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1. HYRJE
1.1

TE PERGJITHSHME

Vleresimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social identifikon, pershkruan dhe vlereson efektet direkte te projektit
tek: njerezit, flora dhe fauna, ujrat siperfaqsore dhe nentokesore, kilimen, terrenin dhe ndertimi tij dhe
nderveprimin e ketyre faktoreve me trashegimine kulturore, sociale dhe mjedisore. Kjo teme eshte bazuar
ne parimet e veprimeve te parandalimit, dhe si e tille politika me e mire konsiston ne menjanimin e
ndotjes dhe problemeve te tjera qe jane ngritur, me te drejte dhe qe ne fillim, me mire se sa te luftohen
efektet e tyre ne rrjedhim.
Ne Europe, nje procedure e tille eshte prezantuar nga Direktiva e BE me date 27 Qershor 1985
(85/337/EEC) per vleresimin e efekteve te disa projekteve private dhe publike per mjedisin dhe si
rrjedhoje te modifikuara nga Direktiva e Keshillit me nr. 97/11/EC e dates 3 Mars 1997. Per me teper me
date 26 Maj 2003 Parlamenti Europian dhe Keshilli i BE ka miratuar Direktiven 2003/35/EC, e cila
mundeson per “Pjesemarrjen Publike ne procesin e planeve te tilla mjedisore dhe programeve dhe
modifikimit te Direktvave te Keshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC ne perputhje me pjesemarrjen publike
dhe aksesin ligjor”.
Qellimi i Direktives 2003/35/EC mbetet qe te kontriboje ne zbatimin e deytrave qe rrjedhin nga konventa
e Arhus:
a)

qe mundeson per pjesemarrjen publike ne procesin e planeve dhe programeve te tilla mjedisore;

b)

permireson pjesemarrjen publike dhe mundeson rregullime per aksesin ligjor te Direktivave te
Keshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC.

Ne vecanti, ai ben njohjen me:
-

percaktimin e termit “publik” dhe “palet e interesuara”;

-

mundesine e nje lloji tjeter vleresimi ne rrethanat e vecanta per perjashtimin e projekteve
te vecanta nga procedura e VNM dhe nga informacion publik perkates;

-

detyra qe kane te bejne me impaktet nder-kufitare;

-

procedura e burimit per palet e treta.

Direktiva e Keshillit me nr. 97/11/EC mundeson se klienti pajiset me informacionin e pershtatshem ne
menyren e meposhtme:

-

nje pershkrim i karakteristikave fizike te gjithe projektit, me kerkesat e shfrytezimit te tokes gjate
gjithe periudhes se ndertimit dhe nderhyrjeve dhe karkteristikat paresore te proceseve te
prodhimit;

-

nje vleresim mbi llojin dhe sasine e shkarkimeve te llogaritura ne vend (ndotjen e ujit, ajrit dhe
tokes, zhurmes, lekundjet, ndricimin dhe nxehtesine , radiacioni etj) duke rezultuar nga
veprimtarite e projektit te propozuar;

-

pershkrim permbledhes te alternativave kryesore te vleresuara nga Klienti, me tregues te
arsyetimeve kryesore te zgjidhjeve, sipas profilit te impaktit mjedisor;

-

nje pershkrim i perberesve me te rendesishme mjedisore qe ka nje ndikim teper te rendesishem
nga projekti i propozuar, me reference te vecante per popullsine, flora dhe fauna, ujrat
nentokesore, ajri, faktoret klimaterike, duke perfshire trashegimine kulturore dhe arkeologjike,
per terrenin dhe nderhyrjen ndermjet ketyre shumellojshmerie faktoresh;

-

nje pershkrim i efekteve mjedisore te mundshme ne lidhje me projektin e propozuar, te masave te
parashikuara me qellim qe te menjanohet, te ulet dhe nese eshte e mundshme te kompensohen te
tilla efekte negative ambjentale te projektit;

-

nje permbledhje jo teknike te informacionit te transmetuar, te bazuar ne pikat e meparshme;
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1.2

PERMBLEDHJE E PROJEKTIT DHE KONTEKSTI

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor në Shqipëri, arrin në rreth 15.000 km. Rrjeti përfshin 3,412 km
rrugë nacionale që administrohen nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit (MPPT) dhe
menaxhhen drejtpërdrejtë nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve (DPRr), dhe rreth 12.000 km rrugë
lokale. Rrjeti i rrugëve lokale përfshin:
(i)

4,411 km rrugë rajonale, të cilat sigurojnë ndërlidhje rurale me rëndësi rajonale dhe
administrohen dhe mirëmbahen nga departamentet rajonale të rrugëve ne këshillat e qarqeve,
në varësi të Ministrisë së Brendshme (MB),

(ii)

(iii)

4980 km rrugë komunale, duke përfshirë rrugët me akses privat, të cilat sigurojnë ndërlidhje
rurale me rëndësi komunale dhe administrohen dhe mirëmbahen nga departamentet e rrugëve
të komunave përkatëse, përsëri sipas MB-ja, dhe
2,500 km rrugë urbane apo bashkiake, të administruara dhe mirëmbahen nga departamentet e
rrugëve komunale, gjithashtu në kuadër të MB-së. Problemet me të cilat po përballet rrjeti i
rrugëve lokale janë të rëndësishme, pak rrugë jane te shtruar, burimet të kufizuara per
mirëmbajtjen ka qenë te pamjaftueshme, si rezultat 90 përqind e rrjetit është raportuar të jetë
në gjendje të keqe apo shumë të dobët.

Autoritetet shqiptare e pranojnë rëndësinë e këtyre çështjeve, si dhe rëndësinë e sektorit për zbutjen e
varfërisë dhe zhvillimin ekonomik: Në 2006, autoritetet vendosën një task force, i kryesuar nga Ministri i
Punëve Publike dhe Transportit për të vepruar si një Komiteti drejtues për një program për të asfaltuar një
pjesë të konsiderueshme të rrjetit dhe për të përmirësuar menaxhimin dhe financimin e rrjetit.
Projekti per Rehabilitimin e rruges, Ne perputhje me termat e references u hartua projekt-zbatimi per
objektin: Hartimi i Projekt Zbatimit “Sistemim, Asfaltim i rruges sektor Vakuf -Vakuf -Shkolla 9vjecare Vakuf”. Studimi i paraqitur ka per qellim rehabilitimin e segmentit rrugor te mesiperm me
gjatesi te pergjitheshme prej 2090 mlGjatesia e rruges se projektuar eshte 7+424 km.

2. POLITIKAT, KUADRI LIGJOR DHE ADMINISTRATIV
2.1

POLITIKAT

Gjatë dhjetë-vjecarit të fundit qeveria ka filluar zhvillimin e një kuadri ligjor dhe ka ndermarre nisma te
ndryshme për të ndryshuar degradimin mjedisor i cili ka ardhur si rezultat i industrializimeve të
mëparshme gjatë sundimit komunist, i cili ka anashkaluar mbrojtjen e mjedisit pothuajse plotesisht.
Menaxhimi dhe mbrojtja e mjedisit janë pjesë e Kushtetutes i cili kërkon nga Qeveria që:
“të mirëmbajë një mjedis të përshtatshëm të shëndetshëm dhe ekologjik për brezat e sotëm dhe të
ardhshëm”.
Për më tepër, Legjislacioni kërkon që burimet natyrore duhet të shfrytezohen racionalisht në përputhje me
principe të bazuara.1Politikat e përpiluara për mjedisin janë pasqyruar ne ligjin e vitit 20022. Kapitulli II
“Politikat Mjedisore”përcakton politiken e qeverise për:
1. Politika shteterore mjedisore – përcakton pozicionin e mjedisit në legjislacion, vendin e strategjive të
sektoreve kombetare dhe planet lokale si pjesë e politikës mjedisore dhe përcakton organizmat të cilët
do të administrojnë këto politika.
2. Programet dhe strategjite mjedisore – përcakton Planin e Veprimit Kombetar të Mjedisit (PVKM) i cili
duhet të hartoje çdo dhjetë vjet një raport mjedisor në zbatimin e PVKM për Këshillin e Ministrave.
3. Planet lokale mjedisore – kërkojnë nga qeverisja lokale të zhvillojnë Planet lokale të Veprimit të
Mjedisit (PLVM) duke përdorur organizmat kombetare për të ofruar të dhëna dhe mbeshtetje teknike,
për qeveritë lokale të lidhen me publikun, OJQ dhe biznesin për zhvillimin e planeve dhe Kryetaret e
Bashkive të raportojne në Keshillin e Rretheve për zbatimin e planeve në fund të çdo viti.
Qeveria Shqiptare ka publikuar Planin e parë Kombëtar të Veprimit të Mjedisit (PKVM) në vitin 1993, i
cili përcakton qëllimet mjedisore që synohen për një plan veprimi për vendin, struktura e parë mjedisore
është ngritur në vitin 1994.

1

UNEP: Vlerësimi i mjedisit post konfliktual në Shqipëri, 2000
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2.2

BAZA LEGJISLATIVE

Legjislacioni që drejton mbrojtjen e mjedisit është fuqizuar relativisht me shpejtesi në Shqiperi. Ligji i
parë për Mbrojtjen e Mjedisit doli ne vitin 1993 dhe u amendua në vitin 1998, 2001dhe 2008 Ky ligj
përcakton në Kapitullin II (Vleresimi i Ndikimeve te Mjedisit) Neni 7 se:
“të gjithë aktivitetet natyrale dhe të personave legale, vendas ose të huaj, të cilet ushtrojnë aktivitetin e
tyre në territorin e Republikes së Shqiperisë, do të jenë subjekte të vleresimeve të ndikimeve te
mjedisit”.
Neni 8 jep në terma të përgjithshme llojet e aktiviteteve për të cilat autoritetet do të kërkojnë Vleresimet e
Ndikimeve ne Mjedis(VNM). Neni 9 specifikon përgjegjësinë e autoritetit që do të jetë Komitetit i
Mbrojtjes së Mjedisit, dhe aktivitetet e tij rajonale. Ligji nuk specifikon fazat individuale të procesit të
VNM.
Më vonë doli Ligji Nr. 8934 për Mbrojtjen e Mjedisit. Ky shfuqizoi të gjithë ligjet e mëparshme për
mbrojtjen e mjedisit dhe ka në princip dhjete fusha kryesore të drejtimit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Politikat Mjedisore
Shfrytezimi dhe Mbrojtja e Përbëresve të Mjedisit
Vleresimi i Ndikimeve të Mjedisit
Lejet për Aktivitetet të cilat ndikojnë në Mjedis
Ndalimi dhe Kufizimi i Ndotjes së Mjedisit
Monitorimin dhe të Dhenat
Kontrollin Mjedisor
Detyrat e Organizmave Shteterore për Mjedisit
Rolin e Publikut
Sanksionet

Ligji Nr. 8934 për Mbrojtjen e Mjedisit i dates 5/09/2002 përcakton së mbrojtja e mjedisit është e
detyrueshme për të gjithë personat, juridike dhe individuale të cilat ushtrojne aktivitet në Shqiperi. Neni
34 kërkon nga çdo person ose organizate të marrin lejen nga organizmat përgjegjes (Ministria e Mjedisit)
në mënyre që të zhvilloj çdo punë të vecante në Shqiperi e cila ndikon në mjedis. Që të merret kjo leje
duhet të përgatitet një vleresim për ndikimet ne mjedis (VNM).
Megjithekëtë ky ligj është përdorur me raste si një udhezues në procedurat e VNM në Shqiperi.
Megjithekëtë Ligji1 Nr. 8990 për Vleresimet e Ndikimeve të Mjedisit u aprovua me 23/01/2003. Ky ligj
përcakton të gjithë procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për aprovim te VNA ne Shqiperi. Ligji
gjithashtu përcakton se çfare niveli është VNM qe duhet te ndiqet për lloje të ndryshme zhvillimi.
Ligji mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr . 8990, datë 23.01.2003 synon që të sigurojë:
Vlerësimin e përgjithshëm, të integruar dhe në kohë të ndikimeve mjedisore të projekteve ose
veprimtarive që kërkojnë të zbatohen, duke parandaluar dhe zbutur ndikimet negative në mjedis;
Një proces vlerësimi të hapur dhe të administruar me paanshmëri, nëpërmjet pjesëmarrjes së organeve
qëndrore e vendore, të publikut, të organizatave jofitimprurëse për mjedisin, të propozuesit të projektit
dhe të personave fizike dhe juridikë, të specializuar në këtë fushë.
Pjesemarrja e publikut nis me njohjen e projektit dhe gjate gjithe procesit te formulimit, rishqyrtimit dhe
miratimit e zbatimit. Pjesemarrja publike do perfshije:

1

Aktet Ligjore Mjedisore në Shqipëri 2002-2003



Informacionin e publikut ne projekt;



debate dhe konsultime ne projekt;



pjesemarrje ne vendim marrje te organizatave Mjedisore te projektit

Projekti nuk mund te paraqitet per procedurat e Vleresimit te ndikimit ne Mjedis nese nuk jane dhene
propozime me pare ne konsultimet me publikun dhe nese nuk jane pasqyruar komentet dhe sugjerimet e
tij ne dokumentat e paraqitura per shqyrtim. Gjithashtu projekti nuk duhet te marre leje Mjedisore nese
nuk ka organizuar me pare pjesemarrje publike gjate rrjedhes se procesit te pergatitjes se raportit te VNM
dhe nese kjo pjesemarrje nuk eshte pasqyruar ne dokumentat e paraqitura per kerkimin e lejes Mjedisore.
Ne konsultimet me publikun, propozuesi ka pergatitur projektin teknik dhe raportin e VNM dhe
materialet e nevojshme per konsultimet me publikun ne nje forme te kuptueshme per publikun dhe
qartesimin e ceshtjeve per te cilat publiku eshte shume i interesuar.
Ligji mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis kërkon që informacionet e mëposhtme të përfshihen në VNM:
-

Qëllimin e projektit.
Përshkrimin e tij të hollësishëm.
Të dhëna për mjedisin ekzistues të zonës ku zbatohet projekti dhe në afërsi të saj.
Përshkrimin e hollësishëm të të gjitha instalimeve, që bëjnë pjesë në projekt ose që do të përdoren
gjatë zbatimit të tij.
Planin e ndërtimit dhe afatet e zbatimit të tij.
Përshkrimin e veprave inxhinierike, që ndërtohen ose zgjerohen dhe të veprave të domosdoshme
për zbatimin e projektit.
Ndikimet e mundshme në mjedis dhe masat e propozuara për parandalimin dhe zbutjen e tyre.
Programin e monitoromit të ndikimit në mjedis të projektit.
Përputhjen e projektit me planet e rregullimit të teritorit dhe me planet e zhvillimit ekonomik të
zonës ku do të zbatohet projekti.
Përmbledhjen e këshillimeve me organet e qeverisjes vendore, publikun e organizatat
jofitimprurëse për mjedisin dhe të mendimeve të tyre.
Masat rehabilituese, në rast ndotjeje dhe dëmtimi të mjedisit, si dhe koston e tyre.
Kopjen e liçencës së personit fizik ose juridik, që ka përgatitur raportin e vlerësimit të ndikimit në
mjedis.

2.3

BAZA LIGJORE

Hartimi i kesaj VNM -je per zhvillimin e zones se projektit te pershkruar ne kapitujt ne vijim,
eshte i mbikqyrur nga disa institucionet qendrore dhe ato lokale per zbatimin me rigorozitet te te gjitha
ligjeve dhe normave te parashtruara ne ligjet perkatese sipas institucioneve dhe kopentecave te tyre .
Kuadri ligjor vendor, legjislacioni mjedisor eshte ndertuar per te mbrojtur dhe parandaluar
komponente te veçante dhe te rendesishem te mjedisit. Keshtu, nder me specifiket mund te permendim:
 Ligjin Nr. 10 440, date 7.7. 2011 “Per Vleresimine Ndikimit ne Mjedis”,
 Ligjin Nr .10 431, date 9.6.2011 “ Per Mbrojtjen e Mjedisit “,
 Ligji 10448 date 14/07/2011 “ Per lejet e Mjedisit “,
 Ligjin Nr.10 266, date 15.4.2010 ”Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr8897
date 16/5/2002 “Per Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja “,
 Ligji Nr.9115 date 24.07.2003, “Per trajtimin mjedisor te ujerave te ndotura”,
 Ligji Nr.8897 date 16.05.2002, “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja”,
 Ligji Nr.9379, date 28.04.2005, “Per efiçencen e energjise”,
 Ligji Nr.9587, date 20.07.2006, “Per mbrojtjen e biodiversitetit”,





























Ligji Nr.8906, date 6.6.2002 "Per zonat e mbrojtura",i ndryshuar me Ligjin Nr.9868,
date 04.02.2008 ,
Ligji Nr.10 081, date 23.02.2009 per “Licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken
e Shqiperise”,
Ligji Nr. 8094 date. 21.03.1996: “Per largimin publik te mbeturinave”,
Ligji Nr. 9010 date 13.02.2003: “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”, i
ndryshuar me Ligjin Nr.10 137, date 11.05.2009,
Ligji Nr.8102 date 28.3.1996 "Per kuadrin rregullator te sektorit te furnizimit me uje dhe te
largimit dhe perpunimit te ujerave te ndotura", i ndryshuar me Ligjin Nr. 9352, date 3.3.2005,
Ligjin Nr. 9915, date 12.5.2008,
Ligji Nr. 9537, date 18.5.2006 “Per administrimin e mbetjeve te rrezikshme”, i ndryshuar
me Ligjin Nr.10 137, date 11.05.2009,
VKM. Nr. 835, date 28.12.2005 “Per miratimin e listes se mbetjeve te rrezikshme, mbetjeve
dhe mbeturinave te tjera, qe ndalohen te importohen, me qellim ruajtjeje, depozitimi dhe
asgjesimi”,
V.K.M Nr.1189, date 18.11.2009 “Per rregullat dhe procedurat per hartimin dhe zbatimin e
programit kombetar te monitorimit te mjedisit”,
V.K.M Nr. 395, date 21.6.2006, “Per miratimin e strategjise dhe te planit te veprimit per
zhvillimin e turizmit, kulturor dhe mjedisor,
V.K.M Nr.435 date 12.09.2002, “Per miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer ne
Republiken e Shqiperise”,
V.K.M Nr.267, date 24.4.2003 “Per procedurat e propozimit dhe shpalljen e zonave
te mbrojtura dhe buferike”,
V.K.M Nr.994, date 02.07.2008 “Per terheqjen e mendimit te publikut ne vendimmarrje per
mjedisin”,
VKM Nr. 99, date 18.2.2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar te klasifikimit te mbetjeve”
VKM Nr. 177, date 31.3.2005 “Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe kriteret e
zonimit te mjediseve ujore pritese”,
VKM Nr.114, date 27.01.2009 per “Marrjen e masave emergjente, per permiresimin e situates
se sigurise dhe te veprimtarive ne instalimet, qe sherbejne per depozitimin transportimin dhe
tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre”,
Vendim Nr.824, date 11.12.2003 “ Per klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin dhe ruajtjen
e substancave dhe te preparateve te rrezikshme”,
Udhezim Nr.3, date 119.11.2009, “Per miratimin e metodologjise se vleresimit paraprak te
ndikimeve ne mjedis te nje veprimtarie”,
Udhezim Nr.6527,date 24.12.2004, “Mbi vlerat e lejueshme te elementeve ndotes te ajrit ne
mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe zhurmave shkaktuar nga mjetet rrugore, dhe menyrat e
kontrollit te tyre”,
Udhezim, Nr.5, date 28.12.2007, “Per tarifat e sherbimit per lejet mjedisore”,
Udhezim, Nr.6, date 27.11.2007, “Per miratimin e rregullave, permbajtjes dhe afateveper
pergatitjen e planeve te administrimit te mbetjeve te ngurta”,
Udhezim, Nr.1, date 07.01.2008, “Per dokumentacionin e domosdoshem per te kerkuar leje
mjedisore”,
Rregullorja Higjeno-Sanitare date.17.11.1997 “Per pastrimin ne zona urbane dhe rurale,
administrimin dhe trajtimin e mbeturinave”,
Rregullore, Nr.1, date 30.03.2007, “Per trajtimin e mbetjeve te ndertimit nga
krijimi, transportimi e deri tek asgjesimi i tyre”.

Kuadri Ligjor Nderkombetar

Shqiperia eshte nje vend i cili eshte tashme nenshkrues i shume konvetave dhe marreveshjeve
mjedisore dhe kjo ka ndihmuar ne nxitjen e hartimit te ligjeve kombetare mjedisore ne perputhje me
praktikat nderkombetare.
Ky raport duhet te pershtatet me ligjet dhe aktet ligjore ne nivel lokal, kombetare dhe me poshte
ilustrohen ne menyre te permbledhur etapat kryesore te zhvillimit te politikes europiane ne
fushen e mjedisit :
 Protokolli i Kievit “Per vleresimin strategjik mjedisor”. Ratifikuar ne vitin 2005.
 Protokolli i Kartagjenes “Per biosigurine”. Bere pale ne vitin2005.
 Konventa e Stockholmit ”Mbi ndotesit organike te qendrueshem”, Ligji nr. 9263. Date
29.07.2004.
 Protokolli i Kartagjens “Per sigurine biologjike “, Ratifikuar ne vitin 2004, Ligji nr. 9279,
date 23.09.2004.
 Konventa e Washingtonit “Per tregetine nderkombetare te llojeve te rrezikuara te flores dhe
faunes se eger”, Ligji nr. 9021, date 06.03.2003.
Kuadri Ligjor Europian

Raporti i VNM-se per projektin ne fjale, merr ne konsiderate dhe mundohet te perqase pjese te tij me
legjislacionin e BE mbi probleme mjedisore dhe jo vetem. Direktivat me kryesore :
• Direktiva e KE 1999/30/CE 22 Prill 199, per vlerat kufi per dioksidin e squfurit, dioksidin e
azotoit dhe oksidin e azotit, PM dhe plumbit.
• Direktiva 2000/60/CE e Parlamentit dhe e Keshillit te Europes,Kuadri ligjor per veprimet e
komunitetit ne fushen e politikes se ujrave.
• Direktives KE 42/2001 (te Keshillit te Evropes), mbi VNMS dhe VSM.
• Direktiva 2008/50, CE, e Parlamentit dhe e Keshilit te Evropes (21 Maj 2008) ”Mbi cilesine e
ajrit ne mjedis, per nje ajer me te paster per Evropen”.
• Direktiva 75/442/CEE e Keshillit e dates 14 Korrik 1975, Mbi Mbetjet.

2.4

KUADRI INSTITUCIONAL

Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM) u krijua në vitin 19981. Në vitin 2002, ligji i ri përcaktoi se
Ministria e Mjedisit, e cila duhet të ofroje një kontroll të centralizuar të mjedisit në emer të Ministrise se
Mjedisit (Neni 67).
Neni 64 percakton qe Ministria e Mjedisit mbeshtetet nga:
Agjensite Rajonale të Mjedisit (nga të cilat janë 12)
Inspektoriati I Mjedisit (12)
Organizmat Mjedisore (të cilat janë institucione që veprojnë nën Ministrine e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit te Ujerave, siç është Agjensia e Mjedisit dhe pyjeve e cila është përgjegjese për
monitorimet)
1

Vjetori Statistikor shqiptar 1991 – 1999, INSTAT

Organizmat qeveritare lokale dhe organizma të tjere ndër-ministrore sic përcaktohen kohe mbas kohe.
Drafti i politikes mjedisore të Ministrise së Mjedisit, përcakton kufizime për normat e ndotjes dhe
koordinon me agjensite ekzekutive si janë implementuar politikat mjedisore në terren. Ashtu siç ndodh ne
vende me nivel të larte varferie, mbrojtja e mjedisit ka një vleresim të ulet në kuptimin buxhetor.
Rezultati është se zbatimi dhe detyrimi I politikes mjedisore është I dobet si rezultat I mungesës së
burimeve të papërshtatshme njerezore, paisjeve dhe lehtesirave.
Financimi i Ministrise se Mjedisit supozohet të vijë pjesërisht nga taksat për licensat dhe nga burime të
tjera të fondeve siç është përcaktuar në Ligjin NR. 8934 TE Mbrojtjes të Mjedisit I datës 5/0/20022.
Si shtese e detyrave të vendosura direkt nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave do
të dalë e qartë se një numer I organizatave të tjera shteterore kanë një rol të rëndesishem në monitorimin
dhe mbrojtjen e florës dhe të faunes duke përfshirë:




Institutin e Flores dhe Faunes
Agjensine e Mjedisit dhe Pyjeve
Laboratorin e Akuakultures dhe Peshkimit

Megjithekëtë mori institutesh përgjegjëse për monitorimin, aktualisht janë realizuar pak studime ne këtë
fushe në gjëndjen e florës dhe të faunës në Shqipëri, që vjen kryesisht si rezultat i kufizimeve buxhetore.
Institucione të tjera që kanë një rol të rëndesishëm në mjedis janë:


Ministria e Puneve Publike dhe Transportit (MPPT)



Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes (METE)



Ministria e Shendetesise (MSH)



Instituti i Shendetit Publik – pergjegjes per monitorimin e cilesise se ujrave te pijshem dhe
cilesine e ajtir



Instituti i Energjise, Ujit dhe Mjedisit – grumbullimi it e dhenave meteorologjike dhe pergjegjesia
per monitorimin e ujrave dhe cilesine e ajrit.



Këshilli Kombetar i Rregullimit të Territorit (KKRrT) – përgjegjes për lëshimin e lejeve të
ndërtimit me kushte të cilat përfshijnë kërkesa për mbrojtjen e mjedisit.

2.5

KUADRI KOMBETAR PER RUAJTJEN E NATYRES

Rrjeti i sotem i Zonave te Mbrojtura ne Shqiperi, mbulon nje siperfaqe prej 165 455 hektare e
barazvlefshme me 5.8 % te siperfaqes se pergjithshme te vendit. Sipas Strategjise Kombetare dhe Planit te
Veprimit per Biodiversitetin, planifikohet qe deri me 2020, ZM-te te mbulojne 25 % te territorit shqiptar.
Per kete qellim jane percaktuar dhe plane te veçanta
Ne nentor te vitit 1999 u botua Strategjia dhe Plani Kombetar i Veprimit per Biodiversitetin (NBSAP).
Ky dokument jep kuadrin politik dhe planin e veprimit per biodiversitetin ne Shqiperi. Nje pjese e
rendesishme e planit jane propozimet per zhvillimin Rrjetit Kombetar per Zonat e Mbrojtura, rrjet i cili do
te sherbeje si baze per rrjetin ekologjik te vendit (shih Harte 1 per rrjetin e sotem dhe te propozuar te ZMve).
Ne vitin 2002, Parlamenti Shqiptar aprovoi dy ligje te rendesishem (Ligji Nr. 8934 i dates 05.09.2002
“Per Mbrojtjen e Mjedisit” dhe Ligji Nr. 8906 i dates 06.06.2002, “per Zonat e Mbrojtura” , (i amenduar
me Ligjin nr. 9868, date 4.02.2008 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 8906, date 6.06.2002 “Per
zonat e mbrojtura”) qe se bashku krijuan nje strukture te re ligjore per Zonat e Mbrojtura. Ligji per Zonat
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Neni 25, Tarifat dhe taksat e mjedisit, Neni 82: Sanksionet, Neni 87: Fondet e mjedisit

e Mbrojtura vendos rregullat per krijimin, administrimin, menaxhimin dhe perdorimin e qendrueshem te
ZM-ve dhe te burimeve biologjike dhe natyrore. Ligji jep gjithashtu parimet e zhvillimit te turizmit
mjedisor, te perfitimeve te tjera ekonomike si dhe ato te percjelljes se informacionit dhe edukimit ne
drejtim te publikut.

Qellimi themelor i ligjit “Per Zonat e Mbrojtura” eshte tu jape nje mbrojtje te vecante tipareve natyrore
kryesore nepermjet ngritjes dhe forcimit te nje rrjeti te Zonave te Mbrojtura te bazuar ne kategorizimet e
IUCN (Kutia 1). Ligji percakton perparsite dhe objektivat strategjike per menaxhimin e seciles kategori te
ZM-ve.
Harta ne faqe vijuese jep informacion persa i perket pamjes se zonave te mbrojtura, monumenteve te
natyres dhe rezervave natyrore te menaxhuara.

3. KARAKTERISTIKAT E PROJEKTIT
3.1

HYRJE

Ky kapitull mundeson nje permbledhje te projektit te propozuar se bashku me nje pershkrim te detajuar
te secilit nga perberesit me te rendesishem te rruges “Sistemim, asfaltim i rruges sektor Vakuf -Vakuf Shkolla 9-vjecare Vakuf”.

3.2

PERSHKRIMI I RRUGES EKZITUESE

Ne perputhje me termat e references u hartua projekt-zbatimi per objektin: Hartimi i Projekt Zbatimit
“Sistemim,Asfaltim i rruges sektor Vakuf -Vakuf -Shkolla 9-vjecare Vakuf”.
Studimi i paraqitur ka per qellim rehabilitimin e segmentit rrugor te mesiperm me gjatesi te pergjitheshme
prej 2090 ml. Ne studimin e kryer eshte marre ne konsiderate zhvillimi aktual e perspektiv i zones.
Sistemim i ketij segmenti rrugor,paraqet domosdoshmeri per shkaqet e meposhteme:
•

Sistemimi i rrjetit kanalizimeve

•

Rehabilitimi i zones se pishave per ndikimin e turizmit

•

Rritjes se numrit dhe ngarkesave te trafikut

•

Vlerave ekonomike dhe sociale te fashtrave te zones

•

Vlerave klimatike qe ka kjo zone

Segmenti rrugor qe projektohet, ka nje gjatesi te pergjitheshme prej 2090 ml dhe nje gjeresi te pjeses
kaluese variabel nga rreth 3-3.5 m.
Studimi eshte mbeshtetur ne punimet topografike dhe inxhinierike ne terren, si dhe ne studimet
gjeologjike e hidrologjike, bashkengjitur ketij relacioni. Projekti bazohet rruges egzistuese me
permiresime ne kthesa, kullimin e ujrave , gjerimin e rruges dhe respektimin e pjerresise.

Ky variaant eshte ne perputhje te plote me kriiteret per te siguruar
s
nje cilesi te prannueshme si dhe
d kostos saa
me ekonnomike, te shprehura ne
n zgjedhjenn e variantit me te persshtatshem dh
dhe fuksionaal si dhe nee
planimettrine dhe ne horografine
h
e rruges dhe ne nje preveentiv sa me te hollesishem
m dhe brendaa kufinjve

Pamjee nga rruga egzistuese
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Sipas te dhenave te siguruara nga matjet e kryera rezulton qe numri I mjeteve qe kalojne ne kete segment
rrugor eshte MAKSIMUMI 100 mjete per 24 ore. Nga llogaritja rezulton se sasia e mjeteve njesi qe
kalojne per nje periudhe nje mujore eshte : n = 75x30 dite = 2250 mjete /muaj Sasia e mjeteve njesi qe
kalojne per nje vit eshte:

N= 2400 x 12=27000 mjete/vit Sipas te dhenave perqindja e ritjes parashikohet 6% ndersa periudha e
llogaritje se trafikut eshte e kerkuar per 20 vjet.

Sasia e mjeteve e pritshme per nje periudhe 20 vjecare llogaritet si me poshte

(1+ 6%)

20

−1
N = N (mjete / njesi )

Llogaritja e shtresave rrugore bazohet mbi studimin gjeologjik ne te dhenat e gjendjes se bazamentit te
rruges. Shtresat e llogaritura te rruges jane paraqitur me poshte ne segmentet e rruges.
Llogaritja e shtresave eshte bazuar ne normat italiane CNR te cilat bazohen ne metoden AASHTO sipas
volumit te trafikut komercial per te gjithe kohen e jetegjatesise te parashikuar ne projekt dhe rritjes
mesatare vjetore.
Llogaritja e shtresave rrugore, eshte bazuar ne CBR e shtresave te dyta te rezultuara pas cpimit, te cilat
fillojne ne thellesite – 0,3 m nga kuota e tabanit te rruges . Llogaritjet jane bere ne perputhje me
kapacitetin mbajtes te bazamentit te shprehur ne modulin e kompresionit, modulin e deformacionit dhe
CBR (modulin rezilend). Ngarkesa aksiale eshte mare 10 ton . Per numrin e mjeteve ~10 000 000 nga
katalogu i shtresave marrim per rruge ekstraurbane sekondare N: 4F per tregues mesatar te:
2

2

CBR = 6 -8 %, 10÷12%, (perkatesisht Moduli Rezident; MR = 60÷80 N/mm ,90 N/mm dhe 100÷120
2

N/mm ) rezultojne keto shtresa:
Shtresat sipas katallogut
2

Per Mr = 80 N/mm
asfaltobeton 5 cm x 0.45 = 2.25 binder 5 cm x 0.40 = 2.0 konglomerat 8 cm x 0.30 = 2.4
stabilizant 18 cm x 0.20 = 3.60
SN = 10.25
2

Per Mr = 90 N/mm

asfaltobeton 5 cm x 0.45 = 2.25 binder 5 cm x 0.40 = 2.0 konglomerat 8 cm x 0.30 = 2.4
SN = 9.65

2

Per Mr = 120 N/mm (toka te forta)
asfaltobeton 5 cm x 0.45 = 2.25 binder 5 cm x 0.40 = 2.0 konglomerat 8 cm x 0.30 = 2.4 stabilizant 5 cm
x 0.20 = 1.0
SN = 7.65
2

Per Mr = 150 N/mm (zonat shkembore)

asfaltobeton 5 cm x 0.45 = 2.25
binder 5 cm x 0.40 = 2.0
konglomerat 8 cm x 0.30 = 2.4
SN = 6.25
Sipas AASHTO çdo shtrese karakterizohet nga nje koeficent fortesie i cili eshte percaktuar nga kapaciteti
mbajtes. Shuma e tyre per çdo shtrese jep numrin struktural SN. Koeficenti i fortesise per çdo lloj shtrese
eshte:

reflektuar ne harten studimin gjeoloigjik, sipas metodikes se ndjekur rezultojne keto shtresa rrugore:
2

2

Per Mr = 90 N/mm me SN =9.65 Per Mr = 120 N/mm me SN =7.65

Shtresat e Projektit
Shtresat sipas projektit do te jene kostant gjate gjithe gjatesise se rruges dhe do meret parasysh dhe
shtresat (Asfaltobeton,Binder) qe do te realizohen ne fazen tjeter te zbatimit. Permasimi jepet me poshte:

2

Per Mr = 90,120 N/mm
Shtrese çakelli 5/35 10 cm x 0.45 = 2.25 Shtrese çakelli mbeturine kave 15 cm x 0.40 = 2.4
Shtrese zhavor 20cm x 0.14 = 2.4
SN = 10.05
= 10.05 > 9.65
SN
= 10.05 > 7.65

SN

Ne zonat per zgjerim do te kemi:

2

Per Mr = 90,120 N/mm
Shtrese çakelli 5/35 10 cm x 0.45 = 2.25 Shtrese çakelli mbeturine kave 15 cm x 0.40 = 2.4
Shtrese zhavor 25cm x 0.14 = 2.4
SN = 14.25
= 14.25 > 9.65
SN = 14.25 > 7.65
Ne Projekt eshte parashikuar te aplikohet profilit tip me gjeresi te gjurmes kaluese 4 m dhe me dy kuneta
2 x 0,50 m. Rruga parashikohet te ndertohet me dy pjerresi terthore i=2-2.5% Nga llogaritja e shtresave
eshte parashikuar paketa e shtresave me trashesi totale mesatare rreth t= 75cm.
Shtresat e parashikuara sipas projektit jane : 1.Shtrese cakull makineri (5x35) 20cm + cilindrim 2.Shtrese
RRUGA + BANKINAT + VEPRAT E ARTIT
Kunetat jane projektuar duke bere mbushjen dhe ngjeshjen e tyre sipas trupit te rruges.Shtresat per keto
rruge do te jene ne nje pakete prej aferisht 75 cm stabilizant t=10cm + cilindrim 3.Shtrese binderi me zall
lavatrice,5cm,me makineri 4.Shtrese asfatobetoni

4. TRASHEGIMIA ARKEOLOGJIKE DHE KULTURORE, TERRENI DHE
PEISAZHI
Ndertime te interesit historike dhe kulturor merren ne konsiderate ne kete kapitull.

4.1

TRASHEGIMIA ARKEOLOGJIKE DHE KULTURORE

Monumentet e trashegimise kulturore jane ne nje distance te mjaftueshme nga rruga e propozuar dhe per
kete nuk kerkohet studim i vecante.
4.1.1

Ndikimet ne Trashegimine Arkeologjike dhe Kulturore

Eshte shume evidente nga studimet se rruga e propozuar nuk do te kete asnje impakt te rendesishem ne
terrenet historike kulturore apo arkeologjike per shkak te distances ndermjet rruges se propozuar dhe
terrenet me interesit arkeologjik, Monumentet e trashegimise kulturore jane ne nje distance te
mjaftueshme nga rruga e propozuar dhe per kete nuk kerkohen masa te vecanta mbrojtjeje.

4.2

TERRENI, PEISAZHI DHE TRASHEGIMIA KULTURORE

Ky seksion merret me mjedisin ne kushtet aktuale (linja Baze). Nje theks i vecante duhet t’i jepet faktit qe
ambjenti ka nje njesi te balancuar mire qe ndikohet shume nga ndyshimet. Mjedisi duket te konsiderohet
si teper dinamik dhe vecanerisht i nderprere nga nderhyrja njerezore.
4.2.1

Karakteri i Terrenit

Terreni gjate gjurmes rrugore “Sistemim,Asfaltim i rruges sektor Vakuf -Vakuf -Shkolla 9-vjecare
Vakuf”.karakterizohet nga terreni kryesisht fushor me toka te mbjella. Ne kete terren jane te pozicionuara
disa vendbanime.
4.2.2

Ndikimi ne terren dhe peisazh

Terreni dhe impaktet vizuale do te theksohen me shume gjate fazes se ndertimit dhe ne nje kohe te
shkurter keshtu qe sherbimet nuk jane shume te nevojshme apo jane te limituara ne perdorimin e tyre.
Pronat e aferta jane mjaft larg nga rruga. Interferenca e rruges me kontekstin vizual te tyre do te mbete e
ulet. Godinat e trashegimnise si kishat jane gjithashtu mjaft larg rruges keshtu qe konteksti vizual i tyre
nuk do te ndryshohet shume nga projekti.
Rruga kalon kryesist ne rruge egzistuese dhe per kete arsye nuk ka peme qe mund te
shkaterrohen nga projekti.
Impakti i pergjithshem nga afatshkurter deri ne afatmesem ne rrugen e propozuar te karakterit te
terrenit eshte konsideruar te jete ne nivelin e ulet.

4.2.3

Masat Lehtesuese per Terrenin dhe Peisazhi
Te pergjithshme

Ne kete aspekt gjurma e rruges eshte perzgjedhur qe te kete sa me pak impakte ne pronat private, tiparet
topografike,. Megjithate, si me cdo ndertim tjeter disa lloje impaktesh jane te pashmangshme dhe kudo qe
ato do shfaqen jane propozuar masa te nevojshme per t”i zbutur ato.
Faza e Ndertimit
Kontratat do te lidhen ne menyre qe te sigurohet nje praktike sa me e mire pune si edhe qe te zvogelohen
impaktet negative qe vijne si rezultat i ndertimit ne nivelin me te ulet te mundshem dhe qe sigurojne
makinerite qe operojne brenda skemes ne zonen e ndertimit i zbatojne ato.
Zonat e depozitimit do te pozicionohen ne menyre qe te menjanohen impaktet e metejshme ne pronat
private e banesat ekzistuese, pemet, gardhimet, dranazhimet etj. dhe si te tilla do te kene prioritet per tu
ndertuar.
Natyra e perhershme e impakti do te ndikoje gjithashtu ne pronat e shtepive private perreth vetem ne ato
seksione ku kjo prone eshte ne afersi te rruges se propozuar. Megjithate, sherbimet lehtesuese jane kryer
per te minimizuar ne maksimum impakte te tilla te banoret.

5. BURIMET NATYRORE
5.1

KLIMA

Zona e projektit me gjithe lartesine jo te madhe mbi nivelin e detit, eshte mjaft e ftohte dhe relativisht e
ngrohte ne vere. Keto dukuri jane te lidhura me ndikimin e grykes se Drinit te Bardhe dhe te qafave te
tjera ne veri dhe ne lindje, nga te cilat vijne erera te ftohta ne dimer sidomos murlani ne dimer duke
shkaktuar ulje te theksuara te te temperatures. Gjate veres neper keto gryka e qafa deperton ajri
kontinental, qe shpesh rrit temperaturen.
Temperatura e ajrit
Per te karakterizuar regjimin termik te zones jane analizuar serite kohore te temperatures se ajrit te
formuara nga vrojtimet dhe regjistrimet e ketij elementi meteorologjik ne tre stacionet meteorologjike te
marra ne konsiderate. Siç eshte permendur edhe me lart, vete pozicioni gjeografik i zones ne fjale krijon
kushte te tilla qe temperatura e ajrit ne pergjithesi te karakterizohet nga vlera relativisht mjaft te ulta.
Konkretisht temperatura mesatare vjetore e ajrit ne Peshkopi eshte 10.0oC, ne Zall te Kalise 11.3oC ndersa
ne Bushtrice eshte 8.5 0C. Nga analiza e hollesishme klimatologjike e te dhenave shumevjecare te
temperatures se ajrit rezulton qe shperndarja ndermujore e saj eshte teper e dallueshme. Edhe ne kete rast
kjo shperndarje (Grafiku 2) i ngjan se tepermi andamentit te nje funksioni trigonometrik kosinusoidal.
Vlerat me te ulta te temperatures se ajrit ne te tre vendmatjet meteorologjike vrojtohen ne periudhen e
dimrit dhe konkretisht temperaturat mesatare te janarit (muaji me i ftohte) ne vendmatjet e marra ne
konsiderate jane perkatesisht -0.3, 0.5 dhe -1.10C.

Temperaturat me te larta vrojtohen ne periudhen e veres ku muaji korrik (muaji me i ngrohte)
karakterizohet perkatesisht 20.9, 21.2 dhe 18.20C.
E njejta ecuri brenda vitit vrojtohet edhe per temperaturat mesatare minimale. Konkretisht, ne muajin
janar temperatura mesatare minimale e rajonit te Korabit luhatet nga - 3.2 ne -4.40C, ndersa ne muajin
korrik nga 12.8 ne 14.7oC. Persa i takon temperaturave mesatare maksimale ato luhaten nga 2.4 ne 4.20C
ne janar deri ne 23.60C ne 28.1oC ne muajin korrik.
Edhe per rajonin e malit te Korabit, mbeshtetur ne shqyrtimin e varesise se vlerave te tempeartures se ajrit
me lartesine mbi nivel te detit eshte evidentuar qe me ngjitjen ne lartesi nga niveli i detit temperaturat
pesojne nje renie te dukshme. Konkretisht per temperaturen mesatare vjetore per kete rajon vrojtohet nje
renie prej 0.6oC per çdo ndryshim ne lartesine mbi nivel te detit me 100 m.
Per rrjedhoje per te fituar nje informacion te besueshem mbi regjimin termik ne malin e Korabit eshte e
domosdosheme te perdoret shperndarja mujore e vjetore e temperatures mesatare ne te tre stacionet
meteorologjike te marre ne analize e ekstapoluar me gradientin -0.6oC/100 m.
Dihet qe nje parameter i rendesishem i regjimit termik te nje zone eshte dhe shfaqja e temperaturave nen
00C. Nga analiza e te dhenave shumevjecare rezulton qe kjo dukuri eshte e pervitshme dhe shfaqet duke
filluar nga dekada e trete e muajit tetor deri ne fund te prillit.
Reshjet atmosferike
Sic eshte permendur edhe me siper reshjet atmosferike jane nje element i rendesishem i klimes se nje
vendi.
Ne perputhje dhe me pozicionin gjeografik te rajonit ne studim, regjimi i reshjeve atmosferike qe bien ne
kete rajon eshte i karakterit mesdhetar. Me fjale te tjera sasia me e madhe e reshjeve bie gjate periudhes
se ftohte te vitit, ndersa me pak reshje bien gjate periudhes se ngrohte. Kjo zone ne pergjithesi
karakterizohet nga reshje te pakta. Mesatarisht gjate vitit ne zonen ne studim bien rreth 1100 mm rreshje,
nderkohe qe mesatarja vjetore e sasise reshjeve ne rang territori eshte rreth 1450 mm.
Parameter sinjifikativ qe shpreh karakterin mesdhetar te vecorive klimatike te zones eshte raporti i
reshjeve qe bien gjate sezonit te ftohte te vitit me sasine vjetore te reshjeve atmosferike. Ne rastin e
rajonit (ne analize jane marre te dhenat shumevjecare te regjistrimit te reshjeve ne stacionet e marre ne
konsiderate) ky raport eshte rreth 70%. Analiza e sasisve mujore te reshjeve tregon qe muaji me i laget i
vitit eshte muaji nentor ne te cilin bien mesatarisht 148 mm. Ndersa muaji me i thate i vitit ne kete rajon
eshte muaji korrik, ne te cilin bien rreth 40-45 mm.
Fig. 3 Reshjet mesatare mujore

Reshjet atmosferike ne te tre stacionet meteorologjike te marre ne konsidearte paraqesin te njejten ecuri
gjate vitit. Nga analiza e hollesishme e ketij informacioni rezulton qe ka nje rritje te dallueshme te sasise
se reshjeve me rritjen e lartesise mbi nivelin e detit. Per rajonin ne studim eshte vleresuar qe mesatarisht
gjate vitit ka nje rritje prej 40 mm per nje ndryshim prej 100 m ne lartesine mbi nivel te detit.
Nje tregues tjeter qe karakterizon vecorite e regjimit te reshjeve atmosferike eshte edhe ai i numurit te
diteve me reshje. Gjate vitit ne kete zone vrojtohen mesatarisht rreth 95 dite me reshje >1.0mm. Ecuria
vjetore e vlerave te ketij treguesi eshte e njejte me ate te sasise se reshjeve. Ne muajin dhjetor vrojtohen
10 dite te tilla nderkohe qe ne korrik vetem 5 dite.
Edhe per rajonin e malit te Korabit jane vleresuar me ane te perafrimit me shperndarjen
dyfisheksponenciale edhe vlerat e reshjeve atmosferike qe pritet te bien brenda 24 oreve per periudha te
ndryshme perseritje

Me interes per evidentimin e veçorive klimatike te nje rajoni dhe sidomos per evidentimin e burimeve
ujore dhe karakterit te tyre eshte analiza e te dhenave shumevjecare te renies ne forme bore te reshjeve
atmosferike.
Eshte evidente qe per shkak te pranise se vlerave te ulta te temperatures se ajrit gjate muajve te dimrit,
dukuria e renies se bores eshte e zakonshme, e perviteshme dhe perben nje rezerve te rendesishme ujore
per kete rajon.
Regjimi ererave
Per vete pozicionin gjeografik te rajonit dhe sidomos te thyerjes se madhe te relievit per te evidentuar ne
hollesi regjimin e ererave eshte mjaft e veshtire dhe e komplikuar. Pervec faktoreve te krijimit dhe
intensifikimit te levizjes se mases se ajrit ne kete rajon vlere te vecante merr faktori orografik. Ne kete
rajon ka nje gershetim te larmishem, te perseritur te ererave malore dhe luginore etj.
Sic permendem edhe ne rastin e pershkrimit te vecorive klimatike te Alpeve te Shqiperise eshte e udhes
qe te jepen disa vecori te ererave per nje stacion pak a shume perfaqesues per rajonin.
Konkretisht jane ndertuar trendafilat e kombinuar te eres per muajin janar qe eshte marre si perfaqesues i
stines se dimrit, per muajin Korrik qe eshte pranuar si perfaqesues i stines se veres dhe gjithe vitit.

5.2

GJEOMORFOLOGJIA, GJEOLOGJIA DHE TOKAT

Kushtet e tokes gjate skemes se propozuar jane bazuar ne studimin e ndermarre. Dherat dhe gjeologjia e
zones jane nje perberes i shume aspekteve te mjedisit duke perfshire floren dhe faunen, terrenin, ujrat dhe
klimen. Impaktet e ketyre aspekteve te vecanta u perkasin seksioneve perkatese te ketij raporti te VNSM.
5.2.1

Gjeomorfologjia dhe Gjeologjia

Zona në trajtim është pjesë e Krahinës Malore Qendrore e cila përfshin zonën tektonike të Korabit, të
Mirditës, pjesën më të madhe të Krastë-Cukalit dhe të Krujës. Kjo kushtëzon dhe komleksitetin litologjik
dhe të strukturor. Në të gjenden të gjitha llojet dhe moshat e shkëmbinjëve të Shqipërisë.
Zona e studimit është e përbërë nga formacione terrigjene, ku bëjnë pjesë rrepshet e paleozoit,
depozitimet flishore të vjetra e të reja dhe depozitimet molasike.
Përhapje të madhe kanë formacionet magmatike (ultrabazikë, bazikë, mesatarë, acidë), ato efuzivosedimentare, gëlqerore, gipset (të paleozoit, mesozoit, paleogjenit dhe miocenit). Kjo larmi litologjike
kushtëzon copëtimin e madh, kontrastet e theksuara hipsometrike dhe tipat e shumtë të relievit litologjik.
5.2.2

Sizmiciteti

Në bazë të rajonizimit sizmik të sipërfaqes së Shqipërisë zona e studimit tonë përfshihet në zonën sizmike
me intensiteti 7 ballë, sipas shkallës MKS (viti1964) dhe magnitude 5-5,5.
Nga tërmetet më të fuqishme që kanë ndodhur kohët e fundit në afërsi të zonës sonë të studimit, mund të
përmendim atë të Dibrës 1969, me magnitudë 6.5 e intensitet 9 ballë.

5.2.3

Tokat

Tokat pergjithesisht jane te kafejta malore, te murrme pyjore dhe livadhore malore. Vendin kryesor per
nga siperfaqia e ze brezi i tokave te kafejta malore dhe ato te murrme pyjore. Jane formuar mbi shkembinj
karbonatike me mbulese pyjore te varfer dhe ne kushtet e nje klime me dimer te ftohte dhe vere te fresket.
Ka drenazhim te mire dhe jane te pasura ne karbonate. Ne afersi te lumit takohen tokat aluvionale.
5.2.4

Ndikimi gjate fazes se Ndertimit per Dherat dhe Masat Lehtesuese
Dherat dhe Ri-shfrytezimi i materialeve te germuara

Materialet e germuara qe jane te menduara per rishfrytezim do te menaxhohen dhe trafikohen deri ne
minimum dhe do te depozitohen ne nje menyre qe te minimizohet efekti i motit. Koha ndermjet germimit
dhe rishfrytezimit gjate periudhave te thata do te mbahet ne nje minimum. Gjate periudhave te zgjatura te
thatesires kontraktori do te ndaloje germimet dhe do vendose keto materiale per te parandaluar
degradimin per shkak te thatesires.
Ndikimi gjate Fazes se Funksionimit dhe Masat Lehtesuese
Me perfundimin e rruges do te ndermerret me ndihmen e inspektime vizuale ne te gjithe strukturat gjate
gjurmes rrugore duke perfshire, bankinat dhe tombinot per te siguruar se strukturat rrugore nuk
shkaktojne erozion, dhe qe te identofikojne kerkesat per kryerjen e cdo punimi riparues. Kjo mund te ule
impaktin e mundshme ne te ardhmen per humbjen e dherave dhe impaktet qe lidhen me terrenin te
shkaktuara nga erozioni.

Tabela 5-1 Ndikimet dhe masat lehtesuese per, Gjeologjine dhe Dherat gjate ndertimit
Veprimtaria

Burimet e ndikimit

Ndikimi

Magnituda

Masat Lehtesuese

Rishfrytezimi i
materialeve
te dherave

Ndertimi i rruges.

Zhurma dhe pluhuri
qe vjen nga
transportimi i
materialeve. Humbja
e dherave me vlere
per shkak te
transortimit dhe
depozitimit te
pasakte.

E lehte

Dherat e germuar qe duhet te
perdoren per rimbushje do te
transportohen dhe
depozitohen sic specifikohet
ne dokumenta..

Kontaminimi
i dherave

Ndertimi i impiantit
te derdhjeve.

Derdhjet aksidentale
te karburantit te
automjeteve.

E lehte

Masa te caktuara per
kontrollin e ndotjes per tu
zbatuar nga Kontraktor.

Tabela 5-2 Ndikimet dhe masat lehtesuese per Gjeologjine dhe Dherat gjate funksionimit
Veprimtaria

Burimet e Ndikimit

Ndikimi

Magnituda

Masat Lehtesuese

Veprimtaria

Burimet e Ndikimit

Ndikimi

Magnituda

Masat Lehtesuese

Gerryerja e
dherave.

Nderhyrja e rruges
dhe kushtet e motit
nga derdhja e ujrave
siperfaqesore.

Mundesi per
gerryerje rreth
tombinove etj. per
shkak te derdhjeve te
ujrave te shiut qe nuk
thithen tamam nga
kanalet.

E lehte

Inspektime mirembajtje rreth
strukturave qe duhet te behet
rregullisht pas perfundimit
te rruges dhe cdo prezence
gerryerje qe behet nga
prefektura ose komuna
perkatese

5.3

HIDROLOGJIA, UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE

5.3.1

Hidrologjia

Drini i Zi buron nga burimi i Shën Naumit dhe rrjedha e tij kalon mes përmes Liqenit të Ohrit deri në
qytetin e Strugës të cilin lumi e ndanë në dy pjesë.
Pranë qytetit të Kukësit Drini i Zi bashkohet me Drinin e Bardhë duke formuar lumin e bashkuar Drini që
ka derdhje në Detin Adriatik. Gjatesia e Drinit te Zi , nga liqeni I Ohrit e deri ne Kukes, ne bashkimin me
Drinin e Bardhe eshte 149 km. Pas daljes se tij nga ky liqen ai vazhdon rrugene rrjedhjes per nga veriu,
duke kaluar nepermjet nje seri grykash te ngushta e te zgjatura te cialt mbarojne ne Uren e Spilese.
Menjehere pas ures se Spilese ne Drinin e Zi derdhen perroi zallit te Bulqizes qe formohet nga bashkimi i
ujerave te perroit te Okshtunit dhe te perroit te Dushajt. Ne rrjedhjen e lumit ne krahun e majte derdhin
ujerat e tyre nje varge perrenjsh malor, qe zberesin nga shpatet perendimor te malit te Korabit si perroi i
Banjes, Deshatit, Grame, Tepuz, Veleshice, Prillushe dhe Tershan. Ne krahun e djathte derdhen ujerat e
perrenjve Mur, Setedhe Molle e Lures.
Në ujërat e Drinit të Zi rriten një numër i madh peshqish si krapi, trofta, ngjala
5.3.2

Ndikimet gjate fazes se ndertimit per hidrologjine, ujerat siperfaqesore dhe
nentokesore
Ujrat Nentokesore

Ekziston mundesia per ndotjen e ujrave nentokesore nga derdhjet e impiantit te ndertimit dhe derdhjet
aksidentale te gazrave dhe karburanteve. Do te merren masa te pershtatshme per kontrollin e impianteve
te cilat do kryhen nga Kontraktori gjate ndertimit per te zvogeluar sa me shume impaktet.
Ujrat Siperfaqesore
Rruga e propozuar do te kaloje pothuajse gjate gjithe rruges egzistuese dhe per kete arsye nuk do te kete
efekte negative ne rrjedhat e lumit. Nje impakt negativ mund te ndodhe ne rrjetet e vogla dranazhuese.
Gjate ndertimit mund the ndodhin impaktet e meposhtme te mundshme:


ne ujerat nentokesore si rezultat I cpimeve dhe germimeve per themelet apo derdhjet aksidentale te
karburanteve dhe vajrave gjate ndertimit nga automjetet e ndertimit dhe makinerite qe perdoren pa
kriter gjate menaxhimit te veprimtarive te ndertimit;



Ne ujrat siperfaqesore si rezulatat I nderprerjeve te vazhdueshme te perkohshme nga kanalet e
dranazhimit apo ndotja pa kriter gjate menaxhimit te veprimtarive te ndertimit;.

Aty ku rruga kalon mbi nje kanal do te ngrihen mbikalesa ujerash. Keto kryqezime/vendkalime jane
projektuar per te per te plotesuar nevojat per 1 deri ne 100 stuhi viti.
5.3.3

Masat e lehtesimit per hidrologjine, siperfaqet dhe ujerat nentokesore
Faza ndertimore

Masat e kontrollit te ndotjes do te vendosen ne vend gjate procesit te ndertimit. Kjo do te perfshije
pajisjen e skelave dhe gardhimet prej balte.
Rezervat e materialeve te ndertimit, si asfalti, vaji dhe kimikatet nuk do te vendosen afer asnje siperfaqeje
te vijave ujore, apo puse uji. Rezervat do te vendosen ne siperfaqe te mbyllura, te mbuluara me shtresa
(carcarfe) mbyllese ose me nje cati me te qendrueshme ose e rrethuar nga nje porte per te parandaluar
humbjeve. Rezervat do te mbrohen per te parandaluar vandalizmin dhe vjedhjen qe mund te coje ne
humbje.
Gjate fazes se hedhjes se betonit, e nevojshme per ndertimin e strukturave (pirgjeve, plintave, mureve
mbajtese) ne menyre qe te shmaget shperthimi I ujit dhe prishja e betonit ne toke dhe ne ujera
nentokesore, do te merren disa masa si psh pozicionimi I mbrojtjes se mbuleses per te mbajtur derdhjen.
Largimet nga vendnodhjevet e shkaktuara nga aktivitetet e kantierit te ndertimit do te trajtohen ne
perputhje me llojin e tyre. Uji qe vjen nga larja e makinave dhe nga pajisja, do te trajtohet me ane te
sedimentimit ne nje rezervuar stabilizimi (funderrimash) per pjese te rendomta dhe nderprerje vajerash
per te lejuar pjeset e vockla dhe vajerash qe te eliminohen. Uji qe vjen nga larja e agregateve dhe nga
prodhimi I konglomerateve do te trajtohet me ane te sedimentimit ne rezervuare dhe pastaj te perdoret
perseri ose te dergohet ne nje vend tjeter.
Ne rastin e nje firoje te kimikateve ose rrjedhjeve gjate ndertimit, do te vendoset nga kontraktuesi nje
program I masave te siperfaqeve dhe ujerave nentokesore.
Faza e Funksionimit
Kanalet e ujitjes dhe kullimit
Kanalet e ujitjes do te ri-vendosen duke perdorur nenkalesa ujore ose do te devijohen sic mund te jete e
nevojshme si pjese e projektit.
Tabela 5-3 Permbledhje e ndikimeve dhe masave lehtesuese mbi ujerat siperfaqesore dhe nentokesore gjate
ndertimit
Komponenti
Prekur

Burimet e ndikimit

Cilesia e
siperfaqes
ujore
Si me siper

Shkarkimi I te carave
ne kanalet
ujore/rrjedhjet.
Ndotje te tjera te
lidhura me aktivitetet
e ndertimit do te
hyjne ne rreke.

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Ulja e cilesise se ujit.

E lehte

Ndertimi I rrethimeve me
mur.

Ulja e cilesise se ujit.

E lehte

Masat e kontrollit te ndotjes
qe do te vendosen aty gjate
ndertimit.

Komponenti
Prekur
Ujerat
nentoksore
gjate
ndertimit

Burimet e ndikimit
Nxjerrja e
materialeve te
siperfaqes do te rrite
dobesine/cenueshmer
ine e ujerave
nentokesore.
Impianti I ndertimit
rrjedh.

Si me siper

Si me siper

Copeza balte dhe
argjili te mobilizuara
nga rreshjet dhe
aktivitetet e ndertimit.

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Rritja e
cenueshmerise se
ujerave nentokesore.

E lehte

Sigurimi I masave te duhura
per konrollin e ndotjeve qe
do te vendosen aty nga
kontraktuesi gjate
ndertimitm.

Firot aksidentale te
vajerave dhe
karburanteve te
makinave.
Ndikim ne cilesine e
ujerave nentokesore
ne nje afersi te
menjehershme te
puneve te ndertimit.

E lehte

Si me siper

E lehte

Si me siper

Tabela 5-4 Permbledhje e ndikimeve dhe masave lehtesuese mbi ujerat siperfaqesore dhe nentokesore gjate
veprimit/funksionimit
Komponente
prekur

Burimet e ndikimit

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Permbutje e
rrjedhave te
ujit

Persa I perket
rrjedhave ekzistuese
te ujit dhe afersise
dhe kapacitetit te
rrjedhave/derdhjeve
te aferta

Shkarkimi nga rruga
mund te rrite vleren e
pikut te rrjedhjes se
ujit brenda
kanaleve/vijave te ujit

E lehte
deri ne
lokalisht
mesatare

Ndalimi I rrezikut te rritur te
permbytjes nga futja lokale e
pakesimit te pellgut

Cilesia eujit

Siperfaqja e ujit e
mbledhur nga kanali
I kullimit per t’u
shkarkuar ne derdhjet
e aferta

Ulja e cilesise se ujit
nga shkarkimi I
rruges dhe derdhjet e
forta aksidentale

E lehte

Shih masat lehtesuese mbi
gjeologjine, ndotjen dhe ujerat
nentokesore gjate perpunimit.

5.4

HABITATI DHE BIODIVERSITETI

ZONAT E MBROJTURA
Ne zonen ku do te zhvillohet projekti nuk gjenden zona te mbrojtura.

FLORA
Në këtë mjedis dallohen shoqërime bimore, formacione, assosacione e grupime të thjeshta. Sipërfaqet të
mëdha zënë livadhet dhe kullotat e thata (kserofile), livadhet e gjysëm të thata (mezokserofile), livadhet
mezofile të ftohta (psikromezofile) dhe shkorretat psikrofile.

Pyjet në përgjithse formohen nga ahu (Fagion sylvatica) dhe hahishtet malore dhe subalpine
(Arnishtet). Mbi to vendoset zona e kullotave alpine e cila shafaq elemente të bimësisë alpino-nordike
(Bellardiocloeta violacea), me pamje florike të trevës mesoeuropjane.
Pyjet në përgjithësi janë më të përhapura në pjesën veriore të vargut malor Koritnik, Gjallicë,
Kolesian, dhe Shishtaveci, ku speciet gjethegjëra dhe koniferet janë factor bazë në evolucionin e peisazhit
dhe habitate të rëndësishme për gjitarët e mëdhenj. Pyjet ju përkasin zonave të mëposhtëme
fitoklimatike: Zonës së Dushkajave, zonës së Ahut, Zonës së halorëve dhe kullotave alpine.
Speciet pyjore gjethe-gjëra dominojnë fondin pyjor të masivit. Ato përbëhen kryesisht prej specieve
të lisit (Quercus sp.) në pjesën e poshtëme të peisazhit dhe ahut (Fagion sylvatica) ose ahut të përzier me
arnen (Fageto-Pinetum leucodermis) në pjesën e sipërme të peisazhit. Kullotat alpine, me tip vegjetacioni
Alpino-Nordik (Bellardiocloeta violacea) në të cilin speciet mesoeuropiane janë dominante, ndodhen mbi
brezat e mësipërm pyjore.

Tipet e Habitateve dhe Vegjetacioni
Shumëllojshmëria e mjediseve dhe e specieve (Shkurretat gjethegjera, pyjet gjethegjërë, halorë ose
të përzier, kullotat aline dhe subalpine si dhe livadhet e kësaj zone bashkë me ekosistemet malore) ofrojnë
shumllojshmëri habitatesh, subhabitatesh dhe shoqërimesh bimore. Pjesa qëndrore e peisazhit natyror dhe
e habitatet e tij e kanë origjinën qysh prej Erës së Paleozoikut (Perioda e Devonian-it dhe Ordovician-it),
kurse pjesët e tjera të tij pak më vonë, nga era e Mesozoic-ut.
Në vitin 1991, Vangjeli, në kuadër të të dhënave për habitatet Korine për zonën Korab-Shishtavec
raporton habitatet e mëposhtëme: Temperate shrub heathland, Alpine and subalpine grasslands,
Seasonally ëet and ëet grasslands, Mesic grasslands, Broadleaved deciduous ëoodland, Coniferous
ëoodland, Mires, bogs and fens Screes, Inland cliffs, rock pavements and outcrops, MediterraneoTuranian small sedge fens, Mountain [Juniperus nana] scrub, Balkan Range [Dryas] mats, BalkanoHellenic dëarf bilberry heaths, Oro-Moesian [Festuca paniculata] grasslands, Oro-Moesian [Poa
violacaea] grasslands, Oro-Moesian crooked sedge grasslands, Oro-Moesian [Sesleria comosa]
grasslands, Helleno-Balkanic stripped grasslands, Pelagonide calciphile stripped grasslands, Moesian
Balkan thistle tall herb communities, Southëestern Moesian submontane hay meadoës, Balkan Range
subalpine beech forests, Balkano-Rhodopide birch woods, Balkan Range Pallas' pine forests, Pelagonide
bog asphodel fens, Illyrian fern screes, Pelagonide toadflax-valerian screes, Pelagonide calcicolous
chasmophyte communities, Balkano-Illyrian shaded calcicolous chasmophyte communities.
Vegjetacioni i peisazhit Koritnik-Korab përbëhet prej dy formave: vegjetacioni i shoqërimeve
shkurreve dhe drunore si dhe vegjetacionin e bimëve barishtore. Relievi i Vegjetacionit shkurror dhe
drunor është malor dhe mesatarisht në mjedise të thepisura. Panvarsisht nga kjo pyjet me mështekna dhe
ahorë mbulojnë në shumicën e rasteve sipërfaqe të mëdha në mjedise kodrinore ose kurrize malore si në
Shishtavec, Kolesian dhe Malin e Korabit.
Njihen tri rajone vegjetacioni brenda linjës vertikale në këtë masiv: Vegjetacionin e zonave të ulëta,
deri 400-900 m mbi nivelin e detit dhe të dominuara nga brezit të Dushkajave, vegjetacionit të brezit të
Ahut dhe Halorëve të përzier me Ahorët në zonën e mesme të nivelit nga 900/1000 m deri në 1800/2000
m, si dhe vegjetacioni i Kullotave dhe Livadheve Alpine, në lartësitë mbi 1800 m.
Pjesa më e madhe e peisazhit mbulohet nga kullotat alpine siç janë ato të shoqërimeve VaccinioSeslerietum comosae, Daphno-Festucetalia, Festucetalia valesiaca, Festucetum paniculatae, Poetum
violacea, Edraiantho-Seslerion etc. Ndodhen gjithashtudisa shoqërime bimore drunore si ato të FagetoPinetum leucodermis, Pinetum nigrae-peuce, Pinetum leucodermis patulectorum, Betuletum albae etje.

FAUNA
Herpetofauna (amfibet dhe reptilet)

Vrojtimet flasin per pranine e mundshnme ne kete zone te 8 amfibeve dhe te 10 reptileve (Tab. 1 dhe 2).
Perkatesisht 6 dhe 4 prej tyre jane te lidhur ngushtesisht me habitatet pyjore dhe e lidhin mbijetesen e tyre
me ate te pyllit.
Tabele 1. Amfibet e pritshem ne zone
Emri latin
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana balcanica
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana temporaria

Emri shqip
Bretkosa barkverdhe
Thithlopa
Thithlopa e gjelber
Verore
Bretkosa e zakonshme
Bretkosa kercimtare
Bretkosa e perrenjve
Bretkosa e kuqerremte e malit

Tabele 2. Reptilet e pritshem ne zone
Emri latin
Testudo hermanni
Lacerta trilineata
Podarcis muralis
Podarcis taurica
Anguis fragilis
Coluber jugularis
Coluber gernonensis
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Vipera ammodytes

Emri shqip
Breshke e zakonshme
Zhapiu me tri viza
Hardhuca e mureve
Hardhuca e barit
Kakzoza
Shigjeta e gjate
Shigjeta e shkurter
Gjarperi zi
Bolla e shtepise
Neperka

Ornitofauna (Shpendet)
Grupi i shpendeve eshte me i gjithepranishmi ne zonat pyjore ne cfaredo lloj periudhe kohore te vitit.
Megjithate periudha me e mire per vrojtime ne keto ekosisteme, eshte ajo e pranveres se vonet dhe e
fillimit te veres qe perkon me pikun e sezonit te folezimit. Gjate kesa periudhe rezervat ushqimore jane ne
maksimumin e tyre dhe numri i shpendeve te pritshem eshte me i larte.
Tabele 3. Llojet e shpendeve te vrojtuar dhe folezues te pritshem ne zone
Emri latin
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Alectoris graeca
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus

Emri shqip
Huta
Shqiponja e maleve
Krahethati
Thelleza e malit
Pellumbi e eger i shkembit
Gugashi
Turtulli
Qyqja

Vrojtuar
+
+
+
+
+

Folezues
+
+
+
+
+
+
+

Emri latin
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocopos syriacus
Galerida cristata
Lullula arborea
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax graculus
Corvus corone cornix
Corvus corax
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella

Emri shqip
Pupeza
Qukapiku i gjelber
Qukapiku i zakonshem larosh
Dervishi
Drenja
Bilbilthi kokezi
Bilbilthi kokezi gushebardhe
Bilbilthi gushekuq
Fishkellyesi i vogel
Mbretethi
Gushekuqi
Bishtkuqi zeshkan
Ceku kokezi
Mizakapesi i perhime
Trishtili bishtgjate
Mellenja
Trishtili i kalter
Trishtili i madh
Zvarritesi i zakonshem
Rrotulluesi gishtshkurter
Bengu
Larashi kurrizkuq
Grifsha
Laraska bishtgjate
Sterqoka e malit
Sorra
Korbi
Avdosa
Zog bari sqepshkurter
Verduni
Gardalina
Sqeptrashi
Cerla e malit
Cerla gushegjelber
Cerla verdhashe

Vrojtuar
+
+
+
+

Folezues
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Mammalofauna (Gjitaret)
19 lloje apo 63% e gjitareve te pranishem ne zone kane status te pafavorshem ruajtje ne shkalle
kombetare. Nga keto lloje 10 bien ne kategorine e llojeve te kercenuara sipas IUCN (CR, VU, EN).
Tabele 4. Liste e llojeve te vrojtuar dhe te pritshem te gjitareve te zones si dhe status ii tyre.

Emri latin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Emri shqip

Prania

Erinaceus concolor
Iriqi
Talpa caeca
Urithi i verber
Sorex araneus
Hundgjati
Sorex minutus
Hundgjati xhuxh
Crocidura suaveolens
Hundgjati i kopshteve
Crocidura leucodon
Hundgjati i livadheve
Neomys anomalus
Hundegjati i Miller-it
Lepus europaeus
Lepuri i murme
Sciurus vulgaris
Ketri
Dryomis nitedula
Gjumashi i pyllit
Glis glis
Gjumashi i majme
Muscardinus avellanarius
Gjumashi i lajthise
Microtus thomasi
Miu i Thomasit
Apodemus flavicollis
Miu gush-verdhe
Apodemus mystacinus
Miu i shkembit
Apodemus sylvaticus
Miu bisht-gjate
Ursus arctos
Ariu
Canis lupus
Ujku
Vulpes vulpes
Dhelpra
Meles meles
Baldosa
Mustela erminea
Nuselala e bores
Mustela nivalis
Nuselala
Mustela putorius
Qelbesi
Martes foina
Kunadhja
Martes martes
Zardafi
Felis silvestris
Macja e eger
Lynx lynx
Rreqebulli
Sus scrofa
Derri i eger
Rupicapra rupicapra
Dhia e eger
Capreolus capreolus
Kaprolli
Shenim + lloje te vrojtuar ; +? Lloje te pritshem

5.4.1

Statusi kombetar i
ruajtjes

+
+
+?
+?
+
+?
+?
+
+
+?
+?
+?
+?
+?
+?
+?
+
+
+
+
+?
+?
+?
+?
+?
+?
+?
+
+
+

LRnt
DD
LRlc
DD
LRnt

VU
LRnt
VU
EN
EN
EN
LRnt
VU
EN
CR
LRnt
VU
VU

Ndikimi i ndertimit ne mjedis, biodiversitetin dhe masat lehtesuese

Tabela 5-5 Ndikimet e gjate fazes se ndertimit dhe masat lehtesuese
Bur imi

Komponenti i
prekur

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Bur imi

Komponenti i
prekur

Ndikimi

Kampi i
punetoreve

Mjediset dhe
llojet

Mbetjet e ngurta
dhe te lengshme
nga kampi i
punetoreve

Mjediset
tokesore dhe
me zakonisht
mjediset ujore
dhe fauna
ujore, cilesia e
ujit

Karburanti I
makinerive/rrje
dhje e
lubrifikanteve

Mjediset
tokesore dhe
me shume
mjediset ujore
dhe fauna ujore

Ndotja e tokes/baltes,
prishja e cilesise se ujit,
Degradimi/pakesimi I
mjediseve,
Humbjet e biodiversitetit,
Prishja ose shkaterrimi I
vendeve shtuese per per
peshk dhe specie te
ndryshme.

E vogel

Aksidentet
(karburant
lubrifikante,
mbetjet e
rrezikshme)

Te gjitha
grupet

E vogel

Zhurma

Shpendet,
gjitaret,
amfibet,
zvarraniket

Lekundjet

Te gjithe grupet
e faunes

Ndotja e tokes/baltes,
prishja e cilesise se ujit,
Degradimi/pakesimi I
mjediseve,
Humbjet e biodiversitetit,
Prishja ose shkaterrimi I
vendeve shtuese per per
peshk dhe specie te
ndryshme.
Migrimi I popullsise se
kafsheve si pasoje e
shqetesimit,
Pakesimi I
rritjes/mbareshtim ne afersi
te rruges
Migrimi I popullsise se
kafsheve si pasoje e
shqetesimit,
Pakesimi I
rritjes/mbareshtim ne afersi
te rruges

Shkaterrimi permanent I
mjediseve natyrore,
degradimi/pakesimi,
Biodiversiteti humb gjate
ndertimit,
Migrimi I popullsise se
kafsheve si shkak I
shqetesimit,
Krijimi I mjediseve te reja
per llojet e kafsheve
dyndese/pushtuese
Ndotja e tokes/baltes,
Degradimi I mjediseve,
Humbjet e biodiversitetit,
demtimi ose shkaterrimi I
vendeve shtuese per per
peshk dhe specie te
ndryshme.

Rendesia

E vogel

E vogel

Masat e lehtesimit

Shmangia e vendeve te
punes afer rrjedhave ujore,
Puna e ndertimit gjate
sezonit te thate dhe jashte
sezonit te celjes se zogjve
te riparohen mjediset pasi
te mbaroje puna.

Krijimi I limaneve
sedimentare,
shmangia e punimeve ne
shtratin e lumit,
mbledhja dhe riciklimi I
mbetjeve te ngurtadhe te
lengeshme ne vendin e
punes .
shmangia e punimeve ne
shtratin e lumit,
masa per te shmangur
rrjedhjen aksidentale te
lubrifikanteve dhe
karburanteve,
mbledhja dhe riciklimi I
lubrifikanteve,
punet e ndertimit gjate
sezonit te thate.
Ndertimi I nje sistemi te
duhur drenazhi/kullimi per
tepricen e ujit,
Mbledhje dhe riciklim I
menjehershem I
mbeturinave.

E vogel

E vogel

Ndertimi I pirgjeve te
pazhurmshem per
minimizuar ndikim e
fuqishem te zhurmes ne
kafshet e egra.ne nqs eshte
i nevoshem
S’ka masa lehtesuese.

Bur imi

Komponenti i
prekur

Ndricimi

Te gjithe grupet
e faunes

Shkarkimet e
gazeve

Te gjithe grupet

Pluhuri

Te gjithe grupet

Pastrimi I
bimesise

Pyjet dhe
shkurrret e
degraduara/te
pakesuara

Depozitimi I
materialeve te
germuara
Furnizimi me
materiale inerte

Habitatet ujore

Nxjerrja e ujit

Habitatet ujore

Gjuetia

Shpendet dhe
gjitaret e
medhenj

Prerja/transport
imi I drureve te
zjarrit

Pyjet
breglumore,
mesdhetare dhe
ato te pishes

Habitatet ujore
dhe tokesore

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Migrimi I popullsise se
kafsheve si pasoje e
shqetesimit,
Pakesimi I
rritjes/mbareshtim ne afersi
te rruges
Largimi I perkohshem nga
zona,
Pakesimi I
rritjes/mbareshtim ne afersi
te rruges
Degradimi I mjediseve, ulja
e burimeve te ushqimit per
llojet e faunes.
Shkaterrimi i mjediseve,
Migrimi I popullsise se
kafsheve si pasoje e
shqetesimit,
Krijimi I mjediseve te reja
per llojet e kafsheve
dyndese/pushtuese

E vogel

S’ka masa lehtesuese.

E vogel

S’ka masa lehtesuese.

E vogel

Ujitja e rruges gjate
sezonit te thate.

E vogel

Riparimi I zonave te
prekura.

Shkaterrimi dhe degradimi I
mjediseve,
Largimi/levizja I/e faunes,
Shkaterrimi dhe degradimi I
mjediseve,
Largimi/levizja I/e faunes,
Demtimi ose shkaterrimi I
vendeve shtuese per pesh
dhe lloje te ndryshme.
Shkaterrimi dhe degradimi I
mjediseve,
Largimi/levizja I/e faunes,
Demtimi ose shkaterrimi I
venedeve shtuese per pesh
dhe lloje te ndryshme.
Monitorimi I cilesise se ujit,
Monitorimi I treguesve ujor
biota.
Pakesimi I specieve dhe
abondanca e tyre, Migrimi I
popullsise se kafsheve si
pasoje e shqetesimit,

E vogel

Punimet gjate sezonit te
thate.

E vogel

Mos shfrytezimi i
materialeve inerte nga
lumenjte .

E vogel

S’ka masa lehtesuese.

E vogel

Forcimi I rregullores se
gjuetise.

Shkaterrimi dhe degradimi I
mjediseve,
Migrimi I popullsise se
kafsheve si pasoje e
shqetesimit.

E vogel

Forcimi I rregulloreve
perkatese

Bur imi

Komponenti i
prekur

zjarri I
rastesishem (I
paqellimshem)

Bimesia
tokesore

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Shkaterrimi dhe degradimi I
mjediseve,
Humbja e biodiversitetit,
Migrimi I popullsise se
kafsheve si pasoje e
shqetesimit.

E vogel
deri ne
mesatare

Shmangia e zjarrit ne
vendin e punes gjate
sezonit te thate.

Tabela 5-6 Ndikimi gjate fazes funksionimit ne mjedis, biodiversitet dhe masat lehtesuese
Burimi

Komponenti i
prekur

Depozitimi I
mbetjeve te
ngurta
Gjuetia

Mjediset dhe
llojet
Shpendet, gjitaret
e medhenj

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Ndotja

Jo
domethenese

Perforcim I ligjit.

Pakesimi I llojeve bolleku I tyre
perkates,
Migrimi I popullsise se kafsheve per
shkak te shqetesimit.
Shkaterrimi I mjediseve dhe degradimi,

E Vogel

Perforcim I rregullores
se gjuetise.

E Vogel

Perforcim I regullave
perkatese.

E Vogel

Ndertimi I nje sistemi
te pershtatshem
drenazhi per tepricen e
ujit,
Mledhja dhe riciklimi I
menjhershem I
mbeturinave,
Perforcimi I ligjit

Prerjetransportim
trupash per
drute e zjarrit
Aksidentet
(karburant,
lubrifikante,
mbeturina te
rrezikshme)

Pyjet breglumore,
mesdhetare dhe
ato te pishes.

Zhurma

Shpendet, gjitaret,
amfibet,
zvarraniket

Migrimi I popullsise se kafsheve si
pasoje e shqetesimit,
Ulja e suksesit te rritjes ne afersi te
rruges.

E Vogel

Lekundjet

Te Gjithe Grupet
E Faunes

Jo
domethenese

S’ka masa lehtesimi

Ndricimi

Te Gjithe Grupet
E Faunes

Jo
domethenese

S’ka masa lehtesimi

Shkarkimet e
gazeve

Te Gjithe Grupet

Migrimi I popullsise se kafsheve si
pasoje e shqetesimit,
Ulja e suksesit te rritjes ne afersi te
rruges.
Migrimi I popullsise se kafsheve si
pasoje e shqetesimit,
Ulja e suksesit te rritjes ne afersi te
rruges.
Largimi I perkohshem nga zona, Ulja e
suksesit te rritjes ne afersi te rruges

Jo
domethenese

S’ka masa lehtesimi

Te gjithe grupet

Migrimi I popullsise se kafsheve per
shkak te shqetesimit.
Ndotja, prishja e cilesise se ujit,
Degradimi I mjediseve, humbja e
biodiversitetit, demtimi ose shkaterrimi
I vendeve shtuese per peshk dhe lloje te
tjera .

Burimi

Komponenti i
prekur

Zhvillimi
urban
Punimet
ndertimore ne
te ardhmen

Te Gjithe Grupet
E Faunes

Trafiku I
renduar

Fauna

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Shkaterrimi dhe degradimi I mjedisit,
Humbjet e biodiversitetit, migrimi I
popullsise se kafsheve si pasoje e
shqetesimit,
Konkurrenca per ushqim ne mes
kafsheve te egra dhe atyre shtepijake.
Vdekja aksidentale e kafsheve si pasoje
e trafikut.

E Vogel

Shmang zhvillimin
urban afer shtratit te
lumit,

Mesatare

Punet e ndertimit gjate
sezonit te thate,
Tabela qe tregojne
vendet me rendesi per
levizjet dhe migrimin e
kafshevel.
Shenjat rrugore.

6. MJEDISI NJEREZOR
6.1

CILESIA E AJRIT

Rezultatet precise dhe te pershtateshme qe pershkruajne cilesine e ajrit ne Shqiperi jane te
padisponueshme pervec disa monitorimeve/vezhgimeve te ndermarra nga autoritetet lokale dhe minstria
e mjedisit.
a. Emetimet e ndotjeve nga transporti
Ne Shqiperi jane publikuar: Inventari Shqiptar i shkarkimit te gazeve me efekt sere per vitin 1994 si dhe
Inventari i gazeve serre për vitin 2000 dhe për seritë kohore 1994 – 2000. Transporti ishte pergjegjes
bashke me industrine per pjesen me te madhe te CO2 (25%), emetimet e squfuri dhe oksideve te
nitrogjenit. Shumica e monoksideve te karbonit jane shkarkuar nga trafiku.
90% e te gjithe automjeteve te pasagjereve te regjistruara ne Shqiperi jane te pajisura me motor nafte dhe
vjetersia e motorit te makines eshte e rendesishme meqenese Shqipetaret importojne sasi te medha
makinash te vjetra nga Europa perendimore. Kjo shpejgon pse dioksidi I squfurit (SO2) dhe nxjerrjet e
lendes se vecante (PM) emissions per automjet jane relativisht te larta. Vec kesaj, permbajtja e squfurit ne
karburantin e makines ka te ngjare qe eshte mbi standartet europiane (0.035% in 2000, squfuri-karburant I
lire/I paster (vlera < 0.005%) programuar ne 2005), sikurse ai I thellesimatesit.
b. Linja e veprimit te cilesise se ajrit dhe vezhgimi
Detyrimi ligjor per te kontrolluar cilesine e ajrit dhe per te vezhguar emetimet industriale vjen nga ligji
mbi “Mbrojtjen Mjedisore” te 1998 dhe nga ligji I Mbrojtjes se Ajrit te miratuar ne 2002. Sidoqofte,
implementimi I tyre dhe pergjegjesite e administrative te ndryshme nuk lexohen rrokje-per rrokje.
Ministria e mjedisit, pyjeve dhe administrimit te ujit (MMPAU) operon me laboratorin qendror te
kontrollit te ndotjes se ajrit dhe monitoron ne zonat e medha urbane (Tirana, Korce, Durres, Elbasan,
Shkoder, Fier dhe Vlore). Instituti I hidrometereologjise ndermerr gjithashtu masat e cilesise se ajrit ne 6
prej stacioneve te tij metereologjike.
Ne strukturen e aktiviteteve te monitorimit te cilesise se ajrit qe ben MMPAU dy here ne vit ne qytetet
kryesore te Shqiperise,

Sipas te dhenave te mbledhura nga MMPAU, perqendrimet aktuale te SO2, NO2, O3 dhe drejtimi duket se
nuk thyejne standartet Shqipetare ose limitet e WHO ne cilendo pjese te Shqiperise.
Sidoqofte, emetimet pritet te ngrihen me zhvillimin ekonomik dhe veprime te tjera nga qeveria do te jene
te nevojshme per te shmangur prishjen e cilesise se ajrit, futje e standarteve te reja te cilesise se
karburantit, taksa nxitese per makina me te pastra, dhe perputhja e ligjit me udhezimet europiane te
cilesise se ajrit.
6.1.1

Ndikimi gjate fazes se ndertimit

Faza e ndertimit te nje projekti rruge eshte nje burim I mundshem I emetimeve te lendeve te vecanta te
vogla qe mund te kene nje efekt te perkohshem mbi cilesine e ajrit ne zonen e vendndodhjeve te
ndertimit.
Gjate fazes se ndertimit emetimi I pluhurit eshte I lidhur me aktivitete te ndryshme si psh largimi I
pemeve dhe I shtreses se punueshme, germimi I materialit tokesor dhe vendosja e te njejtit material ne
argjinatura dhe ne ndertimin e strukturave. Emetimi I pluhurit varet separi ne kushtet e motit dhe ne
nivelin e aktivitetit dhe te lojit te veprimeve qe po kryhen. Gjithashtu pluhuri ngrihet nga rrotat e
automjeteve te renda te ndertimit ndersa ato kalojne pergjate vendit te ndertimit gjate kushteve te motit te
keq.
Rezervat e materialeve te humbura mbahen zakonisht ne kushte te hapura per shkak te nevojes per akses
te vazhdueshem tek to nga ekskavatoret dhe ngarkuesit etj. Emetimi I pluhurit nga keto materiale rezerve
mund te dale si shkak I ketyre aktiviteteve:
- Formimi I rezervave duke perdorur metodat e rripit transportues;
- ndikimi I ererave te forta; dhe
- ngarkimi I kamioneve per transport ne vendet e punimeve.
Ne zonen e rruges ne fjale, zonat qe do te vuajne me shume per shkak te emetimit te mundshem te
pluhurit gjate ndertimit jane ato te afer rruges. Megjithate rekomandohet qe vezhgimi I cilesise se ajrit ne
zonat perreth vendeve ku eshte ndermarre ndertimi gjate procesit te ndertimit ne menyre qe te shfaqet sa
me heret te jete e mundur cdo problem qe del nga emetimet si pasoje e procesit te ndertimit. Por duhet te
theksohet se menaxhimi I mire I vendeve te ndertimit dhe planifikimi I punes duhet te organizohet ne nje
menyre te tille qe te ruhen efektet/ndikimet nga emetimet e vendit deri ne periudhen me te shkurter te
mundur.
6.1.2

Masat lehtesuese per cilesine e ajrit
Faza ndertimore

Masat qe rekomandohen me shpesh ne lidhje me punimet tokesore konsistojne ne:
─

Zbatimi I sistemeve te shuarjes se pluhurit: ujitja e anesoreve te rrugeve, perdorimi I mjeteve ruajtese
per te kufizuar emetimet e pluhurit (per shembull: perdorimi I mekanizmave/karuselve lares ne cdo
zone magazine, te cilat mbahet perdite);

─

Kufizimi I shpejtesise se mjeteve ne rruge.

Ne menyre qe te mbahet/ruhet cilesia e ajrit dhe te shmanget shkaktimi i ndonje ngaterrese tek banoret
lokale, eshte e keshillueshme qe stabilizimi i tokes/baltes (gelqere e pashuar, kordonet hidraulike) duhet
te behet vetem:

─

Gjate periudhave me ere te ulet;

─

Ne zonen e ekstradimit/prejardhjes;

─

Ne sektoret e vecante ne mes zonave ku nuk ka mbjellje te ndjeshme, ne menyre qe te perfshihet ne
menyre te natyrshme pluhuri ajror.

Reduktimi I ndikimeve te ndertimit perfshin gjithashtu:
─

Linjat e transportit te perdorura per shperndarjen e materialeve.
Faza e funksionimit

Nivelet e trafikut te projektuara me afat te gjate jane relativisht te uleta dhe mundet te shkaktojne emetime
te pakta duke marre parasysh edhe permiresimin ne emetimet unike te automjeteve ne te ardhem
meqenese industria evjeter e gazrave te makines eshte zevendesuar.
Rruga ne fjale nuk duhet te krijoje nje rritje te emetimit qe vjen nga makinat, meqenese emetimet varen
nga lloji I makines, mirembajtja e motorrit, dhe nga shpejtesia e makines. Nga njera ane, nje siperfaqe
uniforme rruge do te na coje ne shpejtesi me konstante, qe do te shkaktoje ulje te emetimeve. Edhe sasia
e pluhurit qe perhapet nga kalimi I makinave do te ulet, meqenese do te zhduken gropat ne rruge. Nga ana
tjeter pritet nje rritje e shpejtesise se makinave ne rrugen e re e cila mund te rrise lehte emetimet
Persa I perket niveleve te trafikut dhe karakterit te hapur te zonave te pershkuara nga propozimi, vete
rruga nuk do te coje ne ndonje rritje domethenese ne nivelet e ndotesve.
Nuk jane propozuar masa lehtesuese persa I perket ndikimit ne projekt.

Tabela 6-1 Permbledhje e ndikimeve kryesore dhe e masave lehtesuese ne cilesine e ajrit

Faza

Burimet e
ndikimit

Ndertimi

Trafiku I
ndertimit dhe
punimet
tokesore.

Funksionimi

Rritje ne
trafik,
permiresim I
siperfaqeve te
rrugeve te
transportit.

Ndikimi

Rendesia

Masat lehtesuese

Nivelet e trafikut te projektit
jane relativisht te uleta dhe
mund te shkaktojne emetime
te uleta duke marre parasysh
edhe permiresimin ne
emetimet unike te
automjeteve ne te ardhmen.

I mesem

Sistemet e shuarjes se
pluhurit,

Nivelet e trafikut te projektit
jane relativisht te uleta dhe
mund te shkaktojne emetime
te uleta duke marre parasysh
edhe permiresimin ne
emetimet unike te
automjeteve ne te ardhmen.

I lehte

Shpejtesia e kamioneve ne dhe
jashte vendit te punes,
Vendosja e duhur e
magazinave dhe e rrugeve te
transportit.
S’ka masa lehtesimi.

6.2

ZHURMA

Ky paragraf permbledh qellimin dhe metodologjine per llogaritjen e efekteve te zhurmes te shkaktuara
nga ndertimi dhe funksionimi I projektit “Sistemim,Asfaltim i rruges sektor Vakuf -Vakuf -Shkolla 9vjecare Vakuf” duke perfshire aty edhe qellimin e VNSM.
Definicioni I bezdise se zhurmes nga Organizata Boterore e Shendetit eshte ‘nje ndjenje pakenaqesie
shkaktuar nga zhurma’. Bezdia e shkaktuar nga zhurma kryesisht prek njerezit ne shtepite e tyre ose kur
ato jane ne rruge. Megjithate zonat e hapesirs se hapur qe perdoren gjithashtu per qellimi rikrijuese
mundet te vuajne dhe nga ndotja e zhurmes1. Nje nga ndikimet me te vecanta shkaktuar nga trafiku eshte
perhapja e zhurmes tek njerezit qe jetojne ne afersi te rruges. Sondzhet ne EU paraqesin dhe thone se nje
numer I madh I popullisise jane te merzitur nga zhurma e shkaktuar nga trafiku rrugor2. Zhurma eshte nje
tingull I padeshirueshem dhe I papelqyeshem qe perceptohet/degjohet ne menyre subjektive nga individi.
Niveli fizik I zhurmes nuk korrespondon direkt me nivelin e bezdise qe ajo shkakton. Llogaritja e
ndikimit te zhurmes perfshin konceptin e percaktimit te sasise se reagimeve personale te njerezve.
Burimet dominante te zhurmes se makinave jane zakonisht gomat dhe marmitat. Burimet tjera te
rendesishme te zhurmes jane motorret dhe marshet/kutite e shpejtesise. Nivelet aktuale te zhurmes ne
rrugen do te ndryshojne me kushtet e trafikut dhe me crregullimin e makines.
Njesia e zakonshme per te matur zhurmen eshte decibel (dB). Decibelet paraqiten ne nje shkalle ne te
cilen nje dopio-degjim I nivelit te zhurmes korrespondon me nje rritje prej rreth 10 decibele.
Nje numer faktoresh influencojne se sa efekt do te kete nje tingull ne receptorin e prekur fuqishem. Keto
perfshijne:


Dispersionin gjeometrik: meqenese njeri merr me shume nga nje burim tingulli, forca e tingullit
nga burimi perhapet ne nje zone me te madhe dhe me te madhe. Vlera ne te cilen ndodh kjo eshte
afersisht 3 dB per dyfishimin e distances per cdo burim te madh tingulli si rruget.



Pengimi ne rrugen e perhapjes nga burimi I zhurmes tek marresi si psh nje ndertese e medhe ose
tipare topologjike. Shkalla e lehtesimit varen ne gjeometrine e pengimit dhe ne karakteristikat e
frekuences se burimit te tingullit.



Tipi I tokes mbi te cilen po kalon tingulli mund te kete nje influence te konsiderueshme ne nivelin
e zhurmes tek marresi psh: mbjelljet, pemet, etj krahasuar me siperfaqet e forta.



Karakteristikat metereologjike si shpejtesia e eres dhe drejtimi mund te ndikojne nivelet e
zhurmes.



Nivelet e zhurmes se ambjentit dhe mjedisit.

Gjate ketij studimi nuk jane bere matje per zhurmen e mjedisit.
Nuk ka matje precise te disponueshme per rrugen ne fjale por nuk eshte parashikuar te kete ndonje vend
ku niveli I zhurmes do t’I afrohet atyre qe paraqesin nje bezdi te ndjeshme tek banoret lokale, ose qe do te
paraqesin lloje kercenimesh per shendetin.

1

2

Departamenti I transportit, DMRB, Volumi 11, Paragrafi 3 Part 7: Zhurma e trafikut dhe Lekundja. Gusht 1994.

Perhapja e zhurmes dhe stresi i zhurmes mund te shkaktojne nje sere semundjesh tek qeniet njerezore, si psh: shqetesime
qaqrkulluese, veshtiresi degjimi, ose shqetesime te sistemit nervor. Vezhgimet e fundit mjekesore kane treguar lidhje te ndikimit
te zhurmes me infarktin kardiak.

Sipas Udhezimit Nr.8 date 27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara” nivelet
kufi te zhurmes jane:
1. Nivelet kufi te zhurmes per mjedise te caktuara, te jene sipas Vlerave Udhezuese te Organizates
Boterore te Shendetsise (OBSH) te dhena me poshte ne Aneksin 1, bashkangjitur ketij udhezimi.
2. Si mjedise te caktuara, per efekt te zbatimit te ketij udhezimi, jane identifikuar mjediset e zonave te
banimit, (jashte baneses, mjediset e brendshme te baneses), institucionet (arsimore, parashkollore e
shendetesore), zona me aktivitet social-ekonomik, mjedise urbane dhe parqet publike.
3. Ekspertet e certifikuar qe bejne matjet e zhurmes ne mjediset e permendura ne piken 2 te ketij
udhezimi, mbajne parasysh spjegimet qe shoqerojne Aneksin 1.
4. Per zbatimin e ketij udhezimi ngarkohen Ministria e Shendetesise dhe Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit te Ujerave.

Mjedisi
Zona banimi
Jashte banese

Ne brendesi te banesave

Ne brendesi te dhomes se fjetjes
Jashte dhomes se fjetjes
Institucione
Klasa mesimi, institucione-mjedise
parashkollore (brenda)
Dhomat e fjetjes ne kopshte (brenda)
Oborri i shkolles, vendet e lojrave ne
shkolle
Spitale, salla, dhoma (brenda)
Spitale, salla trajtimi (brenda)

LAeq
(dBA)

Koha
baze
(ore)

Bezdi (shqetesim) serioze gjate dites dhe
mbremjes
Bezdi (shqetesim) i moderuar gjate dites dhe
mbremjes
Kuptueshmeri e bisedes dhe (bezdi)
shqetesim i moderuar gjate dites dhe
mbremjes
Prishja e gjumit naten

55

16

50

16

35

16

30

8

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

45

8

Kuptueshmeri e bisedes, veshtiresi ne
kuptimin e informacionit, komunikimin e
mesazhit
Prishje e gjumit

35

Gjate
mesimit

30

Bezdi (shqetesim) - (burime te jashteme)

55

Prishja e gjumit naten
Prishja e gjumit diten dhe ne mbremje
Ndikim ne pushim, clodhje

30
30
#1

Koha e
gjumit
Koha e
pushimit
8
16

Efekti kritik ne shendet

LAmax
Fast
(dB)

-

40

Zona mee aktivitetet soocial- ekonom
mik
Zona induustriale, tregtaare, qarkullim
mi
trafiku (m
mjedis i jashtem
m dhe i
brendshem
m)
Mjedis u
urban
Mjedise ppublike, te jashtme apo te
brendshm
me
Ceremonii, festivale dhhe argetime
Muzike nnepermjet kufjjeve te degjim
mit
Tinguj – zzhurme impullsive nga
fishekzjarrret dhe armett e zjarrit
Parqe pu
ublike
Parqet naatyrore dhe zonnat e mbrojturra

Demtim degjimi

70

24
4

110

Demtim degjimi

85

1

110

100
885 # 4
-

4
1
-

110
110
140#22
120#22

Demtim degjimi (klien
ntet < 5 here/ vit)
v
Demtim degjimi
Demtim degjiimi (te rrituritt)
Demtim degjjimit (femijet))
Prishje e qetesise

#3

Sh
hpjegime:
LA
Aeq (dBA) = Niveli ekuivalent i matur ne shkaallen A
Kooha baze (ore) = Koha gjate se ciles behet mattja
LA
Amax Fast (dB) = Niveli i maatur ne shkallenn A ne menyren Fast (e shpejte)
 1 = Sa me e ulet qe te jete e mundur.
# 2 = Presioni zanor maksim
mal (LAmax, fasst) matur 100 mm
m larg veshit.
# 3 = Zonat e jashteme te qetaa duhet te mbroohen dhe raportii i zhurmes hyreese/shtese me zzhurmen e fonitt
q te jete e munddur.
duhet te ruheet sa me i ulet qe
# 4= Nen kufjeet e degjimit, peershtatur me vleerat fushes se liire

natyral

Figura 6-1
1 Diagrame - Nivelet mesa
atare te zhurm
mes se trafikuut

6.2
2.1

Ndikim
mi i zhurmess gjate fazes se ndertimiit dhe masatt e pershatesshme lehtesuese.

Emetimeet e zhurmess nga vendet e ndertimet do te ndikoh
hen edhe ngaa perdorimi I makineriveete medha qee
mund te provokojne bezdi dhe zh
hurnma si pshh, venia e sh
htyllave tej.
Zhurma mund te krijjohet nga sh
hume veprim
me ndertimi dhe
d varet ngaa faktore si: lloji I pajisjes, veprimett
qe do tee kryhen dhee makinerite qe do te peerdoren-kush
htet e makinerive dhe m
makinat e perrdorura. Leqq
(niveli ekkuivalent) peer disa faza ndertimi
n
vareet edhe nga gjatesia
g
e koh
hes qe apartii eshte ne vep
prim.
Lloji dom
minues I zhuurmes per sh
humicen e paajisjeve te nd
dertimeve esshte motorri,, zakonisht me
m nafte dhee
pa silencciator. Ne paak raste si psh
p per nje sshofer-grumb
bullimi apo nje vegelthyyese pneumaatike betoni,,
dominonn zhurma e shhkaktuar ngaa kryerja e veeprimit.

Masat lehtesuese
Dokumentat e kontrates do te specifikojne qartesisht qe kontraktuesi I cili do te ndertoj rrugen ne fjale do
te jete I detyruar te marre masa specifike per pakesimin e zhurmes dhe te perputhet dhe me rekomandimet
e komunitetit europian.
Keto masa do te sigurojne qe:
Asnje impiant I perdour ne vend nuk do te lejohet te shkaktoje nje bezdi publike si pasoje e
zhurmes,
o

Me e mira eshte: zbatueshmeri duke perfshire mirembajtjen e duhur te impiantit dhe
angazhimin per te ulur zhurmen e krijuar nga veprimet ne vend.

o

Te gjitha makinat dhe impiantet mekanike do te pershtaten me silenciator efektive dhe te
mbajtur ne funksion te mire gjate kohes se kontrates,

o

Kompresoret do te jene modele lehtesuese te pershtatura me kapake akustike te duhur me
viza dhe te mbyllur te cilet do te mbahen te mbyllur kurdo qe makina punon dhe te gjitha
mjetet vartese pneumatike do te pershtaten me silenciatore.

o

Makineria qe eshte perdorur pa nderprerje do te fiket ose t’I ulet shpejtesia ne minimun
(ose t’I mbyllet valuvula) gjate periudhes kur nuk perdoret.

o

Cdo impiant si psh gjenerator ose pompe, qe kerkohet te veproje para dhe pas oreve te
ligjshme te punes, do te rrethohet nga nje mbyllje akustike ose nga ndonje mbylles portativ.

Gjate fazes se ndertimit te projektit, do te kete ca ndikim ne ose afer pronave te banimit dhe biznesit si
pasoje e emetimeve te zhurmes nga vendi I trafikut dhe aktivitetet tjera. Kerkesa per heqjen e kufizimeve
te zhurmes dhe oreve te punes, pergjate zbatimit te masave te duhura te kontrollit te zhurmes, do te
siguroje qe efekti I zhurmes eshte mbajtur ne minimum.
Tabela 6-2 Permbledhje e ndikimeve kryesore dhe masat lehtesuese rreth zhurmes

Faza

Burimet e ndikimit

Funksionimi

Rritje ne trafik.
Permiresim I
siperfaqeve te
rrugeve te
transportit.

Ndertimi

Trafiku I ndertimit,
impianti,
kompresoret, etj.
Veprimi I hapjes.

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

Rritja e shpejtësisë
trafikun potencialisht
mund të rrisë nivelet
e zhurmës.

E lehte

Asnjë masët lehtësuese nuk
eshte parashikur ne rrugen e
propozuar sepse mbetet një
rrugë me trafikuar rurale të
ulët

Aktivitetet e vendeve
te ndertimit mund te
shkaktojne
shqetesime lokale si
pasoje e zhurmes se
tepert.

E lehte
deri ne
lokalisht e
mesme

Dokumentat e kontrates do te
specifikojne qartesisht se
kontraktuesi I cili ndermerr
ndertimin e punimeve do te
jete I detyruar te marre masa
specifike te pakesimit te
zhurmes dhe te perputhet me
MMPAU si dhe me
rekomandimet e Komunitetit
Europian.

6.3

KOMU
UNITETI LO
OKAL DHE
E SOCIAL-E
EKONOMIA

d metodoloogjine e adop
ptuar per llogaritjen e nddikimeve te fuqishme nee
Ky sektoor pershkruaan qellimin dhe
komunitetin lokal dhhe ne socail-ekonomine. Ai perqendrrohet ne ndry
yshimet e m
masave dhe ne aksesinn e
lehesimeeve te perbasshketa. Ato perfshijne
p
shhkolla, spitalle, kisha, dyq
qane dhe sheerbime kyce, hapesire tee
hapur, dhhe mundesinne e hyrjes see ketyre lehttesimeve ne popullsine
p
lo
okale.
6.3
3.1

Burimeet e informa
acionit

Te dhenaat baze per receptore
r
jan
ne mbledhur per cdo zon
ne me qellimin e cituar m
me siper. Te dhenat do tee
perfshijnne hartat qe I vendosin keto burim
me dhe recep
ptore, se basshku me perrshkrimet e nr te tyre ,
funksionnin dhe rendeesine ne kom
munitet.
6.3
3.2

Mjedis Eksistuese

PERSHK
S
KRIMI I GJJENDJES SOCIALE
Popullsiia
Popullessia ne rajoniin e Dibres eshte 196.4 15 banore, me
m nje denssitet mesatarre prej peraffersisht 73.44
banore/kkm2, e cila eshte
e
me e ullet se mesataarja e qytetit. Duke u bazzuar ne ndarj
rjen administtrative 2003,,
popullessia e rajonit eshte
e
ndare ne
n 3 rajone, qqe perfshin 4 bashki, 6 qytete, 31 kom
muna dhe 27
79 fshatra kuu
pjesa mee e madhe e popullesise, perafersishht 81% jeton
n ne zona rurrale duke krrahasuar me mesataren e
qytetit qqe eshte 58%
%. Ne rajonin
n e Dibres, 883.2% e popu
ulesise jeton
n ne fshatra, ndersa peraffersisht 77%
%
dhe 81%
% jeton respekktivisht ne raajonin e Bulqqizes dhe te Matit. Lidhu
ur me % e poopullesise rurrale, krahinaa
e Dibres renditet e treta ne nivel fshati,
f
duke nndjekur krah
hinen e Malesise se Madhhe dhe Librazhdin.
me te konsiiderueshme demografikee. Shifrat e
Gjate peeriudhes se tranzicionitt, rajoni pessoi ndryshim
popullessise jane zvoggeluar prej afersisht 13%
% per shkak tee emigrimit dhe
d migrimitt. Ato jane zvogeluar mee
D
ku pregjate 10 vviteve te fun
ndit perafersiisht 16% e bbanoreve u larguan ngaa
teper ne rajonin e Dibres,
rajoni.
Fig 4 Popullsia sip
pas rretheve

Fig
F 5. Popullssia urbane dhhe rurale

Asistenca sociale
Ne zonat urbane ne rajonin e Dibres afersisht 21% te familjeve jane pranuar per asistence sociale, me te
ardhura mesatare te peraferta 2855 leke/ muaj. Kjo do te thote qe rreth 31.2% e popullsise urbane ne rajon
mund te konsiderohet se ka per burim baze jetese rreth 667 leke ne muaj per person. Pjesa me e madhe e
popullsise qe merr asistence sociale i perket rajonit te Matit. Ne rajonin e Matit afersisht 26% e familjeve
dhe rreth 37% e popullsise jane te pranueshem per ndihme sociale.
Te ardhurat nga toka bujqesore
Rajoni i Dibres ka 139152 ha toke ne te cilat rreth 16% eshte toke bujqesore dhe rreth 74% jane pyje dhe
kullota dhe pjesa tjeter eshte e paperdorshme. Pjesa e tokes bujqesore ne zonen rurale per familje eshte
rreth 0.94 ha. Pjesa me e madhe e tokes bujqesore eshte e paperdorshme ose e papranuar per perdorim. Ne
nivelin rajonal kjo perfaqeson 33.1% te totalit te tokes bujqesore, e cila eshte pak me e larte se ne zonen e
Shkodres dhe 2-3 here me e larte se se rajonet e Elbasanit dhe Beratit. Ne 5 komuna te rajonit te Matit, 3
komuna te rajonit te Dibres dhe 1 komune te rajonit te Bulqizes llogaritet si me shume se 50% per toke
bujqesore. Si rrjedhoje masa faktike e tokes bujqesore per familje eshte shume me e vogel se llogaritjet e
lart permendura.
Te ardhurat nga fermat
Duke marre ne konsiderate prodhimin bujqesore, te gjese se gjalle, frutave dhe produkteve specifike
per cdo komune te ardhurat nga fermat per fryme. Te dhenat tregojne qe per nivel rajonal, niveli i te
ardhurave per komuna eshte me pak se 130 leke/dite per fryme dhe ne 16 komuna eshte me pak se
164 leke/ dite te cilat jane konsideruar si pika e varferise ekstreme. Arsyet per nivelin e ulet ekonomik
nga fermat private jane:








masa e vogel e fermave bujqesore
cilesia e dobet e tokes dhe kapaciteti ujites. Aktualisht ne nivel rajonal vetem rreth 33% e
tokes bujqesore eshte e ujitshme, ndersa 50% e tokes eshte potenciale per ujitje.
niveli i ulet i perdorimit te mjeteve bujqesore per shkak cmimeve te larta per fertilizues
kimike krahasuar me te ardhurat e fermereve;
fragmentizimi i larte i tokes per shkak te terrenit malor;
distancat e medha nga qendrat urbane dhe akses te paket ne tregje per shkak te mungeses se
infrastruktures. Per shkak te pengesave ne tregetimin e produkteve ka lene mbrapa zhvillimin
e fermave private, vecanerisht ne zonat rurale; dhe
pothuaj mungesa absolute e baxhove per procesimin e produkteve te gjese se gjalle.
Zhvillimi nga te ardhurat e minierave

Rajoni i Dibres konsiderohet si i pasur me minerale, ne vecanti krom, mermer, gips, cimento. Uji dhe
burimet termale jane nje tjeter aset i rendesishem per rajonin. Kromi eshte aseti me i madhe i rajonit si
burim te ardhurash nga eksportet ne te gjithe vendit. Rajoni i Dibres ka me shume se gjysmen e rezervave
te kromit ne Shqiperi Rajoni i Dibres ka minierat me te medha ne vend dhe fabrikat e ferrokromit Miniera
me e madhe eshte e vendosur ne Bulqize, dhe permban rreth 41% te rezervave te vendit. Miniera ka
filluar punen ne vitin 1948. Deri ne vitin 1994 sektori i kromit ishte teresisht i zoteruar nga shteti.
Licensimi i kompanive private filloi ne vitin 1994 dhe numri i tyre u rrit ndjeshem deri ne vitin 1998. Sot
rajoni i Dibres ka rreth 64 biznese private qe perdorin mineralin e kromit. Sot nxjerrja e kromit behet
teresisht nga kompani private.

Perpara viteve 90 prodhimi i kromit ishte ne nivele shume te larta rreth 1.1 milione ton krom ne vit qe e
rendiste Shqiperine ne vend te trete ne rang boteror. Me se shumti kromi nxirrej nga fabrika te ndodhura
ne rajonin e Dibres. Pas viteve 90 pati nje renie drastike te prodhimit te kromit dhe ne vitin 2003 nxirrej
rreth 110 mije ton Gjate periudhes Janar-Shtator 2004, Dibra gjeneronte rreth 70.000 ton mineral kromi,
8500 ton ferrokrom. Renia e prodhimit solli dhe nje renie te fuqise punetore ne kete sektor. Ne nivelin
rajonal sot ky sektor numeron rreth 2000 punetore krahasuar me 16000 ne vitin 1990. Kjo situate pati
ndikim ne rritjen e papunesise vecanerisht ne rajonin e Dibres. Ne kete rajon sektori i minierave ka
punesuar rreth 1100 ku rreth 870 vete punojne ne koncesionin ”Darfo Albania” JSC dhe pjesa tjeter ne 70
kompani te tjera private.

ARSIMI DHE SHKOLLAT NE RAJON
Arsimi fillor
Fëmijët, nxënësit dhe studentët në rajonin e Dibrës përllogariten rreth 24,7% të popullsisë së
përgjithshme. Ne gjithe rajonin numerohen 111 shkolla fillore dhe 163 shkolla plotësuese 34. Duke pasur
parasysh faktin se popullata e rajonit është tejet rurale, rreth 75% e nxënësve studiojne ne shkollat e
fshatrave. Si rrjedhim, shkollat në qytete të punësojnë rreth një të katërtën e numrit të përgjithshëm të
mësuesve (1.879) të punësuar në sektorin e arsimit ne rajon.
Arsimi i mesem i pergjithshem
Ka 19 shkolla të mesme të përgjithshme në rajonin e Dibrës. Shkalla e regjistrimit të nxënësve në arsimin
e mesëm është përgjithësisht e ulët, për shkak të strukturës së rëndë rurale të popullsisë . Shkalla e
regjistrimit është veçanërisht i ulët në zonën rurale, ku numri i shkollave të mesme është i kufizuar dhe
terreni është shumë malor
6.3.3

Ndikimi gjate fazes se ndertimit ne komunitetin lokal dhe masat lehtesuese
Ndikimet

Gjate ndertimit, ujit dhe elektriciteti per banoret, fermat dhe industrite mund te preken nga punet e
ndertimit te projektit ne fjale.
Masat
Gjate ndertimit do te merren masa specifike nga nga kontraktuesi ne perputhje me PMM, ne menyre qe te
mbahen sherbimet e ujit dhe elektricitetit tek banoret e fermave dhe industrite. Kanalet e kullimit dhe te
ujitjes do te mbahen gjithashtu ne funksion.
6.3.4

Ndikimi gjate fazes se funksionimit ne socio - ekonomi dhe masat lehtesuese

Sherbimet Komunale Publike – ne menyre thelbesore sherbimet komunale kryesore publike do te
ndikohen nga projekti. Perkohesisht gjate periudhes se ndertimit, rivendosja e ketyre sherbimeve
komunale mund te krijoje probleme per perdoruesit. Keto probleme mund te ndikojne me shume ne
perdoruesit gjate procesit te lidhjes se kabllove dhe tubave te reja me rrjetin ekzistues te perdoruesve
pergjate rruges.

Ne keto raste kontraktuesi duhet te pergatise nje plan-veprim te detajuar perpara cdo hapi te aktivitetin te
tij ne vendngjarje. Kjo duhet te parashikoje akomodimin dhe mbrojtjen te te gjitha sherbimeve komunale
publike te vendosura ne vendin e aktivitetit, si kabllot elektrike, tubat e furnizimit me uje apo lehtesime
te tjera qe mund te rezultojne nga nje vezhgim ne vendndodhje. Kontraktuesi mund te koordinoje
aktivitetet me ndermarrjet pergjegjese te cilat kane pronesine e ketyre rrjeteve si psh:, KESH (Korporata
elektrike) dhe ndermarrja e ujit ne menyre qe te pakesdohet mundesia e demtimeve dhe koha e rilidhjes
me lidhjet e reja me rrjetin ekzistues. Ky plan do te rishikohet fillimisht nga inxhinieri sipermarres dhe
kontraktuesi duhet te filloje implementimin pas aprovimit final te punedhenesit/ndermarresit.
Popullsia – ka nje popullsi dhe nje aktivitet domethenes pergjate kesaj rruge. Ne kete menyre
rikonstruksioni i rruges te coje ne permiresim te kushteve ekonomike per banoret e zones.
Rikonstruksioni i rruges do te siguroje nje lidhje me te mire ne mes zonave si dhe komuniteteve te qarkut
te Dibres
Shendeti publik - Rikonstruksioni i rruges do te rrite shpejtesine dhe keshtu do te jape nje akses me te
shpejte per njerezit drejt ketyre sherbimeve. Meqense rruga e re, ka nje tjeter aspekt pozitiv per te ulur
ndotjen e ajrit brenda zonave te banuara. Sidoqofte ka nje lidhje ne mes shpejtesise dhe aksidenteve fatale
qe duhet mposhtur pergjate rruges ne fjale nepermejt veprimeve te policise se trafikut dhe nepermjet
perdorimit te sakte te shenjave rrugore.
6.3.5

Ndikimet

Rruga e re do te inkurajoje zhvillimin e zones, dhe nepermjet disa rekomandimeve te pergjithshme te cilat
mund te ndihmojne qe ky investim sa me shume te jete e mundur te behet nje instrument i fuqishem
zhvillimi te panderprere per biznesin kombetar dhe te huaj i cili do te drejtohet drejt sektoreve me te
rendesishem te ekonomise me ndihmen e projekteve te ndryshme.
Sherbimet publike – permiresimi I fluksit te trafikut pergjate rruges ekzistuese pitet te kete nje ndikim te
lehte ne sherbimet publike. Kjo do te perfshije spitalt, klinikat, shkollat, ndertesat bashkiake, lehtesime te
tjera sherbimesh publike. Kohet e udhetimeve tek sherbimet publike do te jene me te shkurtra, dhe
punesimi/angazhimi me ta do te jete me terheqes, por efekti pritet te jete i vogel. Nga ana tjeter,
permiresimi I rruges ekzistuese ne zonen ku trafiku eshte me te vertete nje problem I madh, mund te
kishte nje ndikim direkt me te madh. Aksesi ne sherbimet publike do te jete shume me I mire.
Rikonstruksioni i rruges pritet te kete nje efekt te dobishem ne ekonomine e zones nepermes aksesit te
rritur ne markete, prodhimit bujqesor te shtuar dhe perpunimit dytesor te materialeve, turizmit te rritur
dhe sherbimeve lidhur me te, qe te cojne ne nje rritje te punesimit. Aksesi I permiresuar ne sherbimet
publike dhe lehtesimet tjera do te kene nje efekit pozitiv ne mireqenien sociale.
Tabela 0-1 Permbledhje e ndikimve dhe e masave lehtesuese ne komunitetin lokal dhe ne social ekonomine
Faza

Burimet e ndikimit

Ndikimi I
veprimit ne
komunitein
lokal dhe ne
socialekonomine.

Rritje ne shpejtesine
dhe sasine e trafikut.

Ndikimi

Ashpersia e
aksidenteve rrugore
rritet.
Siguri kembesore.

Rendesia

Masat lehtesuese

E mesme

Pajisja me shenjat e duhura te
trafikut dhe me shenjat
rrugore (vijezimet ne rruge).

Faza

Burimet e ndikimit

Ndikimi I
veprimit ne
komunitein
lokal dhe ne
socialekonomine.

Akses ne fshatrat
ekzistuese.

Ndikimi I
ndertimit ne
komunitein
lokal dhe ne
socialekonomine..

Rrjet uji, energjie
elektrike,dhe sistem
ujitje.

Ndikimi

Rendesia

Masat lehtesuese

Ndarje e aksesit ne
disa fshatra.

E lehte

Pajisja me kryqezime lokale
rrogore per te ndihmuarne
mbajtjen e aksesit ne te gjitha
fshatrat.

Banoret, fermat dhe
industrite mund te
perjetojne nje humbje
te ketyre sherbimeve
gjate ndertimit te
planit/projektit.

E lehte
deri ne
lokalisht e
mesme

Dokumentat e kontrates
specifikojne qe kontraktuesi I
cili ndermerr ndertimin e
punimve- eshte I detyruar per
te marre mas ate vecanta ne
menyre qe t’I mbaje keto
veshtiresi ne minimum.

6.4

TRAFIKU DHE SIGURIA NE RRUGE

6.4.1

Efekti gjate fazes se ndertimit dhe masat zbutese per sigurine dhe trafikun rrugor.

Efektet mbi sigurine e trafikut dhe rruges gjate ndertimit te rrugeve te propozuara nuk pritet te jete nje
problem. Sidoqofte kjo paraqitje eshte bere duke qene te bazuar ne mirekuptimin qe do te kete
Kontraktuesi me EMP-ne dhe si pasoje e ketij bashkepunimi do te pergatitet nje plan menaxhimi te
trafikut me masa te pershtashme per te kontrolluar dhe per te ridrejtuar trafikun dhe kembesoret qe shihen
kollaj dhe eshte e lehte te ndiqen. Gjithashtu ne planin e kontraktuesit per menaxhimin e trafikut duhet te
perfshihet edhe ndricimi I duhur dhe shenjat e percaktuara rrugore , te cilat duhet te aprovohen nga
Konsulenti kontrollues dhe policia.
6.4.2

Ndikimet gjate fazes se Funksionimit dhe masat lehtesuese per sigurine rrugore dhe
trafikut

Pas ndertimit te skemes se propozuar, kur rruga eshte operacionale, Departamenti rajonal I Mirembajtjes
duhet qe inspektoje rregullisht rrugen ne menyre qe te kontrolloje per demtime apo per mungese te
shenjave rrugore dhe te barierave anesore te rruges. Nese keto do te indetifikohen elemente qe mungojne
apo qe jane demtuar departamenti I mirembajtjes duhet te veproje per zevendesimin e menjehershem
tetyre. Gjithashtu edhe gjate inspektimeve vizuale te rruges departamenti I mirembajtjes duhet te shenoje
cdo problem tjeter qe mund te indentifikohet ne rruge. P.Sh ne rastet e vdekjeve nga aksidentet te
kafsheve apo te shpendeve apo te indetifikoje vendet ku jane prishur barrierat si pasoje e perplasjes se
makinave. Ne raste te tilla, departamenti I mirembajtjes duhet te marre konsiderate shtimin e shenjave
rrugore per te lajmeruar shoferet rreth rreziqeve dhe te instaloje shenja lajmeruese (rreshqitje toke,
mundesi per renie shkembinjsh guresh, lageshti apo rreshqitje, kthesa te rrezikshme, kalim kafshesh apo
kembesoresh, shenja) .
Ne programin e sigurise rrugore duhet te perfshije dhe revizionimin gjate fazave te meposhtme:


ne mbyllje te ndertimit dhe ne fillimin e funksionimit te rruges, do ti kerkohet nje eksperti te
sigurise qe te inspektoje rrugen qe te siguroje qe elementet e sigurise jane trupezuar dhe
zbatuar. Per me teper revizionimi do te rekomandoje masa te tjera administrative, te tilla si
limitet e shpejtesise. Revizionuesi do te paraqese nje raport revizionimi – kontrolli me te cilin te

konfirmoje aprovimin e rruges, dhe do te permbaje rekomandimet e tij/ te saj per masat
administrative te cilat do te ndermerren gjate fazes operacionale.


Gjate pothuajse dy viteve qe ndjekin fillimin e fazes operacionale, ekspertit te rruges do ti
kerkohet te inspektoje rrugen dhe te rishikoje procedurat e sigurise me autoritetet dhe policine.
Kontrolluesi do te pergatise nje raport revizionimi dhe do te rekomandoje masa te metejshme
per permiresimin e sigurise nese eshte e nevojshme.

7. REKOMANDIME TE PERGJITHSHME
7.1

REKOMANDIME PER TERRENIN DHE PEISAZHIN

Kontratat do te lidhen ne menyre qe te sigurohet nje praktike sa me e mire pune si edhe qe te zvogelohen
impaktet negative qe vijne si rezultat i ndertimit ne nivelin me te ulet te mundshem dhe qe sigurojne
makinerite qe operojne brenda Skemes ne zonen e ndertimit.
Zonat e depozitimit do te pozicionohen ne menyre qe te menjanohen impaktet e metejshme ne pronat
private e banesat ekzistuese, pemet, gardhimet, dranazhimet etj. dhe si te tilla do te kene prioritet per tu
ndertuar apo do te lihen ne fund te kontrates se ndertimit
Materialet e germuara qe jane te menduara per rishfrytezim do te menaxhohen dhe trafikohen deri ne
minimum dhe do te depozitohen ne nje menyre qe te minimizohet efekti i motit. Koha ndermjet germimit
dhe rishfrytezimit gjate periudhave te thata do te mbahet ne nje minimum. Gjate periudhave te zgjatura te
thatesires kontraktori do te ndaloje germimet dhe do vendose keto materiale per te parandaluar
degradimin per shkak te thatesires.

7.2

REKOMANDIME PER DHERAT

Materialet e germuara qe jane te menduara per rishfrytezim do te menaxhohen dhe trafikohen deri ne
minimum dhe do te depozitohen ne nje menyre qe te minimizohet efekti i motit. Koha ndermjet germimit
dhe rishfrytezimit gjate periudhave te thata do te mbahet ne nje minimum. Gjate periudhave te zgjatura te
thatesires kontraktori do te ndaloje germimet dhe do vendose keto materiale per te parandaluar
degradimin per shkak te thatesires.
Me perfundimin e rruges te ndermerret me ndihmen e inspektime vizuale ne te gjithe strukturat gjate
gjurmes rrugore duke perfshire, bankinat dhe tombinot per te siguruar se strukturat rrugore nuk
shkaktojne erozion, dhe qe te identofikojne kerkesat per kryerjen e cdo punimi riparues. Kjo mund te ule
impaktin e mundshem ne te ardhmen per humbjen e dherave dhe impaktet qe lidhen me terrenin te
shkaktuara nga erozioni.

7.3

REKOMANDIME PER UJERAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE

Masat e kontrollit te ndotjes do te vendosen ne vend gjate procesit te ndertimit. Kjo do te perfshije
pajisjen e skelave dhe rregullatoret/gardhimet prej balte.
Rezervat e materialeve te ndertimit, si asfalti, vaji dhe kimikatet nuk do te vendosen afer asnje siperfaqeje
te vijave ujore, apo puse uji. Rezervat do te vendosen ne siperfaqe te mbyllura, te mbuluara me shtresa
(carcarfe) mbyllese ose me nje cati me te qendrueshme ose e rrethuar nga nje porte per te parandaluar
renien e firove/humbjeve. Rezervat do te mbrohen per te parandaluar vandalizmin dhe vjedhjen qe mund
te coje ne humbje.

Gjate fazes se hedhjes se betonit, e nevojshme per ndertimin e strukturave (pirgjeve, plintave, mureve
mbajtese) ne menyre qe te shmaget shperthimi I ujit dhe prishja e betonit ne toke dhe ne ujera
nentokesore, do te merren disa masa si psh pozicionimi I mbrojtjes se mbuleses per te mbajtur derdhjen.
Largimet e vendndodhjeve te shkaktuara nga aktivitetet e kantierit te ndertimit do te trajtohen ne
perputhje me llojin e tyre. Uji qe vjen nga larja e makinave dhe nga pajisja, do te trajtohet me ane te
sedimentimit ne nje rezervuar stabilizimi (funderrimash) per pjese te rendomta dhe nderprerje vajerash
per te lejuar pjeset e vockla dhe vajerash qe te eliminohen. Uji qe vjen nga larja e agregateve dhe nga
prodhimi I konglomerateve do te trajtohet me ane te sedimentimit ne rezervuare dhe pastaj te perdoret
perseri ose te dergohet ne nje vend tjeter.
Ne rastin e nje firoje te kimikateve ose rrjedhjeve gjate ndertimit, do te vendoset nga kontraktuesi nje
program I masave te siperfaqeve dhe ujerave nentokesore.
Kanalet e ujitjes do te ri-vendosen duke perdorur nenkalesa ujore ose do te devijohen sic mund te jete e
nevojshme si pjese e projektit.

7.4

REKOMANDIME PER CILESINE E AJRIT

7.4.1

Faza e ndertimit

Masat qe rekomandohen me shpesh ne lidhje me punimet tokesore konsistojne ne:
─

Zbatimi I sistemeve te shuarjes se pluhurit: lagia e aneve te rrugeve, perdorimi I mjeteve ruajtese per
te kufizuar emetimet e pluhurit (per shembull: perdorimi I mekanizmave/karuselve lares ne cdo zone
magazine, te cilat mbahen perdite);

─

Kufizimi I shpejtesise se mjeteve ne rruge.

Ne menyre qe te mbahet/ruhet cilesia e ajrit dhe te shmanget shkaktimi I ndonje ngaterrese tek banoret
lokale, eshte e keshillueshme qe stabilizimi I tokes/baltes (gelqere e pashuar, kordonet hidraulike) duhet
te behet vetem:
─

Gjate periudhave me ere te ulet;

─

Ne zonen e ekstradimit/prejardhjes;

─

Ne sektoret e vecante ne mes zonave ku nuk ka mbjellje te ndjeshme, ne menyre qe te perfshihet ne
menyre te natyrshme pluhuri ajror.

Reduktimi I ndikimeve te ndertimit perfshin gjithashtu:
─

Linjat e transportit te perdorura per shperndarjen e materialeve.
7.4.2

Faza e funksionimit

Nivelet e trafikut te projektuara me afat te gjate jane relativisht te uleta dhe mundet te shkaktojne emetime
te pakta duke marre parasysh edhe permiresimin ne emetimet unike te automjeteve ne te ardhem
meqenese industria e vjeter e gazrave te makines eshte zevendesuar.
Ne balancim, rruga ne fjale nuk duhet te krijoje nje emetim te rritur qe vjen nga makinat, meqenese
emetimet varen nga lloji I makines, mirembajtja e motorrit, dhe nga shpejtesia e makines. Nga njera ane,
nje siperfaqe uniforme rruge do te na coje ne shpejtesi me konstante, qe do te shkaktoje ulje te
emetimeve, meqenese pershpejtimet e shkaktimeve te emetimeve mund te shmangen. Edhe sasia e

pluhurit qe perhapet nga kalimi I makinave do te ulet, meqenese do te zhduken gropat ne rruge. Nag ana
tjeter pritet nje rritje e shpejtesise se makinave ne rrugen e re e cila mund te rrise lehte emetimet.
Persa I perket niveleve te trafikut dhe karakterit te hapur te zonave te pershkuara nga propozimi, vete
rruga nuk do te coje ne ndonje rritje domethenese ne nivelet e ndotesve.

7.5

REKOMANDIME PER ZHURMAT

Dokumentat e kontrates do te specifikojne qartesisht qe kontraktuesi I cili ndermerr ndertimin e
punimeve, do te jete I detyruar te marre masa specifike per pakesimin e zhurmes dhe te perputhet me
rekomandimet e komunitetit europian. Keto masa do te sigurojne qe:
-

7.6

Asnje impiant I perdour ne vend nuk do te lejohet te shkaktoje nje bezdi publike si pasoje e
zhurmes,
o

Me e mira eshte: zbatueshmeri duke perfshire mirembajtjen e duhur te impiantit dhe
angazhimin per te ulur zhurmen e krijuar nga veprimet ne vend.

o

Te gjitha makinat dhe impiantet mekanike do te pershtaten me silenciator efektive dhe te
mbajtur ne funksion te mire gjate kohes se kontrates,

o

Kompresoret do te jene modele lehtesuese te pershtatura me kapake akustike te duhur me
viza dhe te mbyllur te cilet do te mbahen te mbyllur kurdo qe makina punon dhe te
gjitha mjetet vartese pneumatike do te pershtaten me silenciatore.

o

Makineria qe eshte perdorur pa nderprerje do te fiket ose t’I ulet shpejtesia ne minimun
(ose t’I mbyllet valvula) gjate periudhes kur nuk perdoret.

o

Cdo impiant si psh gjenerator ose pompe, qe kerkohet te veproje para dhe pas oreve te
ligjshme te punes, do te rrethohet nga nje mbyllje akustike ose nga ndonje mbylles
portativ.

REKOMANDIME PER SOCIO-EKONOMINE

Sherbimet Komunale Publike – ne menyre thelbesore sherbimet komunale kryesore publike do te
ndikohen nga projekti. Perkohesisht gjate periudhes se ndertimit, rivendosja e ketyre sherbimeve
komunale mund te krijoje probleme per perdoruesit. Keto probleme mund te ndikojne me shume ne
perdoruesit gjate procesit te lidhjes se kabllove dhe tubave te reja me rrjetin ekzistues te perdoruesve
pergjate rruges ekzistuese.
Ne keto raste kontraktuesi duhet te pergatise nje plan-veprim te detajuar perpara cdo hapi te aktivitetin te
tij ne vendngjarje. Kjo duhet te parashikoje akomodimin dhe mbrojtjen e te gjitha sherbimeve komunale
publike te vendosura ne vendin e aktivitetit, si kabllot telefonike dhe elektrike, tubat e furnizimit me uje
apo lehtesime te tjera qe mund te rezultojne nga nje vezhgim ne vendndodhje. Kontraktuesi mund te
koordinoje aktivitetet me ndermarrjet pergjegjese te cilat kane pronesine e ketyre rrjeteve si psh: KESH
(Korporata elektrike) dhe ndermarrja e ujit ne menyre qe te pakesohet mundesia e demtimeve dhe koha e
rilidhjes me rrjetin ekzistues. Ky plan do te rishikohet fillimisht nga inxhinieri sipermarres dhe
kontraktuesi duhet te filloje implementimin pas aprovimit final te punedhenesit/ndermarresit.

7.7

REKOMANDIME PER TRAFIKUN DHE SIGURINE NE RRUGE

7.7.1

Faza e ndertimit

Efektet mbi sigurine e trafikut dhe rruges gjate ndertimit te rruges se propozuara nuk pritet te jete nje
problem. Sidoqofte kjo paraqitje duhet bere duke qene te bazuar ne mirekuptimin qe do te kete
Kontraktuesi me PMM-ne dhe si pasoje e ketij bashkepunimi do te pergatitet nje plan menaxhimi me
masa te pershtashme per te kontrolluar dhe per te ridrejtuar trafikun dhe kembesoret qe shihen kollaj dhe
eshte e lehte te ndiqen. Gjithashtu ne planin e kontraktuesit per menaxhimin e trafikut duhet te perfshihet
edhe ndricimi I duhur dhe shenjat e percaktuara rrugore , te cilat duhet te aprovohen nga Konsulenti
kontrollues dhe policia.
7.7.2

Faza vepruese/funksionuese

Pas ndertimit te skemes se propozuar, kur rruga eshte operacionale, Departamenti rajonal I Mirembajtjes
se Prefekture, Bashkise ose Komunes duhet qe inspektoje rregullisht rrugen ne menyre qe te kontrolloje
per demtime apo per mungese te shenjave rrugore dhe te barrierave anesore te rruges.

8. PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR
8.1

MASA TE PERGJITHSHME

Plani I menxhimit te mjedisit (PMM) paraqet nje set lehtesimesh, masa monitoruese dhe institucionale te
cilat do te adoptohen gjate fazes se ndertimit dhe asaj operacionale per te eliminuar apo per te zvogluar
ndikime te pafavorshme mjedisore apo sociale te cilat mund te dalin nga ndertimi I skemes se rruges
“Sistemim,Asfaltim i rruges sektor Vakuf -Vakuf -Shkolla 9-vjecare Vakuf” PMM- kryesiht konsiston ne
komponentet qe vijojne:


Masat mjedisore lehtesuese, jane nje seri masash specifike te zhvilluara ne baze te te kuptuarit te
ndikimeve qe do te kete ne te ardhmen ne ndertimi dhe operimi e rruges. Masat lehtesuese jane
hartuar per te lehtesuar keto ndikime negative potenciale dhe qe t’I zvogloje ato deri ne nivele te
pranueshme ashtu sic mund te percaktohen nga standartet e aplikuara, kur eshte e pershtashme.



Plani monitories mjedisor, do te jete shume i rendesishem per mbikqyrjen dhe menaxhimin e
mjedisit dhe do te mbahet periodikisht per te monitoruar komponentet specifike dhe per te
siguruar te dhena te cilat tregojne vleren e nivelit ndikues.



Rregullime institucionale , per te perfunduar perkufizimin e pergjegjesive per zbatimin dhe
monitorimin e masave lehtesuese ashtu sic jane percaktuar.

8.2

MASAT LEHTESUESE MJEDISORE

Per te zvogluar nivelet e ndikimeve negative ne mjedis., jane percaktuar masat lehtesuese. Masat
lehtesuese do te zbatohen gjate fazes se ndertimit dhe operimit. Do te kerkohet zbatimi i Masave te tiila
si kerkesat per kampet e ndertimit. Si komponente te masave lehtesuese jane parashikuar keto qe vijojne:

Faza e ndertimit
















Furnizim materialesh
Materiale transporti
Zhurme dhe pluhur
Plani i Menaxhimit te Trafikut
Siguria e automjeteve dhe kembesoreve
Heqje e mbeturinave te ndertimit
Mbeturina te ngurta dhe sedimente tubacionesh
Ndotje uji
Erosion toke
Flora dhe fauna
Zbulime arkeologjike
Vendosje e kampeve te ndertimit dhe lehtesirave perkatese
Shendeti dhe siguria ne pune
Trainimi i punetoreve

Faze e funksionimit te rruges



Mirembajtje e rruges
Siguria rrugore

Faza e Ndertimit












Furnizimi me Materiale: Kontraktoreve do ti kerkohet te perdore ose te bleje materiale nga
makinerite ekzistuese te asfaltit, gerrmimeve te gureve dhe puseve qe operojne me leje mjedisin
te vlefshem dhe licensat e tjera. Garancite e duhura per kete efekt do te jepen ne dokumentat e
kontrates.
Aktivitetet e gerrmimit / minierat. Kontratat duhet te specifikojne qe vetem gerrmimet e
licensuara duhet te perdoren per burime materialesh. Ne qofte se gerrmimet e licensuara nuk jane
te vlefshme , kontraktoret mund te behen te pergjegjshem per vendosjen e makinerive therrmuese
ne sheshet e miratuara . Perzgjedhja e gerrmimeve per qellimet e projektit do te kerkoje miratimin
e autoriteteve mjedisore.
Makinerite e asfaltit. Garancite e kontrates do te kerkojne qe makinerite e perzierjes dhe te asfaltit
te vendosen te pakten 500 m larg receptorit sensitive me te afert ( shkolle , spital ) dhe te
licensohen e te kete miratimin e autoritetit mjedisor, dhe punonjesve I kerkohet te instalojne
kontrollin e gazrave ne perputhje me rregullat e mjedisit lokal. Duhet te behet e qarte se specifikat
duhet te qendrojne per te gjitha pajisjet e tilla, perfshi ato qe negociohen privatisht.
Transporti I materialeve: Punonjesit e kamioneve do tu kerkohet te mbulojne ose te lagin
ngarkesat e kamioneve, terheqin materialet jo ne oret e kulmit te trafikut, dhe te perdorin rruge
alternative per te minimizuar ngjeshjen e trafikut. Kontraktorit do t’I kerkohet te pergatisi dhe ti
jape mbikqyresit te punes nje plan manaxhimi trafiku qe tregon rruget dhe kohet qe mund te
perdoren per te shperndare materialet ne dhe prej vendit te punes.
Zhurma dhe pluhuri: Kontraktoreve te ndertimit do tu kerkohet te kufizojne aktivitetet per ne oret
me dite (jo ndermjet 23.00 dhe 7.00 ose sipas marreveshjes me publikun dhe autoritetet) dhe te
perdorin pajisjet qe largojne zhurmat. Sheshet e ndertimit dhe sheshet e grumbullimit te
materialeve do te lagen me uje atehere kur duhet per te kontrolluar pluhurin.
Nderprerja e trafikut dhe siguria e automjeteve/kembesoreve: Kontraktoret do te pergatisin nje
plan manaxhimi te trafikut me masat e duhura per te ridrejtuar trafikun.









Eleminimi I mbeturinave te ndertimit: Asfalti I prishur dhe mbeturinat prej prishjeve nga sheshi I
ndertimit do te eleminohen ne perputhje me udhezimet per mjedisin lokal dhe ne vendet e
aprovuara prej autoritetit lokal.
Mbeturinat e ngurta dhe sedimentet ne drenazhim: Mbeturinat e ngurta te spastruara do tu
dorezohen punonjesve te licensuar, me sigurimet e duhura ne dokumentat e tyre te kontrates per
te kryer inspektim visual per materiale toksike perpara dorezimit, ndajne fraksionet e mbeturinave
si te jete e nevojshme, perdorin masat e duhura te sigurise gjate mbartjes dhe transportimit te
mbeturinave, dhe I hedhin ne vendet e autorizuara me aprovimin e autoriteteve lokale.
Ndotja e ujit: Kontraktorit do ti kerkohet te organizoje ne menyre te duhur dhe te mbuloje zonat e
grumbullimit te materialeve; izoloje cimenton, asfaltet dhe pune te tjera prej ndonje rrjedhjeje uji
duke perdorur forma pune te izoluara; izoloje zonat e larjes se betonit dhe kamionet e asfaltit dhe
pajisjet e tjera nga rrjedha e ujit duke zgjedhur zonat per larje qe nuk kan drenazhim direct ose
indirect neper ndonje rrjedhe uji. Kontraktoret do te sigurojne me tej mbartjen e duhur te
lubrifikanteve, karburantit, dhe tretesave duke I ruajtur me siguri; sigurojne ngarkimin e duhur te
karburantit dhe mirembajtjen e pajisjeve; grumbullojne te gjitha mbeturinat dhe I hedhin ne
pajisjet e lejuara te mbeturinave.
Ngritja e kampeve te ndertimit dhe pajisjeve perkatese: Specifikimet e kontrates se projektit do te
percaktojne qe ngritja, ndertimi dhe vendosja ne mjedis e pajisjeve per qendrimin e personelit te
ndertimit, ruajtjen e veglave dhe automjeteve, kampet e punes dhe ndertesa te ngjashme duhet te
vendosen me pelqimin e, dhe jane subjekt I aprovimit te konsulentit te mbikqyrjes. Duhet te jete e
qarte qe specifikat I perkasin te gjitha ndertesave te tilla, perfshi ato qe jane negociuar privatisht.

Faza e funksionimit


Mirembajtja e rruges. Qeveria Shqiptare ka dale ne konkluzionin se per mirembajtjen e Rrugeve
duhet te krijohet nje sistemi I ri mirembajtjes ne varesi te prefekturat dhe komunat per rrjetin
rrugeve perkates.




Programi I sigurise se rrugeve do t’i bashkohet kontrollit gjate fazave te meposhtme :
Ne perfundim te ndertimit te rruges dhe ne fillim te funksionimit te saj , eksperti I sigurise do te
inspektoje rrugen per te siguruar qe elementet e sigurise jane perfshire dhe zbatuar. Gjithashtu ai
apo ajo do te rekomandoje masa te tjera administrative, si limitet e shpejtesise. Ai do te shtoje dhe
nje raport ne te cilin konfirmon aprovimin e rruges, dhe rekomandimet e tij per masat
administrative te nderrmarra gjate fazes operative.
Perafersisht 2 vjet pas fillimit te fazes operuese, eksperti I sigurise do te inspektoje rrugen dhe
rishikoj procedurat e sigurise me autoritetet dhe policine. Ai do te pergatise nje raport kontrolli
dhe do te rekomandoje masa te tjera per rritjen e sigurise ne qofte se eshte e nevojshme.



Tabela 8-1 Plani i menaxhimit mjedisor

Pergjegjesia Institucionale
Instalimi
Shfrytezimi

Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Ndertimi

Pajisja me materiale

Pajisje me Materiale

(a) Impianti i Asfaltit
-pluhur
-shendeti i punonjesve/siguria

(a) Kerkesa per miratimin zyrtar apo nje license te
vlefshme per nderhyrje nga MMPAU, METE dhe
MPÇS.SHB te specifikuara ne dokumentat e
tenderit

(a) Pronari i
Impiantit te
Asfaltit

(a) Pronari i
Impiantit te Asfaltit

(b) Karriera e gureve
-pluhur
-shendeti i punonjesve/siguria

(b) Shihni (a)

(b) Pronari i
karrieres

(b) Pronari i
karrieres

(c) Rera/Zhavorr
- marrja nga materiali i lumit
/ cilesia e ujit/ ekosistemi

(c) Kontraktori i
reres/zhavorrit

(c)Kontraktori i
reres/zhavorrit

(d) Kantieri

(c) Kerkesa per miratimin zyrtar nga MMPAU
zbatim te Vendimit te KKU, Nr.1,date
26.6.2006”Per reduktimin e shfrytezimit te
zhavorreve dhe rerave ne shtreterit e lumenjve”
(d) Kerkesa per miratimin zyrtar nga Komuna

(d) Kontraktori i
ndertimit

(d) Kontraktori i
ndertimit

(d) per tu specifikuar
ne dokumentat e
tenderit

Transporti i Materialeve

Transporti i Materialeve

(a) Asfalti
-pluhuri/tymrat

(a) Asfalti
-kamion me nimorkio i mbuluar

(a) Drejtuesi i mjetit

(a) Drejtuesi i mjetit

(a), (b), (c), (d) per tu
specifikuar ne
doumentat e tenderit

(b) Gure

(b) Gure
-kamion me rimorkio i mbuluar
(c) Rere/Zhavorr
-kamion me rimorkio i mbuluar

(b) Drejtuesi i mjetit

(b) Drejtuesi i mjetit

-pluhur
(c) Rere/Zhavorr
-pluhur

(c) Drejtuesi i mjetit

(c) Drejtuesi i mjetit

(d) Menaxhimi i Trafikut
- zhurma dhe makinat e
vjetra, konxhestioni rrugor

(d) Material i rende per oret e pikut ne trafik
Perdorimi i rrugeve qe minimizon pjeset me te
rendesishe te trafikut

(d) Drejtuesi i mjetit

(d) Drejtuesi i mjetit

Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Pergjegjesia Institucionale

Komente

Instalimi

Shfrytezimi

Komente

(a)(b)
Kontraktori i
Ndertimit

(a)(b)
Kontraktori i
Ndertimit

(a), (b), (c), (d)
(e) dhe (f) per tu
specifikuar ne
dokumentat e
tenderit

Ndertim
Trashegimia Kulturore
Zbulimet arkeologjike

Peisazhi dhe bukurite
natyrore
(a) Pemet
Toka dhe ujerat
nentokesore
(a) Burimet e ujerave
nentokesore qe mund te
ndikohen nga punimet e
ndertimit
Ndotje e ujerave
nentokesore nga
magazinimi / menaxhimi i
pasakte i materialeve

Trashegimia Kulturore
Mbikqyrje arkeologjike gjate punimeve, ne raste zbulimi te
rrenojeve me interest arkeoligjik. Njoftimi i Insitutit te
Monumenteve ne varesi te MKTRS
Peisazhi dhe bukurite natyrore
Do te shenohen dhe mbrohen peme,grup pemesh te vlefshme
te identifikuara ne VNM apo nga stafi i menaxhimit mjedisor
dhe qe ndodhen brenda hapesires se
punimeve te ndertimit.
Toka dhe ujerat nentokesore
Burimet qe jane prane ose brenda zones se ndertimit do te
identifikohen dhe mbrohen. Do merren masa per te
parandaluar hyrjen direkt te ujit nga zona e ndertimit ne puse
apo tubacione. Ku te nevojitet te behen basene permbyllese.
(a)

(b)

Kantieri i Ndertimit

(b) Mbulimi i zonave te magazinimti te materialeve. Ndertim i
kanaleve qe i cojne rrjedhjet ne sistemin e kanalizimit, apo
ngritja e nje impianti trajtimi
Kantieri i Ndertimit

(a) Zhurmat

(a) Veprimtarite kufizuese per oret e arsyeshme (jo
ndermjet ores 11 PM dhe 7 AM)

(a) Kontraktori
i Ndertimit

(a) Kontraktori
i Ndertimit

(b) Pluhuri

(b) Lagia e kantieri te ndertimit dhe ruajtjen e materialeve
te nevojshme (gjate thatesires, kushteve te ererave)

(b) Kontraktori
i Ndertimit

(b) Kontraktori
i Ndertimit

(c) Masat e duhura per te ridrejtuar trafikun duhen
pasqyruarn ne ne plani per menaxhimin e trafikut

(c) Kontraktori i
Ndertimit

(c) Kontraktori
i Ndertimit

(c) Ngecje e trafikut
(gjate veprimtarise se
ndertimit)

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje
(d) siguria e automjeteve
/kembesore (jashte oreve
kur nuk ka veprimtari
ndertuese)

Masat Lehtesuese
(d) Ndricim i pershtatshem dhe nje sinjalistike e percaktuar
qarte e perfshire ne planin e menaxhimit te trafikut

Shkatërrimi i të mbjellave,
pemëve, lëndinave, etj

Te minimizohet demtimi i arave dhe prerja e pemeve
Te kompensohet demi sipas ligjit nje i me tre etj

l)Siguria e punëtorëve

(f) t’u jepen punëtorëve udhëzimet mbi sigurinë dhe pajisjet
mbrojtëse (syze, maska, helmeta, çizme, etj.); të sigurohet
organizimi i trafikut dytësor

Instalimi
(d) Kontraktori
i Ndertimit

Shfrytezimi
(d) Kontraktori
i Ndertimit

(e) Kontraktori i
Ndertimit

(e) Kontraktori
i Ndertimit

Komente

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Instalimi

Shfrytezimi

Komente

Ndertimi
Kantieri i Ndertimit
(g) Mbrojtja e
burimeve te ujit

(i) Kampet e ndertimit
Zhvendosja e
pleherave

Kantieri i Ndertimit
(g) Marrja e masave (harkimi i kunetave, etj.) per te
(g) Kontraktori
parandaluar hyrjen direkte te ujrave nga kantieri i
Ndertimit
ndertimit ne rrjedhat, kanalet, liqenet, puset dhe
akuiferet; sigurohen basene e mbrojtjes, ku nevojitet
(i) Pozicionimi i kampeve te ndertimit per tu miratuar (i) Kontraktori
nga autoriteti lokal dhe kampet qe duhen te rrethohen Ndertimit
dhe monitoruar. Sigurimi i punetore bazuar ne Kodin
e Punesdhe trajnimi i tyre.
Mbetjet e kanalizimeve te zeza duhet te sistemohen
ne nje sistem te pershtatshem, ose te ndertohen kuneta
perkatese. Mbeturinat te dergohen ne vendet e
caktuara.

(g) Kontraktori
Ndertimit

(i) Kontraktori
Ndertimit

NjQV percakton
nje vend me
shkrim

Depozitimi i
Mbetjeve
Depozitimi i Mbetjeve
(a) Mbetjet e ndertimit
(asfaltimet e betonit,
karburanti, bojrat,
dherat e
kontaminuara)
(b) Mbetjet e forta

(a) Dispozim ne pozicionimin e miratuar dhe te
mbuluara me material inert.

(b) Dispozim ne perputhje me udhezimet e Qarkut te
Dibres dhe Institutit te Higjenes dhe Shendetesise.

(g), dhe (i) per t’u
specifikuar ne
dokumentat e
tenderit

(a) Kontraktori
Ndertimit

(b) Kontraktori
Ndertimit

(a) NA

(b) Kontraktori
Ndertimit

(a) dhe (b) per t’u
specifikuar ne
dokumentat e
tenderit

Pergjegjesia Institucionale
Faza
Ndertimi

Ceshtje
Gjeologjia dhe Dherat

Masat Lehtesuese
Gjeologjia dhe Dherat
(d) Mbushje me dhera ku hiqet dhe duhet te
mbikqyret dhe depozitohet per riperdorim.

(e) perdorimi i cdo materiali dherash qe
germohet nga seksionet e ndertimit te kunetave
dhe instalimin e tombinove qe do te
maksimizohet nga ndermjetesimi i teknikave te
ndertimit qe kerkojne qenrueshmerine ne
material per rishfrytezim
(f) Rishfrytezim i dherave te germuar me
material te papershtatshem per mbushjet ne
zonat e peisazhit.

Instalimi

(d) Kontraktori
i ndertimit

Shfrytezimi

Komente

(d) Kontraktori i
ndertimit + FSHZH

(e)
Kontraktori i
ndertimit

(e) Kontraktori i
ndertimit + FSHZH

(f)
Kontraktori i
ndertimit

(f) Kontraktori i
ndertimit + FSHZH

(d) per (f) t’u
specifikuar ne
Dokumentat e
Kontrates (me ane te
Urdherit te Devijimit
nese shihet e
nevojshme)

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Instalimi

Shfrytezimi

Komente

Ndertimi

Hidrologjia,
Ujerat
Siperfaqesore
dhe Nentokesore

Hidrologjia, Ujerat Siperfaqesore dhe Nentokesore

(l) derdhjet ne kantier te materialeve te ndertimit do te
trajtohen ne perpuhtje me llojin e tyre. Uji qe vjen nga larja
e makinerive do te trajtohet nga sedimentet me ane te nje
rezervuari per pjesezat e shtresave dhe interceptoret e vajit
te cilat duhet te eleminohen. Ujit qe vjen nga larja e
agregateve dhe nga prodhimi i konglomerateve ne
rezerviuare dhe me pas serish per tu derguar ne nje vend
tjeter.

(l) Kontraktori i
Ndertimit

(m) Ne rastin e nje derdhjeje serioze kimike apo lengje gjate
ndertimit, do ndermerret nje program per ujrat siperfaqesore
dhe matje per ujrat nentokesore nga Kontraktori. Ujrat
nentokesore me provat perkatese do bejne matjet e pH,
turbullirat ujore. Ujrat nentokesore do merren per prove nga
sasirat qe gjenden ne siperfaqe ne menyre qe te behen
analizat perkatesie per reagimett dhe impaktet, BOD, COD,
metalet e renda dhe analizat e UCAS the akredituara nga
laboratori.

(m)Kontraktori
i Ndertimit

(l) Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

(m) Kontraktori
i Ndertimit +
FSHZH

(l) dhe (m) tu
specifikuar ne
Dokumenta e
Kontrates

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Instalimi

Shfrytezimi

Komente

Ndertimi

Habitati dhe
Biodiversiteti
(n) Degradim i
habitatit tokesor

(p)Degradim i
habitatit ujor

Cilesia e Ajrit

Habitati dhe Biodiversiteti

Vendet e hedhjes te inerteve; germimeve, gureve,
dhe vendet e depozitimit duhet te shmangin
habitatet sensitive, tokat bujqesore dhe pyjet e
shkurretat lumore
(p) Germimi i materialeve dhe germimi i ujrave
nga lumenjtet nuk duhet te lejohet.

(n) Kontraktori
i Ndertimit

(n) Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

(p) Kontraktori
i Ndertimit

(p) Kontraktori
i Ndertimit+
FSHZH

(t) Kontraktori i
Ndertimit

(t) Kontraktori i
Ndertimit+
FSHZH

Cilesia e Ajrit
(t) gjate fazes se ndertimit zbatimi i sistemeve te
ngjeshjeve te pluhurit me ane te ujitjes se
kantiereve, duke perdorur laresa ne cdo depozitim
dhe duke kufizuar shpejtesine e impianteve qe do
kryhet nga ana e kontraktorit per te limituar
shkarkimet e pluhurit. Pervec kesaj makinerite e
ndertimit kane nevoje qe te jene ne perputhje me
standartet e BE.

(m) per (p) dhe
(t)tu specifikuar
ne Dokumenta e
Kontrates

Pergjegjesia Institucionale
Faza
Ndertimi

Ceshtje
Zhurma

Masat Lehtesuese
Zhurma

Instalimi

Shfrytezimi

Komente

(v) kontraktori eshte i detyruar te marre masa per
minimizimin e zhurmave ne perputhje me gjithe
rekomandimet e Komunitetit Europian dhe Ligjin
nr.9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe
administrimin e zhurmës në mjedis”, Udhezimit
Nr.8 date 27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave
ne mjedise te caktuara”.
- Te gjitha automjete dhe impiantet mekanike do
pershtaten me silenciatore dhe mirembahen ne
pune te mire gjate gjithe periudhes se kontrates.

(v) Kontraktori
i Ndertimit

(v)
Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

- Kompresoret do te pershtaten me modele te
caktuara dhe do vulosen me kapake akustike qe do
mbahen te mbyllura sa here te perdoren makinerite
dhe gjithe ndihmesat pneumatike qe do pershtaten
me silenciatore te pershtatshem.
- Makineri qe perdoret per periudha te vecanta do
mbyllet gjate periudhave qe nuk jane ne
shfrytezim.
- Cdo impiant, sic jane gjeneratoret apo pompat qe
kerkohen per nderhyrje para dhe pas punimeve qe
do rrethohen nga mbyllja akustike apo kamera e
levizshme.

(v) tu specifikuar
ne Dokumenta e
Kontrates

Pergjegjesi Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Instalim

Shfrytezimi

Komente

Ndertimi

Komuniteti Lokal
dhe SocioEkonomia
(a) Bllokim trafiku
(gjate aktiviteteve
te ndertimit)

Komuniteti Lokal dhe Socio- Ekonomia

(b) Siguria e
makinave /
kembesoreve (vec
oreve kur nuk ka
aktivitet ndertimi)

(b) Perfshirja ne planin e menaxhimit te trafikut e
ndricimit te duhur dhe sinjalistikes. Krijimi i
rrugëkalimeve te sigurta per kembesoret.

(c) Furnizimi i
komunitetit lokal
me uje dhe energji.
Rrjeti i ujitjes

(c) Punimet duhet te nderhyjne sa me pak qe te jete
e mundur ne sistemet e furnizimit te komunitetit
me uje dhe energji. Nderprerja e sherbimeve per
shkak te punimeve duhet te njoftohet nepermejt
qarkoreve. Sa here qe punimet e ndertimit do te
nderhyjne ne kanalet e ujitjes, do te sigurohet nje
devijim i perkohshem i kanaleve.

(a) Masat e duhura per ridrejtimin e trafikut qe
mund te zbatohen me lehtesi ne vijim te hartimit te
nje plani menaxhimi te trafikut

(a) (b)
Kontraktori i
ndertimit

(a) (b)
Kontraktori i
ndertimit

(c) Kontraktori
(c) Kontraktori
i Ndertimit+
i Ndertimit
FSHZH

(a) (b) (c) t’u
specifikuar ne
Dokumenta e
Kontrates

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Instalimi

Shfrytezimi

Komente

Shfrytezimin

Peisazhi dhe bukurite
natyrore
(a)Ndikim vizual nga
muret
mbajtes dhe struktura te
tjera
(b) Rehabilitimi i
vendeve te
depozitimit, kantierit te
punes dhe pengesave per
zhurmen.
Toka dhe ujerat
nentokesore
(a) Ndotje e tokes dhe
ujesjellesit nga derdhjet
aksidentale te kimikateve
te ndryshme

Peisazhi dhe bukurite natyrore

(a) Kontraktori
I ndertimit

(a) Kur eshte e mundur preferohen
strukturat me gabion sesa ato me beton
(b) Pasi ka perfunduar puna habitatet
duhet te rehabilitohen dhe duhet ti jepet
zones peizashi i duhur per te zevendesuar
habitatin e humbur per shkak te ndertimit
te Kantierit dhe rruges.

Habitati natyror

Toka dhe ujerat nentokesore
(a) Pergjithesisht, uji nga traseja do te
difuzoje pergjate projektit. Megjithate, ne
zona sensitive duhet perdorur nje sistem i
mbyllur kullimi per te mbledhur ujerat
siperfaqesore dhe per t’i sjelle ne
filtrim/grumbullim ne pellgje apo kanale
.
Habitati natyror

Ngordhje aksidentale nga
perplasja me makinat

Duhen vendosur gardhe mbrojtes pergjate
zonave sensitive.

(b)
Kontraktori i
Ndertimit

(b)
Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

(a) Kontraktori
I ndertimit

(a) (b) tu
specifikuar ne
Dokumenta e
Kontrates

Pergjegjesia Institucionale

Faza

Ceshtje

Masa Lehtesuese

Instalim

Shfrytezimi

Ceshtje

(a) NA

(a) FSHZH

(a) te specifikohet
ne dokumentat e
tenderit

(a) FSHZH

(a) FSHZH

Zhurma

Shfrytezimin
(a) Zhurma

(a) Veprimtari me kufizime ne ore te caktuara(jo
ndermjet ores 23 – 07 te mengjesit pervec
mirembajtjes gjate dimrit) apo sic vendoset me
Autoritetet Vendore

Siguria Rrugore

Siguria Rrugore

(a) Erozion, ose
kushte te veshtira
rrugore

(a) Instalim i pershtatshem i sinjalistikes (ne
vend me lageshtire apo kushte te veshtira me
lageshtire, kthese e rrezikshme, kalim kafshesh
apo kalimtaresh, shkolle, levizje e ngadalte e
automjeteve, degezime), sinjalisitke me pasqyra
per te treguar rrezikshmeri kthesash.
Pozicioim i shenjave paralajmeruese ne pikat ku
konsiderohet praktike e mire inxhinierike

SHERBIME KONSU
ULENCE PER PROJEK
KTIN E DETAJUAR INXHINIERIK
N
DHE PERGATITJEN
E
E DOKU
UMENTAVE TE TENDE
ERIT DHE
IMPAKKTIN MJEDISOR DHE
E SOCIAL LOTI 1 DIBER
D
REGION

9. P
PLANI MO
ONITORU
UES MJEDIISOR
Eshte peergatitur nje plan plan monitorimi
m
sii pjese e stud
dimit te VNSM-se me qqellim qe te percaktohenn
masat dhhe proceduraat mjedisore qe
q duhet te aadoptohen peer Skemen dhe per te ideentifikuar ato
o pergjegjesee
per zbatiimin e tyre.
PMM-jaa percakton ritmin, freku
uencen, kohhezgjatjen dh
he koston e masave lehhtesuese ne nje
n program
m
zbatimi ddhe I perfshiin keto veprim
me ne planinn e krejt projjektit.
Plani moonitorues mjedisor cakto
on menyrat m
me ane te te cilave do tee kryhen moonitorimi I ndikimeve nee
mjedis ddhe zbatimi I masave lehttesuese gjatee fazes se ndeertimit. Mon
nitorimi do tee fokusohet ne
n nje numerr
te kufizuuar impaktessh te identifikuara gjate V
VNSM-se ne menyre qee te siguroje nje efikasiteet te masavee
lehtesuesse te planifikkuara.
Qellimi i planit te monitorimit
m
tee mjedisit e shte qe te siguroje qe gjithe puna e nndermarre per ndertiminn
dhe rehaabilitimin e skemes “Sistemim,Asfaaltim i rrugess sektor Vaku
uf -Vakuf -SShkolla 9-vjeecare Vakuf””
te jete nnga ana mjeedisore e sig
gurte, ne koonformitet me
m ligjet shq
qiptare dhe m
mundesisht te plotesojee
parshikim
met e Vleresimit te ndikimit mbi mjeedisin.
Ky plan merr ne konnsiderate maasat lehtesuesse te paraqitu
ura ne Llogaaritjet e ndikkimeve mjed
disore dhe nee
nenet dhhe kushtet peer mjedisin . shqetesimi I pare do te jete projektimi I te gjithha propozimeeve te puness
se re perr nje ndikim potencial mb
bi mjedisin ddhe te ndikojje ne hartimiin dhe zbatim
min e tyre peer te siguruarr
qe te jenne te pershtatshme per sig
gurine e mjeddisit.
Plani mooniturues I mjedisit,
m
tabeela 9.2 siguroon nje treguees te procedu
urave monitooruese per tee siguruar qee
masat peerkatese lehteesuese te ven
ndosura ne taabelen 9.1 te zbatohen gjaate fazave tee ndertimit dh
he operimit.
Rezultatii neto I proojektit duheet te jete poozitiv. Me ane
a te nje menaxhimi
m
te kujdesshem dhe njee
kontraktuuesi te ndjesshme per zbaatimin e tij, nnuk ka arsyee pse te mos kapewrcehenn apo shman
ngen rreziqett
ndaj mjeedisit, dhe tee arrihen perffitime maksiimale per peermiresimin e mjedisit dhhe permiresimin e puness
se nderm
marre.
Kujdesi ndaj shendeetit dhe sigurrise profesio nale, ashtu si
s per shendeetin e mjedissit, jane aspekte kyçe tee
per te paatur nje mjeddis te nje cileesie te mire. Pas monitorrimit te tablees jane rishikkuar zonat e zgjedhura tee
cilat kanne nevoje perr aktivitete menaxhimi.
m

Tabela 9-1 Plani i monitorimit mjedisor
Cfare
Faza

duhet te
monitorohet

Ku

Si

Kur

Pse

Eshte parametri i
monitorimit/ lloji i
makinerise se monitorimit

Eshte parametri qe
duhet monitoruar

Eshte parametri qe
duhet monitoruar

Pergjegjesi
Instalim

Nderhyrje

Ndertimit
Furnizimi i
Materialeve
(a) Impianti i
asfaltit

(a) license e
vlefshme operuese

(a) NA

(a) Konsulenti i
Supervizionit FSHZH

(a) Ne fillim te
Kontrates

(b) Karriera e
gureve

(b) Shihni (a)

(b) NA

(b) Konsulenti i
Supervizionit FSHZH

(b) Ne fillim te
Kontrates

(c)
rere/zhavorr

(c) Shihni (a)

(c) NA

(c) Konsulenti i
Supervizionit FSHZH

(c) Ne filim te
Kontrates

(d) kantieri

(d) Shihni (a) plus
restaurimin e fundit
te Kontrates

(d) kantieret

(d) Konsulenti i
Supervizionit FSHZH

(d) Ne cdo kohe
karrierat nevojiten

(a) Kamion i
mbuluar

(a) kantieri i
punes

(a) Konsulenti i
Supervizionit FSHZH

(a) nisja e
inspektimeve
vetem pak pasi
nisin punimet

(a) Te sigurohet
impianti ne perputhje
me ambjentin,
shendetin dhe
kerkesat e sigurise ne
Shqiperi

(b), (c) dhe (d) te
sigurohet kontraktori
qe ka leje per
materialet e nxjerra
nga toka

(a) Pronari i
Impiantit te asfaltit

(a) Pronari i
Impiantit te
Asfaltit

(b) Pronari i
Karrieres

(b) Pronari i
Karrieres

(c) Kontraktori i
materialeve te
reres/Zhavorrit

(c) Kontraktori i
materialeve te
reres/Zhavorrit

(d) kontraktori i
Ndertimit

(d) kontraktori i
Ndertimit

(a) NA

(a) Pronari i
Impiantit te
Asfaltit

Transporti i
Materialeve
(a) Asfalti

(a) Te sigurohet
Kontraktori qe
perputh kerkesat

Pergjegjesi
Faza

Cfare

Ku

duhet te
monitorohet

Si

Kur

Eshte parametri i
monitorimit/ lloji i
makinerise se monitorimit

Eshte parametri qe
duhet monitoruar

Pse

Instalim

Nderhyrje

Eshte parametri
qe duhet
monitoruar

Ndertimi
Transporti i
Materialeve
(b) Gure

(b) Kamion i i
mbuluar ose i
mbyllur

(b) Kantieri i punes

(b) Konsulenti i
Supervizionit te FSHZH

(b) Pas nisjes se
punimeve nisin disa
inspektime te
panjoftuara

(c) rere/zhavorr

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(d) Menanxhimi
Trafikut
Kantieri i
Ndertimit
(a) Zhurma

(d) Oret dhe rruget
e perzgjedhura

(d) Shihni (b)

(a) Nivelet e
zhurmes

(b) Pluhuri

(c) Nderprerja e
Trafikut (gjate
ndertimit)

(b) NA

(b) Shihni (a)

(c) Shihni (b)

(b) Te sigurohen
ankesat e
Kontraktorit ne
perputhje me
kerkesat
(c) Shihni (b)

(c) NA

(c) Shihni (a)

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(d) NA

(d) Shihni (a)

(a) Ne kantier apo
afer shtepive

(a) Pergjuesi i nivelit te
zhurmave (dB[A] meter)

(a) nje here ne /jave(paradite-pasdite) dhe
kur ka ankesa nga
qytataret

(a) te sigurohen
nivelet e zhurmes
ne nivelet e
pranueshme

(a) NA

(a) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionit te
FSHZH

(b) cilesia e ajrit
(Pluhuri)

(b) Ne kantier

(b) Pamor

(b) gjate shperndarjes se
materialit dhe ndertimit

(b) te sigurohen
nivelet e pluhurit
ne minimum

(b) NA

(b) Shihni (a)

(c) Etiketat e
trafikut + pergatitja
e planit te
menaxhimit te
trafikut

(c) ne kantier apo
afer

(c)Miratim nga PMT dhe
obzervime nga Konsulenti
i Supervizionit te FSHZH

(c) TMP sa te nevojitet
+ nje/here ne jave ne
periudhat kur ka pune
ose jo

(c) Te sigrohet qe
automjetet e
kontraktorit nuk
shkaktojne
konxhestion

(c) NA

c) Konsulenti i
Supervizionit te
FSHZH

Pergjegjesi

Faza

Cfare

Ku

duhet te
monitorohet

Si

Kur

Pse

Eshte parametri i
monitorimit/ lloji i
makinerise se
monitorimit

Eshte parametri
qe duhet
monitoruar

Eshte parametri
qe duhet
monitoruar

Instalim

Nderhyrje

Ndertimi
Kantieri i Ndertimit
(d) Siguria e
Makinave/kembesorev
e (pa oreve kur nuk ka
asnje veprimtari
ndertimit)

(d) Dukshmeria
dhe afersia+ plani i
menaxhimit te
trafikut

(d) ne apo afer
kantierit

(d) Miratim i PMT dhe
obzervimi i Konsulentit
te Supervizionit te
FSHZH

(d) TMP sa here
te shihet e
nevojshme + nje
here /ne jave gjate
mbremjes

(d) te sigurohen
punimet e
kontraktorit qe
nuk shkaktojne
probleme me
sigurine e trafikut

(d) NA

(d) Konsulenti i
Supervizionet te
FSHZH

(e) Ndotja e ujit (nga
materialet e
depozitimeve te
materialeve /
Menaxhimi)

(e) cilesia e ujit
(fillimishe me
mbetjet e forta)

(e) rrjedhat nga
kantieri apo zonat e
depozitimit te
materialeve

(e) Te vezhgohet nga
Konsulenti i
Supervizionet te
FSHZH + provat e ujit
te grumbulluara per
analizat nese duhen

(e) Gjate rreshjeve
(shiu, bora etj.)
dhe periodikisht
gjate periudhes se
depozitmit

(e) te sigurohen
punimet e
kontraktorit qe
nuk shkaktojne
ndotje te ujit

(e) MMPAU

(e) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionet te
FSHZH

Pergjegjesi
Faza

Cfare

Ku

Si

Kur

Pse

Instalim

Nderhyrje

duhet te monitorohet

Eshte parametri i
monitorimit/ lloji i
makinerise se
monitorimit

Eshte parametri qe
duhet monitoruar

Eshte parametri
qe duhet
monitoruar

Ndertim
Kantieri i
ndertimit
(g) Mbrojtja
e burimeve
ujore

(g) Cilesia e ujrave te
burimeve ujore
(kationet e medha &
anionet, BOD, COD,
metalet e renda, vajrat
dhe lubrikantet)

(g) Ne
pozicionin e
burimit

(g) Konsulenti i
Supervizionit te FSHZH
duhet te grumbulloje
provat e ujit per analiza
nese eshte e nevojshme

(g) Provat e ujit qe
duhet te
ndermerren ne cdo
muaj dhe te
analizohen ne
laboratorin
perkates

(g) Sigurimi i
burimeve ujore
qe nuk jane
ndotur nga
punimet

(g) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionit
te FSHZH

(i) Kampet e
ndertimit

(i) Pozicionimi i
kampeve te ndertimit
qe duhen aprovuar
nga Autoritetet Lokale

(i) Ne kantier

(i) Konsuleti i
Supervizionit te FSHZH

(i) Ne fillim te
kontrates

(i) Sigurimi i
zgjedhjes se
kontraktorit per
pozicionimin e
kampeve qe
duhen miratuar
nga Autoriteti
Vendor

(i) Konsulenti i
Supervizionit
te FSHZH

Pergjegjesi
Faza

Cfare
do monitorohet

Ndertimi

Ku

Si

Kur

Pse

Eshte parametri qe do
monitorohet/ tipi i
makinerise
monitoruese

duhet parametri
qe do
monitorohet

duhet parametri
qe do monitorohet

Instalim

Nderhyrje

Depozitimi i
mbetjeve
(a)
Mbeturinat e
forta

(a) mbeturinat e
forta te
ngarkuesve te
autorizuar

(a) Ne zonat e
autorizuara / tipster
licensuara

(a) Konsulenti i
Supervizionet te
FSHZH

(a) ne kohen e
depozitimit

(a) Nivelet e
Zhurmes

(a) Ne Kantier apo
ne afersi te
shtepive

(a) Pergjuesi i nivelit
te zhurmave (dB[A]
meter)

(a) Gjate
veprimtarive te
mirembajtjes apo
kur ka ankesa te
qytatareve

(a) Kushtet e e
shenjave

(a) pergjate rruges

(a) Vezhgim pamor

(a) Nje - dy
here/ne vit

(a) te sigurohet
nje depozitim i
sakte i materialeve
te mbetjeve d

(a) MMPAU

(a) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionet te
FSHZH

MMPAU

MMPAU

Nderhyrje
Mirembajtja e
Rrugeve te
Ndertuara
(a) Zhurmat

Siguria
Rrugore
(a)
Rreshqitjet,
erozioni i
tokes, kushtet
e veshtira

(a) Mirembajtja
Autoritetet vendore

9.1

MODALITETET PER MENAXHIMIN DHE MONITORIMIN E MJEDISIT
Raportimi

Rezultatet e programit te monitorimit do te perfshihen ne raporte zyrtare te shkruara çdo çerek viti te
pergatitura nga Konsulenti pergjegjes dhe, MMPAU-se. Kontraktuesit dhe kompanive pergjegjese per
ndertimin do tu kerkohet te raportojne matjet e vrojtimet e tyre per gjendjen e mjedisit çdo muaj. Atyre
do tu kerkohet gjithashtu qe te raportojne menjehere rreth ndonje ndotjeje apo ndikim te papritur keshtu
qe FSHZH-ja dhe /ose kontraktuesi mund te ndermarre masat e duhura per lehtesimin e tyre. Raportimi I
rezultateve te programit monitorues gjate operimit do te jete pergjegjesi e FSHZH-se.
Marreveshjet institucionale
Kontraktuesi do te kete si detyre pergatitjen e nje plani te detajuar per monitorimin I cili duhet te
zhvillohet ne perputhje me kerkesat. FSHZH-se dhe MMPAU-se FSHZH-ja do te kete pergjegjesine qe te
kordinoje dhe te kontrolloje monitorimin e aktiviteteve me Konsulentin Mbikqyres. FSHZHse do t’I
duhet te krijoje nje grup teknikesh te cilet do te kontrollojne perpunimin e Planit dhe zbatimin e te masave
(departamenti I mjedisit).

9.2

DETYRAT PER MONITORIMIN E MJEDISIT
Inspektim I Mjeteve dhe impiantet e kontraktuesit

Çdo mjet I instaluar nga kontraktuesi me qellim qe ai te vazhdoje me punimet per ndertim, duhet te
aprovohet nga agjecite perkatese te qeverise te cilat jane paresore per çdo zbatim te punimeve. Ato do te
vleresohen ne baze te permbushjes se kriterit te kerkuar mjedisor. Nje kujdes I veçante do ti kushtohet:


Mjeteve te zhurmeshme te ndertimit dhe pajisjeve mbeshtetse te cilat do te jene te pranishme ne
vendodhjen e punimeve me qellim qe te mbahet niveli I zhurmes brenda standarteve te
pranueshme mbi zhurmen ne ndertim sipas detyrimeve dhe standarteve kontraktuale ashtu dhe
sipas rregullores se ndotjes



Mjeteve te duhura per mbledhjen dhe trajtimin e ujerave te mbetura, grumbullimin dhe vendosjen
e mbeturinave te ngurta ne zona per te cilat eshte vendosur bashke me autoritetet Lokale .



Sisteme tharjeje ku perfshihen sedimentime dhe barriera me lym.



Pozicionim te pershtatshem dhe mbrojtje te mjeteve te furnizimit me karburant dhe ruajtjes se
hidrokarboneve .



Pozicionim te pershtatshem per impiantet me hapesira per grumbullimin e materileve te
perpunuara dhe te teperta.



Pajisje dhe mjete per shkarkim te gazrave dhe pluhurave



Kamione me pompa te pajisur me mjete per parandalimin e firos se materialeve.



Aprovim per huazim te gropave te thella, vendosje te zonave per shkarkim aty ku eshte e
zbatueshem .

Trafiku I ndertimit
Marreveshjet e kontraktuesit per te menaxhuar trafikun ne ndertim duhet te kene parasyh edhe mundesine
e prishjes se trafikut, te trotuareve dhe strukturave si pasoje e mbingarkeses, shtimit te ngarkeses dhe
rritjes se rrezikut persa I perket sigurise ne rruge
Marreveshjet per impiantet e pakesimit te baltes te tilla si rrota larese apo pastrues hyres/dales apo te
ngjashme me keto, ne menyre qe te sigurohet qe te mos kete depozitim te baltes ne autostradat publike
dhe per kete do te kete inspektime te rregullta. Ne rast se kontraktuesi shkakton ndonje dem ne ndonje
rruge, atij do ti kerkohet ta riparoje ate me shpenzimet e tij ashtu siç pershkruhet ne kontrate.
Shqetesimet nga zhurma
Niveli I shqetesimeve nga zhurma e shaktuar nga impiantet e ndertimit, do te monitorohet. Kontraktuesit
do ti kerkohet qe te perdore vetem impiante te cilat jane brenda parametrave te vendosura ne dokuemntat
kontraktues. Asnje punim I zhurmeshme nuk do te lejohet brenda distancave te planifikuara vetem ato te
cilat jane te pajisura me pajisje qe zbusin e zhurmen.
Ne pergjithesi paravendoset qe te mos lejohet asnje punim te ndermerret jashte oreve te dites.
Privimi nga uji
Marreveshjet e kontraktuesit per te nxjerre uje do te monitorohen per te siguruar qe keto te mos çojne ne
prishje te burimeve te ujit te perdoruesve lokale, ne pergjithesi duke u referuar tek klauzolat perkatese te
kontrates. Ketij kontraktuesi do ti kerkohet qe te beje marrevshje te pershtatshme per furmizimin etij, dhe
qe te siguroje nje alternative per furnizim alternativ te çdo perdoruesi te prekur nga privimi I ujit.
Pozicionimi i materialeve te ndertimit
Vendosja e materialeve te kontraktuesit brenda zones se kufizuar dhe jashte lokalizimeve do te
monitorohet per te siguruar qe te jepet nje zgjidhje e duhur per pozicionimin e materialeve te ngurta.
Pozicionimi I ketyre materialeve te ngurta do te behet vetem ne zonat e caktuara zyrtarisht.
Ne rast se ndodh ndonje ndotje apo te ndonje demtimi me rrezik nga materilet apo ndonje e ngjashme me
keto duhet te njoftohet menjehere FSHZH-ja dhe komuna
Stafit do ti jepet nje asistence e plote nga FSHZH-ja e cila do te jete pergjegjese per te siguruar nje pajtim
me rregulloren ekzistuese dhe me specifikimet teknike mjedisore .
Aprovimi I kompetencave te kontraktuesit
Duhet te verifikohet kompetenca e duhur te kontraktuesit bazuar ne kerkesat e Speicifikimeve te mjedisit
ne dokumentte kontraktues. Ne veçanti, do ti kushtohet kujdes nevojes per:





Te shmanget nxjerrja e gureve nga shtrati I lumit kur eshte e mundur dhe ne asnje rast pa
autorizimin paraprak.,
Te shmanget hedhja e materialeve ne rrjedhjen e ujerave,
Te zvoglohet demtimi I botes bimore si kerkese e nevojes strikte per praktika ndertimore te
sigurta,



Zbatim I praktikave inxhinierike per te shmangur erozionin,



Te perkrahe ri-perdorimin e materileve te hequra apo te zhvendosura kur eshte e mundur,



Te organizoje punime dhe ti jape prioritet transportit te materileve me qellim qe te minimizoje
ndikimet ne komunitet lokale .

Efekte te pergjithshme
Metodat e paraqitjes dhe planeve mejdiosre te permiresimit te pergatitura nga kontraktuesit do te
shqyrtohen ne lidhje me gjera te tjera:


Nxjerrje dhe transporti materialesh



Magazinim I materialeve ne vendodhje



Levizja e automjeteve per dhe nga vendodhja dhe gjate punime ne vedndodhje



Demtim mga praktikat ndertimore



Kontroll I erozionit



Zhurma dhe dridhje ,



Menaxhim /minimizim mbetjesh



Mbetje dhe materiale helmuese ,



Proçedura te pergjigjeve emergjente ,



Cilesia e ajrit ,



Cilesia e ujit ,



Pirgjet ,



Ruajtje magazinim kimikatesh dhe karburantesh ,



Pastrimi i rruges nga balta etj ne anen e trafikut.



Oret e punes ne afersi te banesave ,



Zhvendosje dhe rigjenerim I siperfaqes se ujit ,



Diversioni dhe siguria e kembesoreve dhe automjeteve,



Shmangie e baltezimit dhe tharjes se rrjedhes se lumenjve ,



Niveli I monitorimit qe do te ndermerret



Sigurimi i punetoreve dhe trajnimi i tyre

Do te behen rekomandim ne lidhje me modifikimet te cilat jane te nevojshme per te arritur nivelin e
deshiruar per mbrojtjen e mjedisit.
Gjate periudhes se ndertimit, do te behen inspektime te vendodhjes per te monitoruar efektshmerine e
masave mbrojtese te mjedisit, gjithashtu edhe per te kontrolluar nese do te kete ndonje ndikim te
paparashikuar. Nese ndodh kjo e fundit atehere do te rekomandohen masa mbrojtese shtese per te siguruar
mbrojtjen e mjedisit.
Frekuenca e inspektimeve te vendpunimeve do te ndryshoje ne varesi te natyres se punimeve qe do te
kryhen.
Shpeshtesia e inspektimeve do te jete e larte gjate fillimit te punimeve ne cdo vendpunim keshtu qe çdo
problem do te merret vesh ne kohe, dhe punimet apo procedurat riparuese do te kryhen perpara se te
ndodhin demtime te pariparueshme. Nje vemendje e veçante do ti kushtohet kontrollit per te siguruar qe
te mos ndodhe asnje erozion apo problem sedimentimi, dhe qe te gjitha masat e perkohshme te tilla si
barriera funksionojne ne menyre efektive.
Ndotja e ujit
Plani I kontraktuesit per menaxhimin e mjedisit do te shqyrtohet qe te sigurohet qe ne te ardhmen te mos
ndodhe ndotja ne perrenjte e ujit.
Ndotja e tokave, burimeve dhe siperfaqeve ujore nga mbeturina te ndryshme eshte nje ndikim I
konsiderueshme I cili do te mbulohet nga planet I kontraktuesit. Ky I fundit duhet te parashikoje nje

