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I.

HYRJE

Objekti për të cilin hartohet ky raport paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis parashikohet të
ndërtohet në Zonën e Pazarit të Vjetër të Tiranës. Siperfaqja e tokës ku do te ndërtohet është 3610 m2.

Figura 1: Planvendosje e pronës

Sipërfaqja ka këto koordinata gjeografike:
Sistemet koordinative

Emertimi I Pikave
koordinative

UTM Zone 34N
Albanina 1986/Gauss-Kruger
Zone 4

Pika A

UTM Zone 34N
Albanina 1986/Gauss-Kruger
Zone 4

Pika B

UTM Zone 34N

Pika C

Easting

Northing

401420.62

4575663.34

4401511.91

4577625.56

401452.19

4575673.20

4401543.48

4577635.42

401488.04

4575568.48

5
Albanina 1986/Gauss-Kruger
Zone 4
UTM Zone 34N
Albanina 1986/Gauss-Kruger
Zone 4

4401579.35

4577530.67

401458.76

4575561.72

4401550.06

4577523.91

Pika D

Tabela 1: Koordinatat e sipërfaqes së pronës

Figura 2: Përcaktimi i koordinatave gjografike

Objekti kryesor i këtij studimi është Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis të objektit, Pazari i tiranës
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Ky studim paraprak i vleresimit te ndikimit në mjedis ka për qëllim:
1) Të përshkruajë hollesisht në kohë dhe hapësire projektin, vëndin, modelin, madhesinë dhe
shkallën e projektit, aktivitetet kryesore të cilat kryhen
2) Të pershkruajë gjëndjen aktuale të territorit ku do të ndërtohet projekti.
3) Të identifikojë dhe të vleresojë ndikimet e pritshme nga veprimtaritë që do të kryhen nga firma
zbatuese të cilat mund të jenë ndikime pozitive apo negative ndaj mjedisit ekzistues dhe përreth
tij duke përfshirë banorët që jetojnë përreth kësaj zonë
4) Të identifikojë e të përcaktojë masat e mundshme e të domosdoshme që duhen marrë për
eleminimin apo zbutjen e ndikimeve të pritshme negative gjatë aktiviteteve si dhe për të marrë
masa për mbrojtjen, menaxhimin e zhvillimin e qëndrueshem të mjedisit.
5) Të japë përfundimet dhe rekomandimet përkatëse për aktivitetet që do të kryhen.
Ky projekt në baze të Ligjit 10 440 datë 07.07.2014, shtojca II, pika 10 i nënshtrohet Proçedures
Paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
Për hartimin e këtij raporti janë bërë grumbullime materiale dhe të dhënash të cilat konsistojnë në:
a) përdorimi aktual i tokës nga zbatimi i projektit;
b) gjëndjen aktuale të mjedisit ku do të ushtrohet veprimtaria, si dhe karakteristikat e veçanta të
tij, përfshirë ketu edhe statusin ligjor të zonës ku synohet të ushtrohet veprimtaria;
c) gjëndja e infrastrukturës, elektrike, kanalizimet e ujërave para ndertimit te objektit.
d) ndërtimin e objekteve dhe instalimet e pajisjeve teknologjike që do të realizohen;
e) projektin e ndërtimit, studimin gjeologjik, projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, etj.
f) lëndet e para që do të përdoren, përfshirë edhe enërgjinë elektrike;
g) shkarkimet në mjedis, si dhe mundesisht sasin respektive të tyre;
h) llojin e mbetjeve përfundimtare që do të prodhohen nga veprimtaria, si dhe sasin e tyre
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II.

KUADRI LIGJOR VENDOR DHE NDËRKOMBETAR. POLITIKAT
KOMBËTARE

1. KUADRI LIGJOR KOMBËTAR
Ligji për mbrojtjen e mjedisit përcakton dhe politikat shtetërore për mjedisin.
Ky Raport VNM-je përmbush dhe është në përputhje me ketë ligj mbi politikat shtetërore për mjedisin
si me poshtë :
a. Politika shtetërore për mbrojtjen e mjedisit synon zbatimin e kerkesave të Kushtëtutës se
Republikes të Shqipërise për mjedisin. Në hartimin dhe zbatimin e saj angazhohen të gjitha
organet shtetërore, secili në linjen e vet.
b. Organët shtetërore të ngarkuara me ligj për administrimin e përberesve të mjedisit në politikat
sektoriale, kombetare e vendore, si transport, enërgji, bujqësi, turizëm, industri, sherbime,
rregullim territori e zhvillim ekonomik e shoqëror, në tëresi, sigurojnë harmonizimin e zhvillimit
ekonomik e shoqëror me mbrojtjen e mjedisit dhe përmiresimin e cilesise se jetës.
2. BAZA LIGJORE PËR VNM
Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”.
Kreu IV i këtij ligji “Mbrojtja e Mjedisit në procesin e planifikimit”përcakton:
-

Politika shtetërore mjedisore – përcakton strategjitë si dhe entet përkatëse në shërbim të saj;
Strategjitë dhe planet mjedisore – përcaktojnë plane menaxhimi optimal në kosto dhe kohë, për
reduktimin e ndikimeve në mjedis dhe përmirësimin e aspekteve sociale.
Planet vendore të emergjencave mjedisore – përcaktohen nga plane vepruese periodike, në
përputhshmëri me strategjitë dhe menaxhimin mjedisor.
Planet e zhvillimit -përfshijnë instrumentet e parashikuara në planifikimin kombëtar, vendor e
ndërvendor, dhe planifikimin e integruar përcaktuar nga autoritet përkatëse
Ligji Nr.10 440, date 7.7. 2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
Ligj Nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”
Ligji nr.9587, datë 08.09.2002 “Për mbrojtjen e biodiversitetit ”.
Ligji Nr. 111/2012“Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”
Ligji nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”
Vendim Nr.824, datë 11.12.2003, “Për klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin dhe ruajtjen e
substancave dhe të preparateve të rrezikshme”.
Vendim nr 1189 datë 18.11.2009 “Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë“.
Vendimi nr.805,dt 04.12.2003 “Për miratimin e listës së veprimtarive, që ndikojne në mjedis, për
të cilat kërkojnë Leje Mjedisore“.
Vendimi nr.177,dt 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret”
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 994, datë 02.07.2008 “Për pjesëmarrjen e publikut në
vendimarrje“.
Udhëzimi nr.3, dt 02.12.2013 “Për dokumentacionin për aplikim për leje mjedisore të tipit A, B
dhe C në Qendrën Kombëtare të Licensimit (QKL)“.
Udhëzimi nr. 2, datë 21.05.2007 “Për miratimin e listës së veprimtarive me ndikim në mjedis,
mënyrën e aplikimit dhe rregullat e procedurat e dhënies së Autorizimit dhe Pëlqimit Mjedisor nga
Agjensitë Rajonale të Mjedisit”
Ligji Nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”
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-

Ligji Nr. 10137, datë 11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat,
autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” (Nenet 27-36)
VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të perbashkëta”, ndryshime
me VKM Nr. 1295, datë 29.12.2009
Urdhër i Ministrit të Mjedisit Nr. 429, date 17.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për pajisjen
me leje mjedisi ne kuadër të Qendrës Kombëtare të Licencimit”

3. KUADRI LIGJOR NDËRKOMBËTAR PËR VNM-NË
3.1 Direktiva e BE-së
Qëllimi i Direktivës 2003/35/EC mbetet që të kontribojë në zbatimin e detyrave që rrjedhin nga
konventa e Arhus.
-

-

-

-

3.2 Direktiva e Këshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC, e cila:
përcakton e termit “publik” dhe “palët e interesuara”;
mundësinë e një lloji tjetër vlerësimi ne rrethanat e vecanta për përjashtimin e projekteve të
vecanta nga procedura e VNM dhe nga informacion publik perkatës;
procedura e burimit për palët e treta.
3.3 Direktiva e Këshillit me nr. 97/11/EC mundëson se klienti pajiset me informacionin e duhur
të listuar si më poshtë:
një përshkrim i përbërësve mjedisorë që kanë një ndikim të rëndësishëm në zbatimin e këtij
projekti, me referencë të vecantë për popullsinë, flora dhe fauna, ujrat nëntokësorë, ajri, faktoret
klimaterikë, gjeologjia/terreni, duke përfshirë trashëgiminë kulturore dhe arkeologjike, etj;
një përshkrim i karakteristikave fizike të projektit, me kërkesat e shfrytëzimit të tokës gjatë gjithë
periudhës së ndërtimit dhe ndërhyrjeve dhe karakteristikat paresore të proceseve të prodhimit;
një vlerësim mbi llojin dhe sasinë e shkarkimeve të llogaritura në vend (ndotjen e ujit, ajrit dhe
tokës, zhurmës, lekundjet, ndricimin dhe nxehtësinë, rrezatimin,etj) duke rezultuar nga
veprimtarite e projektit të propozuar;
përshkrim përmbledhës të alternativave kryesore të vlerësuara nga Investitori, me tregues të
arsyetimeve kryesore të zgjidhjeve, sipas profilit të impaktit mjedisor.
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III.

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË PROJEKTIT

1. TË PËRGJITHSHME
Për hartimin e këtj raporti janë shfrytëzuar dokumentacionet në lidhje me
 Projekt Zbatimin, i cili paraqët dhe zgjidhjet përfundimtare të projektit
 Raportin Teknik ku përmblidhen planimetritë, prerjet, detaje, hollësi dhe informacionë të tjera të
rëndësishme.
Objekti Pazari i Tiranës konsiston në një ndërtim të ri. Këto strukturat do të shërbejnë për ambjente tregtare
dhe do të vendosen vendosur fare pranë qendrës së qytetit të Tiranës në një zonë e cila i përket njësisë
vendore Nr. 2.

Figura 3: Planvendosje e godinës se propozuar Shkalla 1:500

Kjo është një zonë mjaft e banuar dhe ka pranë disa godina me rendësi të veçant.
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Figura 4: Gjendja e zonës në lidhje me godinat afër
1. Në anën Lindore zona ka pranë:
cm larg nga kufiri i zonës.

godinën e Akademise se Shkencave, e cila ndodhet 1570.9
godinën e Parlamentit, e cila ndodhet 5716.6 cm larg nga

kufiri i zonës.
2. Në anën Jug – Lindore zona ka pranë:
godinën e Qendrës Kulturore të Forcave të Armatosura
(SHQUP), e cila ndodhet 1553.6 cm larg nga kufiri i zonës
3. Në anën Jug – Perëndimore zona ka pranë:
ndodhet 3416 cm larg nga kufiri i zonës

godinën e Banesës së vjetër të familjes Toptani, e cila

4. Në anën Perëndimore zona ka pranë:
cm larg nga kufiri i zonës

godinën e Ish Pallatit të Pionierve, e cila ndodhet 5610.5

5. Në anën veriore zona ka pranë:
nga kufiri i zonës

godinën e Gjergji Center, e cila ndodhet 2446.8 cm larg
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Figura 5: Godina e Akademisë së Shkencave

Figura 6: Godina e Parlamentit Shqipëtar
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Figura 7: Godina e SHQUP

Figura 8: Godina e Banesës së Toptanëve
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Figura 9: Godina e Ish Shtëpis së Pionierve

Figura 10: Godina e Gjergji Center
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2. ZGJIDHJA ARKITEKTONIKE

Figura 11: Planimetria e vendosjes se dyqaneve

Strukturat do të vendosen në një parcelë e cila ka siperfaqe te mjaftueshme prej 3,610 m2. Gjurma e
godinave do të zërë një siperfaqe prej 1,621.54 m2. Strukturat janë zgjedhur të pozicionohen në skajet
anësore të parcelës, egzaktësisht në anën Lindore dhe Perëndimore të saj. Kjo do të lejoje vendosjen e
elementeve të përmiresimit të peisazhit dhe gjelberim në zonën qëndrore të parselës, për të krijuar një
ambjent lehtësisht të aksesueshëm nga njerëzit.
Kati përdhe i secilës nga strukturave është i gjithi i hapur në përputhje më funksionin definitiv të
strukturave.
Mbyllja vertikale e strukturave do të realizohet me tjegulla.
Siperfaqja e shfrytezueshme eshte 1,621.54 m2 e shtrirë në 1 kat.

Figura 12 Planimetria e katit përdhe
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Figura 13: Prerje S2

Figura 14: Prerje S25

Figura 15: Prerje S13
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Figura 16: Prerje S29

Objekti synon funksionalizimin dhe këtë e realizon me konceptimin dhe zgjidhjen përmes formave të
thjeshta.
3. MATERIALET QË DO TË PËRDOREN
Duke pasur parasysh faktin që bëhet fjalë për një zonë me statusin “Monument Kulture Kategoria I”
elementët që do të përdoren si për ndërtimin e strukturave dhe në sistemimin e ambjenteve publike do të
jenë elemente të cilat ruajnë traditen.
3.1 Materialet e përdorura në fasadën e strukturës janë:
- Terrakot e bardhë
- Element të thjeshtë metalik
- Xham i thjeshtë apo struktural dhe transparent
- Duralumin
3.2 Ngjyrat do të jenë bazike dhe tre:
- E bardha e qeramikës
- E kuqja e çative
- Gri e errët e elementëve metalik të strukturës
- Transparenca e xhamit
Materialet që do të përdoren për strukturën në përgjithësi janë beton, tullë, xham, duralumin, veshje me
dru.
4. INFRASTRUKTURA E BRENDSHME
Ndërtimi i objektit do të përfshijë edhe instalimin e ri elektrik, telefonik dhe rrjetin e internetit. Ndricimi
i strukturave duhet të jetë me ndriçues me fuqi të mjaftueshme për të garantuar një ndriçim në përputhje
me normat në fuqi, dhe një numër të mjaftueshëm prizash për secilin ambient, sipas destinacionit të tyre.
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IV.

PERSHKRIMI I MJEDISIT EKZISTUES NE ZONEN E PROJEKTIT

Zona ku do të ndërtohet objekti ndodhet në zonën e Pazarit të Tiranës.

1. TOPOGRAFIA
Qyteti i Tiranës është i vendosur në fushë aluvionale, ku lartësia mesatare është 110 m mbi nivelin e detit
dhe terreni gradualisht ulet në drejtimin jug-perëndimor. Sistemi kryesor lumor është i përbërë nga:
- Lumi Tërkuzë, që rrjedh në pjesën veriore të Tiranës dhe derdhet në lumenjtë Tirana dhe Ishmi,
- Lumi Tirana, që kalon nëpër qytet nga lindja në perëndim.
Dy sisteme të vogla lumenjsh, dmth, lumi i Limuthit dhe lumi Lana, që kalon përmes qendrës së qytetit,
të dy sistemet derdhen në lumin Tirana. Është dhe Lumi Erzen, i cili rrjedh në jug të qytetit dhe derdhet
në detin Adriatik.
Në qytetin e Tiranës liqenet janë liqene artificiale të krijuara nga njeriu: Liqeni artificial i Tiranës, Liqeni
i Kodër – Kamëz, Liqeni i Farkës, Liqeni i Tufinës.
Bashkia e Tiranës (BT) është e vendosur në zonën e jashtme shqiptare në anën perëndimore të shkëputjes
së tokës veri - jug dhe gjeologjia e saj siguron kepe e lugina.
2. KLIMA DHE TEMPERATURA E AJRIT
Klima është nëntropikale – mesdhetare me rreshje dimërore dhe me temperatura mesatare vjetore në
muajin Korrik është +24 °C dhe në Janar +7 °C. Në vit bie 1,189 mm shi.
2.1 TEMPERATURAT E AJRIT

Figura 17: Temperatura dhe reshjet mesatare mujore
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2.2 RESHJET ATMOSFERIKE
Reshjet bien kryesisht në stinën e pranverës. Reshjet e breshërit bien më shumë në stinën e pranverës.
Takohen deri në 3 dite me breshër në vit. Ngricat janë të rralla. Takohen deri 10 ditë me ngrica në vit.
Ngricat e para shfaqen në muajin janar ndërsa të fundit në muajin mars. Periudha e thatësirës zgjat rreth
90 ditë në vit. Ka pasur raste edhe të thatësirave të tejzgjatura dhe kanë qënë rreth 3 raste në 10 vjet. Era
është e shpeshtë. Erërat dominuese të gjysmës së ngrohtë të vitit vijnë nga jugu ndërsa të gjysjmës së
ftohtë nga veriu.
2.3 BIODIVERSITETI
2.3.1

FLORA

Në zonat pyjore të qarkut të Tiranës jetojnë kafshë të ndryshme si ujku, dhelpra, derri i egër, arriu i
murrmë, lepuri i egër, macja e egër dhe një numër i shumtë shpendësh. Habitatet natyrore janë një pasuri
e paçmuar që ndikon në cilësinë e mjedisit të këtij qarku. Prandaj mbrojtja e biodiversitetit të zonës
përbën një prioritet dhe është e kushtëzuar drejtpërdrejt nga ruajtja e habitateve natyrore të kësaj zone.
2.3.2

FAUNA

Nga sipërfaqia totale prej 165,200 ha në qarkun e Tiranës, pyjet mbulojnë 32% të kësaj sipërfaqe. Gjendja
e këtyr pyjeve në përgjithësi është e mirë. Një pjesë e rëndësishme e fondit pyjor në qarkun e Tiranës
përbëhet nga zonat që kanë statusin e zonave të mbrojtura. këto zona të mbrojtura përbëhen nga pyjet e
Parkut të Dajtit, Farkë, Bërzhit dhe të bërdhetit që zënë një sipërfaqe prej 27,820ha.
Në territorin ë Tiranës gjendet një shumëllojshmëri e bimëve dhe e kafshëve të egra që formojnë habitatet
e tyre natyrore. Vegjetacioni është i larmishem dhe fillon që nga zonat bregdetare dhe deri në majat më të
larta të maleve të këtij qarku.
Struktura pyjore përbëhet nga Pisha e egër, Pisha e butë, Plepi, Selvia, Akacia dhe shkurret e Makias. Mbi
lartësinë 1,000 m mbi nivelin e detit mbizotëron zona e lisit. Me ngjitjen më lartë se zona e lisit fillon zona
e ahut dhe më tej ndodhet zona e haloreve. Në majën e maleve të qarkut të Tiranës shtrihen livadhet alpine
ose nuk ka fare bimësi.
2.4 CILËSIA E AJRIT
Cilësia e ajrit është një faktor që influencon drejtpërdrejt në shëndetin e qytetarëve. Gjithashtu cilësia e ajrit ka një
rëndësi të madhe dhe për ndryshimet klimatike dhe ruajtjen e zonës së ozonit. Ndotësit e ajrit janë kimikate, grimca
pluhuri dhe materiale biologjike që shkaktojnë dëmtime tek njerëzit dhe organizmat e tjerë të gjalle. Ndoptësit
kryesor që ndikojn në cilësinë e ajrit janë NO2, SO2, CO dhe PM10 që emetohen gjatë djegjes së lëndëve djegëse.
Në qarkun e Tiranës, situata më e ngarkuar përsa i takon ndotjes së ajrit është në zonën urbane të tij. Treguesit më
negativë gjenden në bashkinë e Tiranës. Kjo situatë është krijuar nga shkalla e lartë e aktivitetit urban e ushtruar
nga numri i madh i banorëve që jetojnë në këtë qytet.

Tabela 2 : Treguesit e ndotjes
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Tabela 3 : Diagrama e përqindjes së ndotjes së ajrit
Në bashkinë e Tiranës bazuar në monitorimin që ka bërë MMPAU për vlerat e ndotësve të ajrit ka një tendencë
pozitive përsa i takon vlerave të pluhurit total dhe të pluhurit të respirueshëm.

2.5 MENAXHIMI I MBETURINAVE DHE NDOTJA E MJEDISIT
Në qytetin e Tiranës rritja e popullsisë dhe zhvillimi i infrastrukturës dhe ndërtimeve kanë ndikuar në
mënyre të konsiderueshme në rritjen e sasisë se mbeturinave urbane dhe te mbetjeve që vijnë nga
ndërtimet. Kështu qarku i Tiranës gjeneron 38% të mbeturinave urbane dhe 49% të mbetjeve inerte në
Shqipëri. Sasia e mbeturinave të gjeneruara për banorë në cit është 294 kg ndërsa mesatarja në nivel
kombëtar është 229 kg/vit.

Tabela 4: Treguesit për menaxhimin e mbetjeve
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Tabela 5: Diagrama e menaxhimit të mbetjeve
Duke ju referuar matjeve të bëra nga MMPAU vihet re që nga viti 2006 e në vazhdim gjenerimi i mbeturinave në
total ka patur një tendenc rritje në të gjithe vëndin. Kjo gjë është veçanërisht e dukshme në qytetin e Tiranës. Në
këtë qytet sasia e mbeturinave është rritur nga viti në vit për shkak të rritjes së popullsisë dhe zhvillimit ekonomik.
Ndërsa sasia e mbetjeve inerte ka shënuar një rënie gjatë viteve të fundit.

2.6 ZHURMAT
Në udhëzimin Nr. 8 datë 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara” përcaktohen
nivelet e lejuara të zhurmave në mjedise të caktuara.
Si mjedise të caktuara, për efekt të zbatimit të këtij udhëzimi, janë identifikuar mjediset e zonave të
banimit, (jashte banesës, mjediset e brendshme teë banesës), institucionet (arsimore, parashkollore e
shëndetësore), zona me aktivitet social-ekonomik, mjedise urbane dhe parqet publike.
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Tabela 6: Përcaktimi i nivelit të zhurmave

Niveli i zhurmës në Bashkinë e Tiranës ndryshon në qytet. Disa zona si rruga e Elbasanit në lindje dhe
rruga e kavajës ne perëndim krijonë nivele të larta të zhurmës. Rruga e Kavajsës, që në vitin 2008 ka patur
nje vëllim trafiku prej 29,000 makian/ditë, është vlerësuar të krijojë nivel zhurme prej 70.4 dB (A) gjatë
ditës dhe 63.1 dB (A) natën, këto nivele tejkalojnë standartet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë
(ËHO), që janë 55 dB (A) ditën dhe 45-55 dB (A) natën.
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V.

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE MË TË RËNDESISHME NË MJEDIS

Në këtë kapitull do të identifikojmë ndikimet e mundshme që do të ketë në mjedis ndËrtimi i objektit:
“Pazari i Tiranës”
1. N DIKIMI

NË UJËRAT SIPËRFAQËSORE DHE NËNTOKËSORE

Në këtë projekt nuk parashikohet të ketë ndikime në rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë të pijshëm apo
rrjetin e kanalizimeve. Në rast se punimet zbatohen në mënyrë korrekte, pa shkaktuar aksidentë në
infrastrukturen ekzistuese.
Megjithatë, gjatë ndeërtimit mund të ndodhin impaktet e mëposhtme të mundshme:
- Në ujërat nëntokësore si rezultat i çpimeve dhe gërmimeve për themelet apo derdhjet aksidentale
teë karburanteve dhe vajrave gjatë ndërtimit nga automjetet e ndërtimit dhe makineritë që përdoren pa
kriter gjatë menaxhimit të veprimtarive të ndërtimit;
- Në ujrat sipërfaqesore si rezulatat i ndërprerjeve të vazhdueshme të përkohshme nga kanalet e
dranazhimit apo ndotja pa kriter gjatë menaxhimit të veprimtarive të ndërtimit;
2. N DIKIMI

NË

C ILËSINE

E

A JRIT

Ndërtimi i objektit “Pazari i Tiranës”, do të ketë ndikim të konsiderueshem në cilësine e ajrit, gjatë fazës
së ndërtimit.
3. N DIKIMI

NË

N IVELIN

E ZHURM ËS

Bezdia e shkaktuar nga zhurma kryesisht prek njerëzit në shtëpitë e tyre, në shkollë ose kur ato janë në
rrugë. Megjithatë zona të hapesirës së hapur që përdoren nga komuniteti gjithashtu për qëllimin rikrijues
mundet të vuajnë dhe nga ndotja e zhurmes. Një nga ndikimet më të veçanta shkaktuar nga trafiku është
përhapja e zhurmës tek njerëzit që jetojnë në afersi të zonës.
Duke marrë parasysh aktivitetet që do të kryhen gjatë zbatimt të këtij projekti, si gërmime etj, parashikohet
të rritet niveli i zhurmave gjatë punimeve. Zhurmat janë të përkohshme dhe do të jenë prezentë vetëm
gjatë fazës së ndërtimit.
4. N DIKIMI

NË SASINË E MBETJEVE

Gjatë ndërtimit do të krijohen mbetje inerte të cilat do të dalin si pasojë e largimit të dherave të gërmimit
për themele, ambalazhe të materialeve të ndertimit, etj.
Shumica e këtyre materialeve janë të riciklueshme dhe do të ripërdoren për nevoja të këtij ndërtimi, apo
të banorëve .
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VI.

MASAT LEHTËSUESE QË NEVOJITET TË MERREN P ËR MINIMIZIM IN E
NDIKIMEVE T Ë IDENTIFIKUARA

Për të shmangur në maksimumin e mundshëm ndikimet në mjedis gjatë fazës së ndertimit të objektit
“Pazari i Trinës”, do të ndërmerren këto masa nga ana e kontraktorit:
-

-

-

-

-

-

Duhet të mirëmbajë shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e kalimit për vizitorët që janë në zonë
gjatë përiudhës së ndërtimit.
Duhet të marrë masa paraprake për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës të punësuarve, të kalimtarëve;
si edhe të pasurive në dhe rreth sheshit të ndërtimit, në përputhje me masat paraprake të sigurimit.
Duhet të parashikojë grumbullimin dhe nxjerrjen e mbeturinave për në vendin e depozitimit
përfshirë dhe ngarkimin në mjetin që do t’i transportojë ato.
Duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e mundshme për të siguruar që ambjenti lokal i sheshit të
ruhet dhe që vijat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja
për shkak të punimeve të kryera.
Furnizimi me Materiale: Kontraktorit do ti kërkohet të përdorë ose të blejë materiale nga furnitoret
ekzistues, gërmimeve të gurëve dhe puseve që operojnë me leje mjedisin të vlefshëm dhe licensat
e tjera.
Aktivitetet e gërmimit. Vetëm gërmimet e liçensuara duhet të përdoren për burime materialesh.
Përzgjedhja e gërmimeve për qëllimet e projektit do të kërkojë miratimin e autoriteteve mjedisore.
Transporti i materialeve: Punonjësve të kamionëve do t’u kërkohet të mbulojnë ose të lagin
ngarkesat e kamionëve, tërheqin materialet jo në orët e kulmit të trafikut, dhe të përdorin rrugë
alternative për të minimizuar ngjeshjen e trafikut. Kontraktorit do t’i kërkohet të përgatisëdhe t’i
japë mbikqyrësit të punës një plan manaxhimi trafiku që tregon rrugët dhe kohët që mund të
përdoren për të shpërndarë materialet në dhe prej vendit të punës.
Zhurma dhe pluhuri: Kontraktorit të ndërtimit do t’i kërkohet të kufizojë aktivitetet për në orët më
ditë (jo ndermjet 23.00 dhe 7.00 ose sipas marrëveshjes me publikun dhe autoritetet) dhe të përdorë
pajisjet që largojnë zhurmat. Sheshet e ndërtimit dhe sheshet e grumbullimit të materialeve do të
lagen me ujë atëherë kur duhet për të kontrolluar pluhurin.
Mbeturinat e ngurta dhe sedimentet në drenazhim: Mbeturinat e ngurta të spastruara do tu
dorëzohen punonjësve të liçensuar, me sigurimet e duhura në dokumentat e tyre të kontratës për të
kryer inspektim visual për materiale toksike përpara dorëzimit, ndajnë fraksionet e mbeturinave si
të jetë e nevojshmë, përdorin masat e duhura të sigurisë gjatë mbartjes dhe transportimit të
mbeturinave, dhe i hedhin në vendet e autorizuara me aprovimin e autoriteteve lokale.
Ndotja e ujit: Kontraktorit do ti kërkohet të organizojë në mënyre të duhur dhe të mbulojë zonat
e grumbullimit të materialeve; izolojë çimenton, asfaltet dhe punë të tjera prej ndonjë rrjedhjeje
uji duke përdorur forma pune të izoluara; izolojë zonat e larjes së betonit dhe kamionet e asfaltit
dhe pajisjet e tjera nga rrjedha e ujit duke zgjedhur zonat për larje që nuk kanë drenazhim direkt
ose indirekt nëpër ndonjë rrjedhe uji. Kontraktori do të sigurojë më tej mbartjen e duhur të
lubrifikanteve, karburantit, dhe tretesave duke i ruajtur me siguri; sigurojnë ngarkimin e duhur të
karburantit dhe mirëmbajtjen e pajisjeve; grumbullojnë të gjitha mbeturinat dhe i hedhin në pajisjet
e lejuara të mbeturinave.
Ngritja e kampeve të ndërtimit dhe pajisjeve përkatëse: Specifikimet e kontratës së projektit do të
përcaktojnë që ngritja, ndërtimi dhe vendosja në mjedis e pajisjeve për qëndrimin e personelit të
ndërtimit, ruajtjen e veglave dhe automjeteve, kampet e punës dhe ndërtesa të ngjashme duhet të
vendosen me pëlqimin e mbikqyrësit dhe janë subjekt i aprovimit të tij.
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Në përfundim të punës Kontraktori duhet të pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet
ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat dhe të lërë sheshin pastër.
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PLANI I MENAXHIMIT SOCIAL DHE MJEDISOR
FAZA?

ÇFARË ?
Duhet të
monitorohet

KUR?

SI?
Është parametri i
monitorimit/ lloji i
makinerisë së
monitorimit

KU?
PSE?
Është parametri Është parametri
që duhet
që duhet
monitoruar
monitoruar

(b) mbikëqyresi i
punimeve
(c) mbikëqyresi i
punimeve

(b) Në fillim të
punimeve
(c) Në fillim të
punimeve

Ndërtimit
Furnizimi i
Materialeve
(b) Karriera e gurëve

liçense e vlefshme
operuese
license e vlefshme
operuese

(b) NA

(d) Shihni (a)

(d) kantierët

(d) mbikëqyresi i
punimeve

(d) Në çdo kohë
karrierat nevojiten

(b) Gurë

(b) Kamion i
mbuluar ose i
mbyllur

(b) Kantieri
i punes

(b) Mbikeqyresi i
punimeve

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

(c) rërë/zhavorr

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(d) Menanxhimi Trafikut

(d) Orët dhe rrugët e
përzgjedhura

(c) Shihni
(b)
(d) Shihni
(b)

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

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(a) Në
kantier apo
afër
shtëpive
(b) Në
kantier

(a) Matesi i nivelit të
zhurmave (dB[A] metër)

një herë në/javë(paradite-pasdite)
dhe kur ka ankesa
nga qytatarët
gjatë shpërndarjes
së materialit dhe
ndërtimit

(a) të sigurohen
nivelet e zhurmes
në nivelet e
pranueshme
(b) të sigurohen
nivelet e pluhurit në
minimum
(c) Të sigrohet që
automjetet e
kontraktorit nuk
shkaktojnë
konxhestion
(d) të sigurohen
punimet nuk
shkaktojnë
probleme me
sigurinë e trafikut
(e) të sigurohen
punimet e
kontraktorit qe nuk
shkaktojnë ndotje të
ujit

(c) rërë/zhavorr

(d) kantieri

(c) NA

të sigurohet
kontraktori që ka
leje për materialet e
nxjerra nga toka

Transporti i
Materialeve

Kantieri i Ndërtimit
(a) Zhurma

(a) Nivelet e
zhurmës

(b) Pluhuri

(b) cilësia e ajrit
(Pluhuri)

(c) Ndërprerja e Trafikut
(gjatë ndërtimit)

(c) Etiketat e trafikut
+ përgatitja e planit
të menaxhimit të
trafikut

(c) në
kantier apo
afër

(c)Miratim nga
mbikqyrësi i punimeve

(d) Siguria e
Makinave/këmbësorëve
(pas orëve kur nuk ka
asnjë veprimtari
ndërtimit)
(e) Ndotja e ujit (nga
depozitimi i materialeve /
Menaxhimi)

(d) Dukshmëria dhe
afërsia

(d) në apo
afër
kantierit

(d) Miratim nga
mbikqyrësi

(d) sa herë të
shihet e nevojshme
+ një herë /në javë
gjatë mbrëmjes

(e) cilësia e ujit
(fillimisht me
mbetjet e forta)

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

(e) Të vëzhgohet nga
mbikqyrësi i punimeve +
provat e ujit të
grumbulluara për
analizat nëse duhen

(e) Gjatë rreshjeve
(shiu, bora etj.) dhe
periodikisht gjatë
periudhës së
depozitmit

(b) Pamor
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(i) Kampi i ndërtimit

(i) Pozicionimi i
kampeve të
ndërtimit që duhen
aprovuar nga
Autoritetet Lokale

(i) Në
kantier

(i) Mbikqyrësi i
punimeve

(i) Në fillim të
punimeve

(i) Sigurimi i
zgjedhjes së
kontraktorit për
pozicionimin e
kampeve që duhen
miratuar nga
Autoriteti Vendor

(a) mbeturinat e
forta të ngarkuesve
të autorizuar

(a) Në
zonat e
autorizuara
/ liçensuara

(a) Mbikqyrësi i
punimeve

(a) në kohën e
depozitimit

(a) të sigurohet një
depozitim i saktë i
materialeve të
mbetjeve

Depozitimi i mbetjeve
(a) Mbeturinat e forta
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Në raportin e vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është parashikuar zbatimi i projektit duke pasur të gjitha
kushtet për mbrojtjen e mjedisit,bazuar në:
1. Ligjin Nr. 10431 date 9..6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” i cili përcakton kërkesat për vlerësimin
e ndikimit në mjedis dhe lejes mjedisore
2. Ligji Nr. 10440 date 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” i cili përcakton dhe specifikon
kërkesat për vlerësimin në mjedis, projektet që i nënshtrohen, përgjegjësitë e palëve në proçes dhe
mënyren e miratimit të lejes mjedisore
Po kështu ky raport bazohet në të gjithë kuadrin ligjor për vendin tonë.
Ky raport kontrollohet nga organet shtetërore kopetente.
Zhvillimi i këtij aktiviteti nuk do të shoqërohet me ndikime potenciale negative në mjedis.
Masat për mbrojtjen e mjedisit të parashtruar në këtë raport janë të plota për minimizimin e ndikimit në
mjedis.
Aktiviteti kontribon në përmisimin e kushteve të jetesës së investitorit dhe promovon biznesin.

Pergatiti: Ing. Ormir Shqarri

