjenerohet nga perpunimi si dhe më pak nga automjetet që janë në sherbim
të ketij aktiviteti. Për ketë veprimtari që gjeneron zhurma duhet të merren masa të
përshtatshme për minimizimin e tyre për të cilat ka mundësi minimizimi e përvojë të njohura
për ketë lloji aktiviteti per t’u zbatuar.

4.4 Vibrimet
Ndikimi nga vibrimet në tërren varet ngashume faktore. Reagimi i njerëzve për të
vibracioneve në terren është e ndikuar faktorë fizike, si amplitude, kohëzgjatja dhe përmbajtja
e frekuencave të vibracioneve, si dhe faktorë të tjerë si lloji i popullsisë, mosha, gjinia dhe
pritjet të cilat janë fiziologjike. Sipa kësaj reagimi i njerëzve për vibracionet është subjektiv
dhe kjo ndryshon për njerëz të ndryshëm. Është pranuar përgjithësisht se për shumicën e
njerëzve, nivelet dridhjeve ndërmjet 0.15 dhe 0.3 mm/s janë vetëm perceptueshme. Tabela në
vijim paraqet distancat në të cilën dridhjet mund të jetë të dukshme për lloj të caktuar të
aktivitetit të ndërtimit. Këto shifra janë të bazuara në matjet historike në terren dhe të dhenat
nga literatura.
Për shkak të largësisë së objeteve të banimit nga vendi ku zbatohet projekti, ka mundësi që
dridhjet nga ndërtimi i objektit të propozuar të jenë të pallogaritshme e të papërceptueshme.
Të vetmet burime të vibrimit që të merret në konsideratë do të jenë kamionë të rëndë gjatë
qarkullimit në objekt dhe kjo ndodh me propabilitet të ulët.
Aktivitet e ndertimit
Germimet

Distanca (ne m) nga ku mund të perceptohet
vibrimi
10-15

Kompaktesimi, ngjeshja me vebrim

10-15

Kamionat e rëndë

5 - 10
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4.5 Prodhimet e mbetjeve
Në fazën ndertimore, burimi kryesor i mbetjeve do të jetë ai i këtij aktiviteti, dhe mbetjet e
krijuara nga punëtoret. Fraksionet e mbetjeve që do të krijohen si rezultat i aktiviteteve të
ndërtimit janë në lidhje me llojet e materialeve dhe pajisjeve që do të përdoren gjatë kryerjes
së fazave të ndërtimit. Keto mbetje janëtë ndryshme, si copa betoni te thyera nga blloqet për
mure, nga krijimi e sistemimi i sheshit te ndertimit dhera, vegjetacion etj.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Gjatë operimit e mirëmbajtjës së objektit do të prodhohen mbetje nga perpunim i metalit të
cilat evadohen në vendet e caktuara nga bashkia.
Mbetjet e ngurta dhe sanitare do të prodhohen nga punëtorët gjatë qëndrimit të tyre në vendet
e ndërtimit. Mbetjet e ngurta janë mbeturinat komunale me të njëjtën përbërje e të ngjashme
me mbeturinat nga amvisëritë.
Mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme
Burimet e gjenerimit të mbetjeve të ngurta janë kryesisht nga punimet e tokës për themelet,
pastrimit të bimësisë, punimeve me konstruksione metalike, betonit, të rërës, zhavorrit,
mbeturina ushqimore. Mbetjet të rrezikshme përfshin vajra, karburante, graso, etj, të cilat
mund të rrjedhin nga aktivitetet e ndërtimit dhe operimit.
Ndikimi në mjedis gjatë operimit dhe mirëmbajtjes
Gjatë funksionimit e mirëmbajtjes së objektit, prodhimi i mbetjeve të rrezikshme janë të
nivelit të ulët dhe lehtesisht të administrueshme pa krijuar ndikime potenciale në mjedis.

5. Informacion për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve
negative të identifikuara
Analize e përmbledhur e kohezgjatjes se ndikimet negative ne mjedis
Aktivitetet që do të japin ndikime të mundshme negativisht në mjedis vetem gjatë të fazes së
zbatimit të projektit, ku përfshihet ajo parapregatitore e terrenit dhe të ndertimit të objektit
lidhen me veprimtarite si vijon:






Sistemimi i sheshit te ndertimit, gërmimet e tokës dhe pastrimi e rrethimi i tij;
Ndertimi i ambienteve për mbatjen e materialeve të ndertimit, percaktimi i
vendqendrimit te mjeteve, etj;
Hapja e truallit, ndërtimi i themeleve evadimi i dherave;
Percaktimi e venia ne funksion e koridoreve të qarkullimit në sheshin e ndertimit.
Ndertimi i objektit.
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Ndikime të përherëshme mjedisore dhe sociale gjatë funksionimit të objektit ku përfshihen
edhe aktivitetet e mirëmbajtjes janë:





Marrja e përhereshme e tokës për ndertimin e objektit, ndrrimi i destinacionit te
perdorimit te tokes;
Ndryshimi ne pejsazhin rural;
Rritja e prezences se automjeteve nga hyrjet e daljet ne mjediset e objektit;
Prezenca e punetoreve të angazhuar ne aktivitetin e objektit per prodhim e shitje te
konstruksioneve metalike si dhe mirëmbajtjen e objektit.

Impaktet e parashikuara, gjatë punimeve të ndërtimit që mund të zgjasin rreth 12 muaj nuk do
të jenë të rëndësishme për cilësinë e ajrit në zonë. Gjatë funksionimit ka rritje të zhurmave të
perpunimit ne objekt dhe ne afersi të tij. Marrja e masave do te ndikoje ne zbutjen e ketij
ndikimi.
Analize për kohëzgjatjen e ndikimeve në ne biodiversitet
Ndikimet e mundshme mbi burimet ekologjike dhe biodiversitetin gjatë fazës së ndërtimit
përfshijnë tjëtërsimin e vendit si habitat rural i dominuar me aktivitetet bujqesor e blegtoral,
shqetesimi grupeve të kafshëve e ose migrimi i përkohshëm i atyre në zonës në afersi
shkaktuar nga zhurma, dhe prania e njerëzve dhe makinerive. Po kështu ndotjet nga pluhuri
dhe emetimi i substancave të ndotura, rreziku i zjarrit në afërsi të shesheve të ndërtimit, çojnë
në degradimin e kushteve të nevojshme për të mbështetur biodiversitetin. Ndikimet negative
në biodiversitet gjatë fazës së ndërtimit do të jetë i mjaft kufizuar dhe rezultojnë në një
rëndësie të pothuajse të papërfillëshm, me zbatimin e masave dhe proçedurave të duhura
parandaluese.

Analize për kohëzgjatjen e ndikimeve në ujërat nëntoksore

Ndikimet e mundshme që do të zgjasin vetëm gjatë fazës ndertimore janë:



Punimet e ndërtimit, themelet pastrimi dhe mbushja e themeleve, sistemimi i sheshit
te ndertimit;
Aktivizimi i makinerive në ndërtim dhe transport, të cilat mund të sjellin rrezikun e
ndotjes nga karburanti dhe vaji.

Ndikimet e mundëshme nga ujërat e e përdorura të objektit gjatë fazës së operimit janë
evidente ne qoftë se nuk merren masa për t'i zbutur efektet dhe kanalizuar sipas projketit.
Ndikimet do të ulen dhe do të zbuten duke aplikuar praktikat më të mira për zbutjen nga këto
shkarkime.
Analize për kohëzgjatjen e ndikimeve mbi ujërat sipërfaqësore
Ndikimet e mundshme mbi rrjedhat e ujit të lidhura me fazen parandërtimore dhe
veprimtaritë e ndërtimit (ndërtimi i themeleve, rruges hyrëse, punime tokësore dhe të
kullimit; makinerive të ndërtimit dhe mjeteve të transportit; strukturat mbajtese, themelet,
VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras
Kurbin

29
etj), përfshijnë: Ndikimet e mundshme negative në ujërat sipërfaqësore të cilat janë vlerësuar
të jenë të ulët, të një probabiliteti të ulët dhe me shtrirje vetëm lokale.
Ndersa gjate operimit ndikimit mbi ujrat siperfaqesore vijnë nga:
- Shkarkimet e ujrave të përdorura të objektit qe jane te kufizuara.

Marrja e masave do të çojë ne reduktimin e plotë të rrezikut të ndotjes nga keto shkarkime.

Analize për kohëzgjatjen e ndikimeve në tokë
Ndikimi me kohezgjatje pa limit është tjetersimi i përdorimit të tokes nga punimet e
vendosjen e objektit të ri. Makinëritë e ndertimit mund të ndotin zonën me derdhjet e naftës,
dhe mund ngjeshin ose të dëmtojë tokën në afersi të objektit.
Ky ndikim pavarësisht nga kohezgjatja, efektet e mundshme negative mbi cilësinë e tokës
janë vlerësuar e probabilitet të ulët e me shtrirje lokale duke mos marrë parasysh tjetërsimin e
përdorimit të saj.
Nuk ka ndikim të pritshëm në përdorimin e tokës gjatë fazës së operimit dhe mirëmbajtjes.
Gjatë kësaj faze do të kete depozitime të mbeturinave dhe tranporti dhe depozitimi i tyre ne
vendgrumbullim in e percaktuar nga bashkia.
Analize për kohëzgjatjen e ndikimeve në ajër
Aktivitetet e ndërtimit do të gjenerojë pluhura dhe pezulli me grimca nga punimet e ndërtimit
dhe transportit. Aktivitet që gjenerojne pluhura jane ndertimet e sektorit te punës, rregullime
rrugore në afërsi të sheshit e kordioret levizese brenda sheshit, pastrime për formimin e
sheshit të ndertimit, ndërtimi i objektit. Shkarkimet ne ajer mund të specifikohen emetime të
pluhurave dhe grimcave (pm10). Emetimet me të medha pluhurave mund të ndodhin gjatë
oreve të punës në aktivitetet e germimeve e ato ndertimore. Pluhuri nuk shkakton ndryshime
të gjata ose të gjera afatgjata në cilësinë e ajrit lokal, por depozitimi i tyre në objektet e afërta
shkakton ndotje dhe për këtë arsye mund të rezultojë në ankesa por që keto ndikime janë të
përkohshme, ose gjatë fazës pregatitore dhe asaj të ndertimit. Ndersa emetimet me grimcat
pezull në atmosferë për një periudhë më të gjatë dhe që mund të transportohen më gjerë sesa
pluhuri, nëpërmjet eres, janë grimca të lëshuara nga motorët e automjeteve etj. Si madhësia e
emisioneve PM10 është relativisht i vogël, çdo efekte anësore që rezultojnë prej tyre ka të
ngjarë të jetë relativisht afatshkurtër pa efekte të rëndësishme jashtë kufijve të shesheve të
ndërtimit si dhe automjetet kërkohet të jenë të kolauduara dhe mbrneda kushteve teknike për
pune.
Ndersa gjatë fazës se operimit ndikimet janë të reduktuara vetëm nga automjetet që do të
përdoren për qëllime që lidhen me aktivitetin dhe janë më të reduktuara.

Analize per kohezgjatjen e ndikimeve të mundshme nga zhurmat dhe vibrimet
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Zhurma dhe dridhjet do të gjenerohet kryesisht nga aktivitetet e ndërtimit dhe mjeteve të
transportit, të cilat do të jenë në përgjithësi kamionë të rëndë dhe makineri të ndryshme si
fadroma, vinç, etj.
Reagimi i njerëzve për të vibracioneve në terren është e ndikuar nga shumë faktorë fizike ku
perfshihet dhe kohezgjatja. Është pranuar përgjithësisht se për shumicën e njerëzve, nivelet
dridhjeve ndërmjet 0.15 dhe 0.3 mm/s janë vetëm perceptueshme. Për shkak të faktit se nuk
ka objekte banimi në afersi të objektit, ka gjasa që vibrimet nga ndërtimi i objektit të
propozuar të jenë të papërceptueshme.
Analize per kohezgjatjen e ndikimeve të mundshme ne peisazh dhe vizualiteti.
Ndikimi ne peisazhin rural më dominim të aktivitetit bujqësor është i moderuar por duke pas
parasysh se objekti që ndertohet nuk ka dominim ne lartesi, krahasura me objektet në afërsi
sepse është vetem 1 kat, përceptimi në ndryshim pejsazhi është jo shumë potencial dhe me
masat për gjelberimini behet i ambientueshëm me pamjen. Si përfundim përceptimi
veçanërisht në distancë do te jete i moderuar për faktin se kemi të bejmë me zhvillim të
objekteve të reja që ruan distance të përafert me distancën ndermjet atyre egzistuese.

Analize per kohezgjatjen e ndikimeve të mundshme nga gjenerimi i mbetjeve
Në fazen ndertimore, burimi kryesor i mbetjeve do të jetë aktiviteti ndërtimor, dhe mbetjet e
krijuara nga punëtoret. Duke qënë se shumica e aktiviteteve të ndërtimit rezultojnë me mbetje
të kufizuara e jo të rëndesishme, sidomos nga përdorimi i elementeve ndertimor të
parafabrikuar. Fraksionet e mbetjeve që do të krijohen si rezultat i aktiviteteve të ndërtimit
janë në lidhje me llojet e materialeve dhe pajisjeve që do të përdoren gjatë kryerjes së fazave
të ndërtimit.
Mbetjet e ngurta dhe sanitare do të prodhohen nga punëtorët gjatë qëndrimit të tyre në vendet
e ndërtimit. Mbetjet e ngurta janë mbeturinat komunale me të njëjtën përbërje e të ngjashme
me mbeturinat nga amvisëritë.
Gjatë funksionimit e mirëmbajtjes së objektit, prodhimi i mbetjeve të natyrës funksionale të
objektit, është normalisht i administrueshëm nëpërmjet vendgrumbullimit për ketë qëllim.

6 Të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit
negativ në mjedis
6.1 Distancën fizike nga vendndodhja e projektit.
Bazuar në karakteristikat dhe elementet e projektit, distanca e ndikimit në mjedis mund të
shtrihet vetëm në një zonë përiferike të kufizuar dhe ku nuk mund te ndikohen ne objekte
banime ose te tjera. Për aktivitetet e ndërtimit distance nga ku mund të përceptohet vibrimi
është si vijon:
Punimet germuese të tokës deri 10 -15 m largësi.
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Kompaktesimi dhe ngjeshja me vibrim 10 – 15 m largësi.
Levizja e kamioneve të rëndë, 5 deri 10 m.
Duke pasë parasysh keto distanca si dhe vendodhjen e objektit, nuk ka objekte që të jenë të
ndikuara nga vibrimi.

6.2 Vlerat e ndikuara
Biodiversiteti
Duke qënë se vendi ku do të ndertohet objekti është siperfaqe me aktivitet bujqesor aktualisht
e pakultivuar, në një zonë me aktivitet bujqësor dominues nga të gjitha anët, në përgjithësi
karakterizohet me vlera të uleta për sa i përket biodiversitetit. Në kushtet e habitateve të
ndikuara nga aktiviteti bujqësor e rural dhe mungesë të specieve endemike, të rralla ose të
rrezikuara ndikimi është i ulët.
Fauna
Ndikimet ne faunë është i ulët e jo i rëndësishëm, pasi nuk përfshijnë një numër të madh të
organizmave, që ndodhen në popullata të rregullata e të qëndrueshme osë që janë veçanërisht
të ndjeshëm, të paaftë për të kompensuar humbjet në mënyrë të arsyeshme, ose janë tashmë të
ulët në numër.
Shpendet
Ndikimi mbi zogjtë gjatë ndërtimit mund të vlerësohet si i moderuar dhe i kthyeshëm.
Jovertebrore, amfibet dhe zvarraniket,
Dëmtimi e eleminimi nga automjetet përbën një efekt të mundshëm gjatë ndërtimit, që ndikon
në shkatërrimit të drejtpërdrejtë të individeve rastësore, si dhe faunës jovertebrore. Rëndësia e
ndikimeve të mësipërme mund të vlerësohet e ulët.
Ujra nëntoksore
Nese nuk merren masa, ndikimet e mundeshme në cilësinë e ujërave nëntokësore janë
vlerësuar të moderuar me probabilitet të moderuar, të madhësisë së mesme.
Ndikimet e mundshme negative në ujërat nëntokësore nga ujërat e zeza dhe mbetjeve të
ngurta, mund të vlerësohen në probabilitet të ulët, dhe me shtrirje lokale gjatë fazës së
operimit.
Ujrat sipërfaqësore
Ndikimet e mundshme negative në ujërat sipërfaqësore janë vlerësuar të moderuara deri në të
mesme, të një probabiliteti të moderuar dhe me shtrirje vetëm lokale.
Ndikimet në tokë
Efektet e mundshme negative mbi cilësinë e tokës janë vlerësuar e probabilitet të ulët duke
mos marrë parasysh tjetërsimin e përdormit të saj si dhe me shtrirje lokale. Rehabilitimi i
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terrenit pas punimeve të ndërtimit nga ngjeshjet e krijuara. Pasi janë zbatuar masat e duhura
zbutëse, ndikimi i përgjithshëm mbi cilësinë e tokës mund të vlerësohen të një rëndësie të
moderuar si dhe në masë të vogël.
Ndikimi në ajër
Ndikimi, i aktiviteteve të projektit në cilësinë e ajrit gjatë fazës së ndërtimit, është i
përkohshëm, i kthyeshëm, dhe i lokalizuar në vendin e punës. Ky ndikim ndikon në mjedisin
lokal në afërsi të objektit dhe mund të zbutet duke marrë masat e duhura.
Gjatë fazës se funksionimit të objektit ka ndikime nga zhurmat që vijnë nga mjediset e
objektit. Për keto ndikime ka masa zbutesë (shih kapitullin në vijim).
Ndikimi nga zhurmat
Zhurma gjenerohet kryesisht nga aktivitetet e ndërtimit dhe mjeteve të transportit, të cilat do
të jenë në përgjithësi kamionë dhe makineri të ndryshme si fadroma, etj, për të cilat ka matje
të caktuara të nivelit të zhurmës së tyre.
Ligji Shqiptar Nr 9774, i 12.7.2007; "Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në
mjedis" - neni 10, parashikon që masat për mbrojtjen nga zhurma të zbatohen në varësi të
kohës kur zhurmat janë të krijuar. Kufijtë për nivelet e pranueshme të zhurmës në zonat e
banuara, janë specifikuar në Rregulloren e përbashkët të MMPAU dhe MSH, Nr.8, të
27.11.2007 "Mbi përcaktimin e kufijve për zhurmave në mjedise të caktuara".
Nuk ka asnjë ndikim negative të parashikuar për banorët përreth nga zhurma e gjeneruar nga
objekti gjatë fazës ndertimit. Ndikimi negativ në kafshët e egra ka gjasa të jetë i
papërfillshëm.
Gjatë funksionimit të objektit do të kete zhurma aktiviteti. Masat e marra për zbutjen e tyre si
dhe distanca nga objektet e banuara do të bëje që ky ndikimin të jetë i ulët e jo shqetesues.
Ndikimi nga vibrimet
Siç përmendet me siper, vibrimet gjenerohen kryesisht gjatë aktivitetit të ndertimit. Është
pranuar përgjithësisht se për shumicën e njerëzve, nivelet dridhjeve ndërmjet 0.15 dhe 0.3
mm/s janë vetëm perceptueshme.
Ndikimet negative nga zhurmat dhe dridhjet e krijuara gjatë fazës së ndërtimit janë të
përkohshme dhe të lokalizuara në vend të punës dhe të rrugëve të transportit. Ndersa gjatë
fazës së funksionimt kemi të bejmë nga zhurmat e perpunimit . Ata janë vlerësuar të jenë te
pranueshme me amplitude te ulët dhe mund te zbuten me marrjen e masave te pershtatshme
te propozuara.
Ndikimet në pejsazh dhe vizualitet.
Gjatë fazës parapregatitore të terrenit, atë të ndertimit si dhe venies në funksion ndikimi
vleresohet me propabilitete të ulët e të moderuar në madhësinë dhe shtrirjen lokale të objektit
si element zhvillimor në një mjedis rural ku ka aktivitet bujqësor. Ndikimi mund të zbutet
pjesërisht nëse zbatohen masat e duhura zbutëse.
Ndikimi në komunitet, Shëndeti dhe Siguria.
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Nëse zbatohen masat e duhura, ndikimi i përgjithshëm mund të vlerësohen të një rëndësie të
ulët.
Gjenerimi i mbetjeve
Mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme nga aktivitetet e ndërtimit mund të zbutet. Ndikimi i tyre
është i përkohshëm, nëse veprimet e nevojshme rehabilitimit janë marrë.
Gjatë funksionimit të mgazines per prodhimin e konstrukioneve te profileve metalike
përftohen mbetje metalike të cilit jane ne sasi relativisht te vogel si dhe depozitohen e
grumbullohen per skrap duke ja u shitur subjekteve te liçensuara per kete aktivitet.

7. Mundësia e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar
7.1 Mundësia e kthimit të mjedisit të ndikuar të sipërfaqes në gjendjen e
mëparshme
Rehabilitimi mjedisit të ndikuar është akti i restaurimit të mjedisit për ta kthyer atë në
gjendjen origjinale, para ndikimeve ne ketë rast nga zbatimi i projektit. Nëpërmet
rehabilitimit synohet mbrojtja e cilësivë natyrore të trasheguara të mjedisit, mbrojtja e
shendetit të punonjësve, mbrotja e cilësisë së ujrave nëntoksore e sipërfaqësore, mbrojtja së
cilësisë së tokës, ajrit, garantimi i një zhvillimi të qëndrueshëm ne harmoni me mjedisin.
Kthimi i mjedisit në gjendje të mëparshme është një proçes që përfshin zbatim masash e
veprimesh që bëjne përgatitjen e sistemimin e terrenit të ndikuar, për parandalimin e
erozionit, të ngjeshjes se metejshme te tokes, për gjelbërimin e rigjelbërimin, si dhe çdo
ndërhyrje tjeter në mënyrë të vazhdueshme që garanton shendetin e mjedisit.
Masat rehabilituese të përcaktuara në planin të rehabilitimit zbatohen duke kryer punime që
adresojnë kërkesat teknike si dhe ato estetike e ekologjike.
Sistemimi i sheshi të ndertimit të objektit është ngushtësisht i varur nga kërkesat teknike
inxhenierike të ketij objekti, distancat e sigurisë, efektiviteti i perdorimit racional të tokës në
vartësi të parametrave teknik të projektit. Nderhyrjet rehabilituese brenda sheshit lidhen
ngusht me respektimin e kushteve teknike inxhinierike të projektit. Rikualifikimet
sipërfaqesore te sheshit, distancat e koridoreve per levizje duhet të respektojne rigorozisht
kushtet teknike. Zona periferike jashtë sheshit e cila është rurale e dominuar nga aktiviteti
bujqësor, duhet të restaurohet në rastin e ndikimeve të paevitueshme. Po kështu duhet të
veprohet me të gjithë elementet jashtë objektit që mund të jenë ndikuar.
Parashikimi i gjelberimit ne objekt nga projekti, si dhe rishikimi i gjelberimit për shtimit e tij
në të gjitha anët e objektit duhet të bëhet për të plotësim sa më maksimalisht kërkesat
përmirsuese e restauruse estetike dhe ekologjiikë por dhe për zbutjen e ndikimit nga zhurmat
e aktivitetit të objektit.
Llojet bimor që përdoren për rritjen e vlerave estetike mjedisore rurale janë në vartesi të
volumit të kurores vegjetative të llojit, anës dekorative që prezanton si dhe dendesise së
përdorimit të llojit. Nga vezhgimi i llojeve të zonës, mund të aplikohet mbjellja e plepit,
VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras
Kurbin

34
shelgut, frasherit, por dhe e bimeve perhere te gjelberta si tuja, ilqja, dafina etj.
Sistemimi i terrenit të ndikuar dhe përgatitja e vendit.
Nderhyrja e parë që behet për rehabilitimin e vendit është sistemimi i tij, dhe sigurimi e
ruajtja e vendit nga mosdemtimi, gjatë punimeve rehabilituese.
Masat e sugjeruara
Punimet e pastrimit e sistemimit të vendit pas përfundimit të ndertimit të objektit ndertimor
përfshijnë:




Largimi i të gjitha pajisjeve e mjeteve që kanë sherbyer gjatë procesit ndertimor e
instalimeve në objekt.
Largimi dhe administrimi i përshtatshëm i të gjitha mbetjeve inerte nga teritori që
rehabilitohet dhe çdo lloje mbetje tjetër në qofte se nuk është trajtuar apo neglizhuar.
Marrja e masave në pengimin e qarkullimit të lirë të njerezve e kafshëve deri në
rahabilitimin e plotë të zonës.

Përdorimi i bimësisë si pjesë e projektit është ndikimi më potencial në krijimin e një ekulibri
të stabilizuar rural e bujqësor me funksion të shumfishtë ripertritës e me ndikime direkte në
përmirsimin e treguesve mjedisor. Ndikim të rëndesishem ka në përmirsimin e vlerave
pejsazhiste, duke përmirsuar aspektin pamor dhe duke ndikuar njëkohesisht në zbutjen e
ndikimeve të tjera.
Masat e sugjeruara




Përdorimi i bimeve gjithnje të gjelberta e që të përshtatet me kerkesat estetike,
ekologjike e m jedisore në tëresi dhe që garanton suksesin e përmirsimit të pejsazhit
rural.
Perdorimi i nje shtrese me matërial të tillë që të ndaloje mbirjen e barerave të këqija
rreth fidaneve, ruajtjen e për ruajtjen e lageshtirës.

Mbjellja e fidaneve
Mbjellja behet me anë të fidaneve të prodhuar ne fidanishte të llojeve autokton e ato që
përshtaten kushteve të tokes e klimës. Skemat e mbjelljes të llojeve behen duke respektuar
dendesinë e lejuar si dhe kombinimet e llojeve.
Mirëmbajtja
Punimet për mirëmbajtjen lidhen me sherbimet që kërkojnë rritja e bimesisë për plotësimin e
kërkesave për ujë, element ushqyes, krasitje, pastrim etj. Në mënyrë të veçantë do të bëhet
menjeherë zevendesimi i fidaneve që rezultojnë të deshtuara në mbirje ose që zhvillohen të
dobet në krahasim me pjesën tjeter.
Monitorimi
Monitorimi lidhet me të gjithë aspektet e mbarvajtjes së nderhyrjeve rehabilituese për të
garantuar suksesin e saj. Inspektimet e vazhdueshem ne lidhje me zenien e fidaneve e të
gjendjes se vegjetacionin në tëresi do të sherbejnë për marrjen e masave te menjehershme të
vijushmërisë së sukseseshme të rehabilitimit.
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7.2 Kostot financiare të përafërta për rehabilitimin
Masat kryesore për zbutjen e ndikimeve negative në të gjitha fazat e zbatimit të projektit si
dhe te funksionimit, janë të paraqitura në tabelen në vijim ku janë patrashtruar edhe kostot e
përaferta financiare. Masat e identifikuara ju referohen praktikave më të mira rehabilituese si
pjesë e planit të menaxhimit mjedisor në tëresi ku kostot e vleresuara përfshihen në kostot e
zbatimit të projektit.
Veprimtaria
Pastrimi e
pergatitja e
vendit ku
zbatohet
projekti

Efektet
potenciale
Ngjeshje e
demtimi i
struktures se
tokes se zones
ne afersi

Plani i minimizimit e zbutjes se
ndikimit
Rrethimi i sheshit te ndertimit.
Ndalimi i nderhyrjeve te
panevojshme ne afersi.

Pergjegjesia

Kosto e
përafert ne $

Zhvilluesi

300

Krijimi i sektorit te punimeve
brenda sheshit dhe spostimet e
nevojshme sipas kerkesave
teknike e zhvillimore te objektit.
Vendosja e tabelave sinjalizuese

Sistemimi i
vendit te
punes

Presioni ne
sistemin
drenazhues dhe
erozionin e
tokes

Berja e zbatimi i nje plani
drenazhimi per mbrojtjen e tokes
nga erozioni dhe evitimi i
pellgjeve me uje.

Zhvilluesi

700

Hapjet e
themeleve

Emetime
ndotese ne ajer

Levizja e evadimet e dherave te
Zhvilluesi
behen ne kushtet e lagies per uljen
e pluhura.

600

Sperkatja e herepas-hershme e
stoqeve, mbajtja e mjedisit paster.
Punimet e
ndertimit

Ndikimi me
zhurmat e
vibrimet

Pajisjet e ndertimit duhet te jene
sipas Direktivave Standarteve te
Komunitetit Europian
2000/14/EC, Maj. 2000. Kjo
direktive aplikohet tek prodhuesit
e pajisjeve qe gjenerojne zhurma.
Te gjitha pajisjet duhet te mbahen
ne kushte te mira.

Zhvilluesi

Te vogla

Largimi i
mbetjeve nga
pastrimi i
terrenit

Ndotja e ajrit,

Perdorimi i mbetjeve nga pastrimi
e hapja e themeleve, per mbushje.

Zhvilluesi

800

Studio
projektuese

1200

Punimet
operatore ne

Ndikim ne
ndotjen e tokes
Ndikimi ne
shendetin e
punonjesve
Mungesa e
vegjetacionit

Sigurimi i paisjeve përsonale
mbrojtese nga pluhurat.
Evitimi i shpejtesive te
panevojshme te automjeteve
Rishikimi i projektit per
gjelberimin ne të gjitha anët të
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objekt

objektit.

Zhvilluesi

Mirembajtja.
Punime
operatore

Rreziku i
demtimit te
infrastruktures.

Mirëmbajtja e riparimi i
menjehereshme sipas rastit.

Zhvilluesi

600 (gjate
ndert).

Prodhimi i
mbetjeve te
rrezikshme si
dhe ujrave te
zeza gjate
operimit e
funksionimit

Ndotja e tokes,
e ujrave
siperfaqesore e
nentoksore

Hartimi i planit të menaxhimit të  Zhvilluesi
mbetjeve. Sigurimi i
 Fermeret
marrveshjeve per perdorimin e
plehut te stalles e ujrave te
 Subjektet qe
perdorura. Marrveshjet e
kryejne
kontratat me subjektet sipas rastit.
sherbime

1500 (nga
zhvilluesi
gjate
ndertimit e
funksionit)

Perdorimi i gropes septike per
ujrat e zeza e evadimi i
pershtatshem.

8. Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve
negative në mjedis;
Biodiversitet
Masat të ndryshme zbutëse do të jenë të nevojshme në sheshin e ndertimit në minimizimin e
ndikimeve në biodiversitetin rural e siperfaqet me aktivitet bujqësor.
Punimet e pastrimit të vendit e të përgatitjes së themeleve të bëhet sa më shpejt që të jetë e
mundur.
Evitimi i hyrjeve të tjera veç atyre ekzistuese në sheshin e ndertimit si dhe në objekt .
Limitimi i shtrirjes se aktivitetit ndertimor do të mbeshtesë e do të evitoje shqetësimet ne
faunën rurale.
Administrimi i mbeturinave në mënyre të përshtatshme.
Mënjeherë pas përfundimit, të restaurohen vatrat e degraduara si rezultat i aktivitetit
ndertimor.
Ndikimet negative në biodiversitet gjatë fazës së ndërtimit si dhe të funksionimit do të jetë i
kufizuar dhe rezultojnë në një rëndësie të pothuajse të papërfillëshm, me zbatimin e masave
dhe proçedurave të duhura parandaluese.

Ujrat nëntoksore
Është e nevojshme marrja e masave të përgjithshme të praktikës së mirë ndërtimit për
zvogëlimin e ndikimeve të mundshme të shkarkimeve në ujërat nëntokësore, gjatë përgatitjes
dhe fazat e ndërtimit. Shmangia sa më shumë që te jetë e levizjes së lire te ujrave te bardha
jashtë sistemit drenues të ndertuar për qarkullimit e tyre.
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Nëse merren këto masa zbutëse, ndikimet e mundshme mund të reduktohet në një probabilitet
të papërfillëshëm dhe të rëndësisë vetëm lokale.
Ndikimet e përkohshme nga ujërat e zeza dhe mbeturinave të ngurta dhe të rrezikshme duhet
të zbutet duke aplikuar praktikat më të miran për zbutjen nga këto lloje të mbeturinave.

Ujërat sipërfaqësore
Eshtë e nevojshme zbatimi i një sërë masash të përgjithshme të praktikës së mirë të ndërtimit
për zvogëlimin e ndikimeve të mundshme të shkarkimeve në ujërat sipërfaqësore, gjatë fazës
së ndërtimit të objektit. Duhet të merren masa zbutëse që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga
ujërat e zeza dhe nga mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme që ndikimet e mundshme negative
në ujërat sipërfaqësore mund të reduktohet në një rëndësie të papërfillshme, dhe në masë
lokale.
Nuk janë parashikuar ndikime të rëndësishme në ujërat sipërfaqësore, gjatë fazës së ndërtimit,
për zonen e projektit. Ndikimet e përkohshme nga ujërat e zeza dhe mbeturinave të ngurta
dhe të rrezikshme janë vlerësuar nga probabilitet e madhësi të ulët më shtrirje lokale. Ato
mund të zbutet duke zbatuar praktikat e duhura për këto lloje të mbeturinave. Pasi zbatohen
këto masa zbutëse, ndikimi i pritshëm mund të vlerësohet si i parëndësishëm.
Gjate fazës se funksionimit të magazines 1 kat, administrimi i mbetjeve metalike do të behen
sipas zbatimit rigoroz të kushteve teknike të parashtruara në projekt, që garanton eleminimin
e plote te ndikimit në ujrat nëntoksore.

Cilesia e tokës
Masat zbutëse përfshijnë:





Përdorimi i rrugëve ekzistuese si rrugët hyrëse në sektorin e punimeve;
Rrethimi i sheshit të ndertimit për të minimizuar demtinin e terrenit në zonën
periferike;
Kryerja e punimeve të ndërtimit gjatë periudhave të thata, kur toka nuk është e
ngopur;
Zbatimi i praktikave më të mira për zbutjen e ndotjes së tokës nga ujërat e zeza dhe
mbeturinave të ngurta dhe të rrezikshme.

Efektet e mundshme negative mbi cilësinë e tokës janë vlerësuar me probabilitet të ulët duke
mos marrë parasysh tjetërsimin e përdormit të saj si dhe me shtrirje lokale. Rehabilitimi i
terrenit pas punimeve të ndërtimit duhet te behet ne rastet e mundeshme te ngjeshjeve te
krijuara.
Pasi janë zbatuar masat e duhura zbutëse, ndikimi i përgjithshëm mbi cilësinë e tokës mund të
vlerësohen të një rëndësie të vogël dhe të masë të kufizuar.

VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras
Kurbin

38

Tektonia dhe sizmiciteti
Të aplikohen praktikat më të mira ndërkombëtare në lidhje me kushtet gjeoteknike për
ndertimin e objektit. Në përputhje me Eurokodi 8, është e rekomanduar ndërmarrja e një
studimi të detajuar gjeoteknik dhe sizmologjik për vendin e ndërtimit;
Do të jetë e nevojshme zbatimi i praktikave më të mira të përcaktuara në fazen e projektimit,
gjatë ndërtimit të komponentëve të projektit të propozuar.

Gjeologjia
Masat zbutëse përfshijnë:
 Aplikimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në lidhje me vlerësimin gjeoteknik
të vendit të objektit. Studimi i detajuar gjeotektonik dhe sizmologjik në përputhje me
Eurokodet 7 dhe 8, rekomandohet para të fazës së ndërtimit.
Masat e propozuara duhet të merren për të siguruar praktika me të mira gjatë fazës së
ndërtimit të objektit të propozuar. Aktivitetet e projektit duhet të marrë në konsideratë
parametrat gjeologjike dhe kategorinë e tokës për të shmangur ndonjë ndikim eventual
negativ të tilla si lëngëzimi e tokës, rrëshqitje, erozionit sedimentimit etj. Keto ndikime
vlerësohet me probabilitetit të ulët, me madhësi e shtrirjen lokale. Ato mund të zbuten duke
shmangur rrëshqitje të tokës shkaktuara nga punimet e ndërtimit. Me marrjen e masave
zbutëse përmendura më sipër, ndikimet e mundshme do të vlerësohen të papërfillshme.

Per cilesine e ajrit
Masat zbutëse të rekomanduara janë:










Shmangja e përdorimit të rrugëve në të gjithë zonën e banuar, nga kamionë të
transportit;
Mbulimi i kamioneve të transportit dhe stoqeve të matërialeve për të evituar ndikimin
e përhapjes së pluhurave nga era;
Spërkatje e stoqeve dhe koridoreve hyrese me ujë, gjatë sezonit të thatë për të
minimizuar pluhurin;
Sigurimi i pajisjeve personale mbrojtëse për punëtorët për të minimizuar rrezikun nga
pluhuri dhe të tjera substancave ndotëse;
Të sigurohet që të gjitha automjetet e ndërtimit të jenë nënshtruar mirëmbajtjes së
rregullt dhe të përshtatshme në kushtet teknike, në përputhje me specifikimet e sipas
prodhuesve e standarteve;
Përdorimi lëndëve djegëse, të cilat janë në përputhje me standardet zyrtare (sipas
Urdhëresa nr 6, nga 09.10.2007, përmbajtja e sulfurit në naftë, duke filluar nga
01.01.2011 duhet të jetë 10mg max/kg);
Monitorimi i cilësisë së ajrit në bazë të VKM Nr.435, të 12.09.2002, "Për normat e
shkarkimeve në ajër, në territorin e Shqipërisë", VKM Nr 803, dhjetor 2003, "Për
normat e cilësisë së ajrit" dhe VKM Nr 103, i 31.3.2002, "për monitorimin e mjedisit
në Republikën e Shqipërisë". Udhëzimi nr.6527 datë 24.12.2004 “Mbi vlerat e
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lejueshme të elementeve ndotës të ajrit në mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe
zhurmave shkaktuar nga mjetet rrugore, dhe mënyrat e kontrollit të tyre” përcakton
kufijtë e lejueshëm të elementeve ndotës të ajrit në mjedis, që shkarkohen me gazet,
nga përdorimi dhe trafiku i automjeteve rrugore, si dhe i kufirit të zhurmave të
ndotjes akustike shkaktuar për të njëjtën arsye;
Ligji nr.8897 datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” sanksionon që
personat fizikë e juridikë, publikë e privatë, vendas ose të huaj, kanë detyrë të ruajnë
pastërtinë e ajrit, ta mbrojnë atë nga ndotjet e shkaktuara nga veprimtaria që ushtrojnë
në territorin e Republikës së Shqipërisë;
Ndertimi i një rrethimi të gjelbert në të gjitha anët e objektit do të ndikojë dhe në
zbutjen e zhurmave gjatë funksionimit.

Konkluzion: Ndikimi, i aktiviteteve të projektit në cilësinë e ajrit gjatë fazës së ndërtimit,
është i përkohshëm, i kthyeshëm, dhe i lokalizuar në vendin e punës. Ky ndikim ndikon në
mjedisin lokal në afërsi objektit të magazines dhe mund të zbutet duke marrë masat e duhura.
Nikimi në cilësinë e ajrit do të bëhet i pranueshem gjatë fazës së funksionimit të objektit.

Zhurmat
Masat zbutese lidhen me respektimin e standarteve ligjore gjate ndertimit e operimit te
objektit te propozuar.
Ligji Shqiptar Nr 9774, i 12.7.2007; "Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në
mjedis" - neni 10, parashikon që masat për mbrojtjen nga zhurma të zbatohen në varësi të
kohës kur zhurmat janë të krijuar. Për këtë qëllim, 24 orët ndahen si më poshtë:
• Dita zgjat 13 orë, nga 0600 deri në 1900 ;
• Mbrëmja zgjat 4 orë, nga 1900 deri në 2300; dhe
• Nata zgjat 7 orë, nga 2300 në 0600.
Kufijtë për nivelet e pranueshme të zhurmës në zonat e banuara, janë specifikuar në
Rregulloren e përbashkët të MMPAU dhe MSH, Nr.8, të 27.11.2007 "Mbi përcaktimin e
kufijve për zhurmave në mjedise të caktuara",
Tabela : Nivelet e brezit të zhurmës në varësi të mjedisit (sipas udhezimit nr.8, date
27.11.2007 per nivelet kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara).
Mjedisi
Zona banimi
Jashte banese

Ne brendesi te banesave

Efekti kritik ne shendet

LAeq
(dBA)

Koha baze
(ore)

Bezdi (shqetesim) serioze
gjate dites dhe mbremjes

55

16

Bezdi (shqetesim) i moderuar
gjate dites dhe mbremjes

50

16

Kuptueshmeri e bisedes

35

16
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dhe (bezdi) shqetesim i
moderuar gjate dites dhe
mbremjes
Ne brendesi te dhomes se
fjetjes

Prishja e gjumit naten

30

8

Jashte dhomes se fjetjes

Prishje e gjumit, dritare e
hapur (vlera nga jashte)

45

8

Kuptueshmeri e bisedes,
veshtiresi ne kuptimin e
informacionit, komunikimin e

35

Gjate
mesimit

Institucione
Klasa mesimi
institucione-mjedise
parashkollore (brenda)

mesazhit
Dhomat e fjetjes ne
kopshte (brenda)

Prishje e gjumit

30

Koha e
gjumit

Oborri i shkolles, vendet e
lojrave ne Shkolle

Bezdi (shqetesim) - (burime te
jashteme)

55

Koha e
pushimit

Spitale, salla, dhoma
(brenda)

Prishja e gjumit naten

30

8

30

16

Prishja e gjumit diten dhe ne
mbremje

-

40

Spitale, salla trajtimi
(brenda)
Zona me aktivitetet socialekonomik

Ndikim ne pushim, clodhje

#1

Zona industriale, tregtare,
qarkullimi

Demtim degjimi

70

24

110

Mjedise publike, te
jashtme apo te rendshme

Demtim degjimi

85

1

110

Ceremoni, festivale dhe
argetime

Demtim degjimi (klientet < 5
here/ vit)

100

4

110

Muzike nepermjet kufjeve
te degjimit

Demtim degjimi

85 # 4

1

110

Tinguj - zhurme
impulsive nga fishekzjarret
dhe armet e zjarrit
Parqe publike

Demtim degjimi (te rriturit)

-

-

140#2

Parqet natyrore dhe zonat e
mbrojtura

Prishje e qetesise

Trafiku (mjedis i jashtem
dhe i brendshem)
Mjedis urban

120#2

Demtim degjimit (femijet)
#3

Spjegime:
LAeq (dBA) = Niveli ekuivalent i matur ne shkallen A
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Koha baze (ore) = Koha gjate se ciles behet matja
LAmax Fast (dB) = Niveli i matur ne shkallen A ne menyren Fast (e shpejte)
#1=

Sa me e ulet qe te jete e mundur.

#2=

Presioni zanor maksimal (LAmax, fast) matur 100 mm larg veshit.

#3=

Zonat e jashteme te qeta duhet te mbrohen dhe raporti i zhurmes hyrese/shtese me
zhurmen e fonit natyral duhet te ruhet sa me i ulet qe te jete e mundur.

#4=

Nen kufjet e degjimit, pershtatur me vlerat fushes se lire.

Vibrimet
Masat lehtësuese sugjeruara përfshijnë:






Të sigurohet që shpërndarja e materialeve të ndërtimit në sheshin e ndertimit është e
përfunduar vetëm gjatë orëve të dites;
Kryerja e inspektimeve të rregullta dhe mirëmbajtja e motorëve të ndërtimit dhe
mjeteve të transportit;
Të sigurohet që punëtorët janë të përdorin pajisje të mbrojtjen nga zhurma;
Respektimi i standardeve zyrtare mbi zhurmat dhe vibracionet të parapara me Ligjin
Nr.9774 12 korrik 2007; "Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në mjedis";
Monitorimi i zhurmave dhe dridhjet nga aktivitetet e projektit siç specifikohet nga
Urdhëresa e përbashkët të MMPAU dhe MSH, Nr.8, e 27 Nëntor 2007 "Për kufijtë
për zhurmave në mjedise të caktuara", si dhe në VKM Nr 103, datë 31 mars 2002,
"Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë", dhe në VKM nr 587, Korrik
07, 2010 "Për zhurmës monitorimit në zonat urbane dhe turistike".

Konkluzion: Ndikimet negative nga zhurmat dhe vibrimet e krijuara gjatë fazës së ndërtimit
janë të përkohshme dhe të lokalizuara në vend të punës dhe të rrugëve të transportit. Ata janë
vlerësuar të jenë te pranueshme me amplitude te vogle dhe mund te zbuten me marrjen e
masave te pershtatshme te propozuara. Marrja e masave zbutese gjatë operimit që kanë të
bejnë me krijimin e nje rrethimi të gjelbert në anë të objektit, per zbutjen e ndikimit nga
zhurmat.

Peisazhi dhe çeshtjet vizuale
Masat zbutëse të propozuara:




Mundësimi në mënyrë sa më maksimale në kushtet e objektit të përdorimit të
gjelberimit; Krijimi i një rrethimi të gjelbert në anët e objektit do të ndikonte në
zbutjen e ndikimit në peisazh.
Minimizimi i ndërtimeve eventuale të qasjes së re të rrugeve hyrese në objekt dhe
përdorimit të sa më shumë të jetë e mundur rrugët ekzistuese duke respektuar kushtet
e rrugore te perdorimit;
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Shmangia sa më shumë të jetë e mundur e rreziqeve gjeologjike të tilla si erozioni,
rrëshqitjet e tokës gjatë ndertimit.

Konkluzion: Gjatë fazës parapregatitore të terrenit, atë të ndertimit si dhe venies në funksion
magazines, ndikimi vleresohet me propabilitete të ulët e të moderuar në madhësinë dhe
shtrirjen lokale. Ndikimi mund të zbutet pjesërisht nëse zbatohen masat e duhura zbutëse.

Përmbytjet
Masat zbutëse te propozuara:
Mirëmbajtja e rrjetit të kullimit dhe kanalizimeve me të cilat lidhet sheshi i ndertimit dhe
objekti.
Konkluzion: Në zonën e objektit të propozuar ndikimi i mundshëm nga përmbytjet mund të
vlerësohet i ulët, me probabilitetit të moderuar, e madhesi të vogël e mesem e shtrirje lokale.
Nëse merren masat e duhura zbutëse, këto ndikime mund të reduktohet në një probabilitet të
ulët.

Çështjet socio-ekonomike,
Përdorimi i tokes
Nuk parashikohen demtime të pronave afër objektit, në rast dmëtimi ato duhet të
kompensohen ose duhet të restaurohen në gjendjen e meparshme.

Trashëgimia kulturore
Sipas ligjit "Për trashëgiminë kulturore", para fillimit të punimeve të ndërtimit është i
nevojshëm miratimi nga Agjencia e Sherbimit Arkelogjik. Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
është institucion qendror, në varësi të Ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore, e
krijuar për të ushtruar veprimtari në fushën e gërmimeve dhe të studimeve të trashëgimisë
kulturore, që preket nga punimet ndërtuese të çdo natyre, apo nga planet për rregullimin e
territorit. I gjithë personeli i kontraktuar në zbatim të projektit duhet të trajnohet për të
ndaluar punimet në qoftë se ndonjë objekt me vlerë historike ose para-historike është gjetur.
Nëse kjo ndodh kjo, ndërtimi nuk duhet të fillojnë deri sat ë autorizohet nga institucioni
publik kompetent për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Nga vezhgimet ne terren si dhe nga
prania e objekteve te ngjashme kufitare egzistuese nuk pritet të ndodh një rast i tillë.
Nëse zbatohen masat e duhura, ndikimi i përgjithshëm nga ana kulturore mund të vlerësohet i
ulët.

Mbrojtja në punë dhe kushtet e punës
Kushtet e punës dhe kampet e punës do të përcaktohen në përputhje me legjislacionin
përkatës shqiptar të punës. Qëndrimi për punëtorët do të jetë i përshtatshëm, i pastër, i sigurt,
për të siguruar nevojat bazë të punonjësve.
Zhvilluesi do të jetë përgjegjës për Shendetin dhe Planin e Sigurisë për të siguruar një mjedis
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të sigurt dhe të shëndetshëm të punës. Të gjithë punëtorët do të trajnohen në lidhje me
rregullat dhe proçedurat e e duhura të sigurisë.
Kerkesat teknike, estetike e ekologjike

Masa teknike:
-

Per veten natyren e projektit, respektimi i kritereve teknike të operacioneve
gjatë të gjithë veprimtarisë së zbatimit të projekti e funksionimit është i një
rëndesie të veçantë.

-

Zbatimi i shesheve të distancave te sigurise prej elementeve të infrastrukturës ku
punohet etj, mbrojtja rigoroze gjatë gjithë periudhës së zbatimit e garantimi i
sigurisë në objektet sipas projektit për përiudhën që funksionon.

-

Respektimi i plotë i Regullores se Sigurimit Teknik që lidhet dhe me menyren e
zgjidhjeve teknike e zbatimit të tyre të të gjitha operacioneve të punës.

Masa estetike e ekologjike
-

Rishikimi e kujdesi per vegjetacionin në çdo kënd që është i mundur ose ato që
mund të jetë demtuar ose nga punimet zbatuese.

-

Demtimet në rruget hyresë që mund të ketë ndodhur duhet të rehabilitohen për
të arritur në përformancën mjedisore egzistuese të mjedisit të ndikuar.

Parandalimi i rreziqeve
Për parandalimin e rreziqeve, aktiviteti duhet të mbeshtetet ne Rregulloren e Sigurimit
Teknik dhe Mbrojtjen ne Punë në Republikën e Shqipërisë, aktet ligjore dhe
udhëzimet në zbatimin e tyre të lëshuar nga dikasteret përkatëse.
Subjekti duhet të percaktojë si detyre ligjore vendosjen e tabelave në vënde të
dukshme dhe natën të ndriçuara me pjesët kryesore të rregulloreve të sigurimit teknik,
sigurimin e kushteve e mjeteve mbrojtese.
Sigurimi teknik dhe mbrojtja në pune do të jenë nder problemet me kryesore për
subjektin gjatë gjithë fazës zbatimit të projektit dhe garantimit te sigurisë ne objektet
gjate gjithe periudhes së zhvillimit të projektit dhe venies ne punë të nenstacionit
shtesë. Aspektet e sigurise duhet te respektohem me rigorozitet te larte konform
standarteve teknike ligjore per ketë objekt duke i dhene rendesi gjithashtu aspektit
tregues e sinjalizues. Për kete duhet të vendosen tabelat përkatese në të gjithë zonen e
parashikuara në projekt konform standerteve teknike ligjore per kete qellim.
Situatat e veçanta që mund te krijohen nga mosnjohja e kushteve teknike te punes,
pakujdesite e ndryshme kërkojnë një vlerësim maksimal të masave mbrojtese e
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respektimin e rregullores se sigurimit teknik. Në kryerjen e te gjitha operacioneve te
punës, duhet të punësohen specialistë me eksperiencë e të kualifikuar në përputhje me
kërkesat e profilin e operacioneve te punes. I gjithë aktiviteti në zbatim të projekti
duhet te drejtohet nga përsonel i kualifikuar i cili do të zbatoje rregullat e percaktuara
ne rregulloren e teknikes se sigurimit per çdo rast.
Ne ketë rregullore percaktohen:
Detyrimet e punëdhenesit
Punedhenesi vetë ose nepermjet drejtuesit teknik duhet t’u bëjë të ditur punëmarrësve:


Pajisjet dhe automjetet që përdoren në operacionet e ngarkim shkarkimit.



Shkaqet e aksidenteve dhe masat për menjanimin e tyre sipas specifikes se
aktivitetit.



Rregulloret e sigurimit teknik dhe mbrojtjes ne pune në Republiken e Shqiperisë,
aktet ligjore dhe udhëzimet në zbatim të tyre, të leshuara nga dikasteret që lidhen
me to.



Veçoritë e punës në, rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes për menjanimin
e aksidenteve sidomos në kushte të veçanta (reshje, lageshtire etj).



Rregullat e sigurimit teknik që lidhen me proçeset e punes, makineritë dhe
profesionin që kryen punëmarrësi, për mbrojtjen e vetes dhe punonjesve të tjerë,
të cilët kryejnë ketë aktivitet ose të tjerë që janë vizitore.



Ndihmen e parë shendetsore



Të kryeje instruktim paraprak dhe periodik i punonjesve, dokumentat sipas
formularit të përcaktuar në rregulloren e sigurimit teknik për operacione
specifike ngarkim shkarkimi.

Detyrimet e punëmarrsit:


Të njohë mirë përdorim e pajisjeve dhe makinerive për shfrytezimin e tyre.



Të njohë dhe zbatojë rregulloret e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë të
publikuara nga Inspektoriati i Sigurimit Teknik dhe Inspektoriati i Punës.



Të dije mirë shkaqet e mundeshme të aksidenteve per çdo proçes pune.



Të siguroje vehtën e punonjesit e tjerë gjatë proçesit të punës.



Kur konstaton shenja të një avarie të mundëshme që është burim aksidenti, në
radhë të parë, merr masa për eleminimin e saj, nderkohë lajmëron gjithë
punonjesit për rrezikun.



Të përdorë mjetet e mbrojtjes individuale në punë.

VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras
Kurbin

45



Të ketë njohuri të mjaftueshme për ndihmën e shpejtë.

Firma zbatuese e punimeve, duhet te mane masa per trainimin e personelit per
nderhyrje te shpejta ne rast avarish gjate procesit te punes sipas kerkesave te MNZ-se.
Firma ndertuese duhet te zbatoje me rigorozitet kërkesat e MNZ-se për te perfshirë
brenda ketij projekti vendosjen e fiksave brenda ambjenteve te punes.
Ndikimi në komunitet, Shëndeti dhe Siguria.
Është e rëndësishme që komuniteti të njohe e të jetë i informuar në lidhje me vendin e
zbatimit të projektit për arsye të levizjeve të pa autorizuara që mund të ndodhin në vendet e
ndërtimit nga fëmijët dhe të rriturit e që mund të shkaktojë pasoja të rënda për keta
individëve. Rrethimi i sheshit të ndertimit dhe mbajtja nën kontroll rrit masat e sigurisë në
ketë drejtim. Zhvilluesi do të jetë i detyruar për të zhvilluar dhe zbatuar procedurat për të
mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e publikut. Kjo do të përfshijë trajnime për punëtorët dhe
personelin e sigurisë për të parandaluar çasje të pa autorizuara në vendet e ndërtimit, zonat e
qarkullimit të mjeteve të ndërtimit, si dhe zonat e magazinimit të pajisjeve.
Konkluzion: Nëse zbatohen masat e duhura, ndikimi i përgjithshëm mund të vlerësohen të një
rëndësie të ulët.

Gjenerimi i mbetjeve
Per zbutjen e ndikimeve propozohen keto masa:
Ujërat e zeza duhet të largohen në destinacione të përshtatshme, nga subjekte të liçensuara e
të monitoruara nga DRM dhe autoritetet lokale.
Ndikimet e përkohshme e ujërave të zeza të gjeneruara nga aktivitetet e projektit mund të
zbutet duke zbatuar një Plan Menaxhimi Mjedisor për ujërat e zeza.
Mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme
Ndikimet e përkohshme e mbeturinave të ngurta dhe të rrezikshme mund të zbutet duke
zbatuar një plan menaxhimi për mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme, të cilat duhet të jenë të
përgatitur që para periudhës së ndërtimit si dhe për funksionimin, dhe në përputhje me:
Ligjin me Nr.10 463, datë 22.9.2011, " Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" ” i cili
synon mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit nga ndotja dhe dëmtimi prej mbetjeve të ngurta,
nëpërmjet menaxhimit të integruar të mbetjeve; Ligjin Nr 9537, datë 18.05.2006, "Për
administrimin e mbetjeve të rrezikshme"; dhe VKM Nr 103, të 31.03.2003, "Për monitorimin
e mjedisit", i cili në përputhje me Direktivën 2006/12 / EC "Për Mbetjet".
Per zbutjen e impakteve në tokë sherben sistemimi e organizimi i përshtatshem i mjedisit të
punës. Firma zbatuese duhet të marri masa e përgjegjesitë për administrimin e përshtashëm të
mbetjeve sipas rastit e natyrës së tyre.
Konkluzion: Mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme nga aktivitetet e ndërtimit mund të zbutet.
Ndikimi i tyre është i përkohshëm, nëse veprimet e nevojshme rehabilitimit janë marrë.
Gjatë funksionimit, mbeturinat e mundshme te perpunimit te metalit per profilet metalike
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duhet të administrohet që të mos ketë asnjë ndikim negativ në mjedis.

9. Ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar
Objekti sipas projektit nuk planifikohet të ndertohet në mjedis nderkufitar me banesat,ajo
ndodhet afer dhe ne vazhdimesi te nje objekti sherbimesh ne pronesi te vete investitorit.

10. Përfundime
Ne kuadrin e zbatimin te ketij projekti, veprimtaritë që do të japin ndikime të mundshme
negative në mjedis gjatë të gjitha fazave të këtij proçesi, asaj parapregatitore, të ndertimit të
objektit e të venies në funksion janë veprimtaritë ndertimore si dhe ato të operimit të cilat
mund të ndikojë në mjedisin biofizik dhe social - ekonomik. Për keto ndikime ky raport i
VNM-së ka specifikuar masa konkrete zbutese të ndikimeve. Në ketë raport janë parashtruar
gjithashtu në mënyrë të detajuar dhe kërkesat mjedisore dhe sociale të fazës së venies në
funksion dhe të mirëmbajtjes. Nga vleresimi i ndikimit në mjedis të ndertimite funksionimit
të objektit arrihet në keto perfundime:














Ndikimet negative në biodiversitet gjatë fazës së ndërtimit rezultojnë të një rëndësie
pothuajse të papërfillëshm, me zbatimin e masave dhe proçedurave të duhura
parandaluese. Nuk ka ndikime potenciale flora dhe fauna në përgjithësi, dhe në
speciet endemike, të rralla ose të rrezikuara në veçanti, gjatë fazës së operimit.
Nuk janë parashikuar ndikime të rëndësishme në ujërat sipërfaqësore, gjatë fazës së
ndërtimit e funksionimit, për zonen e projektit. Ndikimet e përkohshme nga ujërat e
zeza dhe mbeturinave të ngurta dhe të rrezikshme janë vlerësuar nga probabilitet e
madhësi të ulët më shtrirje lokale. Ato mund të zbutet duke zbatuar praktikat e duhura
për këto lloje të mbeturinave. Pasi zbatohen këto masa zbutëse, ndikimi i pritshëm
mund të vlerësohet si i parëndësishëm.
Ndikimet e mundshme negative në ujërat nëntokësore nga ujërat e zeza dhe mbetjeve
të ngurta dhe të rrezikshme mund të vlerësohen në probabilitet të ulët, dhe me shtrirje
lokale gjatë fazës së ndertimit si dhe të funksonimit me marrjen e masave te duhura.
Efektet e mundshme negative mbi cilësinë e tokës janë vlerësuar e probabilitet të ulët
duke mos marrë parasysh tjetërsimin e përdormit të saj si dhe me shtrirje lokale.
Rehabilitimi i terrenit pas punimeve të ndërtimit nga ngjeshjet e krijuara.
Per tektoninë e sizmicitetin, do të jetë e nevojshme zbatimi i praktikave më të mira të
përcaktuara në fazen e projektimit gjatë ndërtimit të komponentëve të projektit të
propozuar.
Aktivitetet e projektit duhet të marrë në konsideratë parametrat gjeologjike dhe
kategorinë e tokës për të shmangur ndonjë ndikim eventual negativ të tilla si
lëngëzimi e tokës, rrëshqitje, erozionit sedimentimit etj. Keto ndikime vlerësohet me
probabilitetit të ulët, me madhësi e shtrirjen lokale. Ato mund të zbuten duke
shmangur rrëshqitje të tokës shkaktuara nga punimet e ndërtimit. Me marrjen e
masave zbutëse përmendura më sipër, ndikimet e mundshme do të vlerësohen të
papërfillshme.
Ndikimi, i aktiviteteve të projektit në cilësinë e ajrit gjatë fazës së ndërtimit, është i

VNM-Magazine 1 kt (Prodhim e shitje konstruksione profilash metalike) Inv. A. Kalaveri

Fush Mamurras
Kurbin

47











përkohshëm, i kthyeshëm, dhe i lokalizuar në vendin e punës. Ndersa gjate fazës së
funksionimit merr theks të moderuar deri në të mesëm prania e zhurmave. Ky ndikim
ndikon në mjedisin lokal në afërsi të objektit dhe mund të zbutet duke marrë masat e
duhura.
Ndikimet negative nga zhurmat dhe dridhjet e krijuara gjatë fazës së ndërtimit janë të
përkohshme dhe të lokalizuara në vend të punës dhe të rrugëve të transportit. Ata janë
vlerësuar të jenë te pranueshme me amplitude te vogle dhe mund te zbuten me
marrjen e masave te pershtatshme te propozuara. Ndersa gjatë fazës së funksionimit
zhurmat do te zbuten nga masat për ndertimin e brezit te gjelbert si dhe masat për
menaxhimin e aktivitetit të objektit.
Gjatë fazës parapregatitore të terrenit, atë të ndertimit si dhe venies në funksion
ndikimi vleresohet me propabilitete të ulët e të moderuar në madhësinë dhe shtrirjen
lokale të vepres në një terren bujqësor e rural. Ndikimi mund të zbutet pjesërisht nëse
zbatohen masat e duhura zbutëse.
Nuk ka asnjë ndikim të parashikuar të përmbytjeve gjatë fazës së operimit. Ndikimin
e mundshëm të ngjarjeve të përmbytjeve, veçanërisht marrja parasysh e ndikimeve
nga efektet nga ndryshimet klimatike zbuten nga marrja e masave të parashikuara.
Mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme nga aktivitetet e ndërtimit si dhe rë funksionimit
mund të zbutet, nëse veprimet e nevojshme të rehabilitimit e menaxhimit mjedisor
janë marrë.
Nuk ka ndikim negative potencial të parashikuar për banorët për rreth nga zhurma e
gjeneruar nga fazës operacionale bazuar në distancën nga objektet. Ndikimi negativ
në kafshët e egra është i papërfillshëm.

Ne Raportin e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis është parashikuar zbatimi i projektit duke
pasur parasysh te gjitha kushtet per mbrojtjen e mjedisit, bazuar ne të gjithë kuadrin ligjor
mjedisor shqiptar.
Ky raport kontrollohet nga organet shteterore kompetente.
Zhvillimi i ketij aktiviteti nuk shoqerohet me ndikime potenciale negative ne mjedis por jep
nje kontribut pozitiv ne zhvillimin ekonomik të zonës e më gjerë, ne rritjen e numrit të
punësuarve si dhe produkteve te konstruksionit te profileve metalike.
Masat për mbrojtjen e mjedisit të parashtruara në ketë raport jane te plota per minimizimin e
ndikimeve ne mjedis
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