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1. HYRJE

1.1

TE PERGJITHSHME

Vleresimi i Ndikimit Mjedisor 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;
Ky studim merr parasysh te gjitha kerkesat e Direktiva e BE dhe Aktet Ligjore Mjedisore ne
Shqiperi per “ Ndërtimi i shëtitores Himarë”
Struktura e Raportit te VNM
Raportit i VNMS eshte ndare ne dhjete seksionet e meposhtme per nje perdorim me te
lehtesuar.
Seksioni 1: Hyrje
Seksioni 2: Politikat, Kuadri Ligjor dhe Administrativ
Seksioni 3: Karakteristikat e Projektit
Seksioni 4: Trashegimia Kulturore
Seksioni 5: Burimet Natyrore
Seksioni 6: Mjedisi Njerezor
Seksioni 7: Rekomandime te pergjithshme
Seksioni 8: Plani i Menaxhimit Mjedisor
Seksioni 9: Plani i Monitorimitt Mjedisor

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 20112. Kreu IV “Mbrojtja e Mjedisit ne procesin e planifikimit”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. Strategjite dhe planet mjedisore – përcakton Ministrine si organin pergjegjes per hartimin
periodik te strategjive dhe planeve mjedisore për secilin nga përbërësit e mjedisit.
3. Planet vendore te veprimit per mjedisin – kërkojnë nga qeverisja lokale të zhvillojnë vendore
përgatitin plane veprimi, vendore, për mjedisin në mënyrë periodike, në përputhje me strategjitë
dhe planet e referuara në nenin 21 të këtij ligji. Kryetarët e njësive të qeverisjes vendore, në
fillim të çdo viti, raportojnë në këshillin e qarkut për zbatimin e planeve vendore përkatëse për
mjedisin, për vitin pararendës.
4. Planet e zhvillimit - përfshijnë instrumentet e parashikuara në planifikimin kombëtar, vendor e
ndërvendor, dhe planifikimin e integruar dhe kerkojne nga autoriteti publik përkatës te mbaje
parasysh veçanërisht ndjeshmërinë e mjedisit të një zone të caktuar gjatë hartimit dhe miratimit
të planeve të zhvillimit.
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.
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, 2001 dhe
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”.

1

UNEP: Vlerësimi i mjedisit post konfliktual në Shqipëri, 2000
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Ligji Nr. 10431 Për Mbrojtjen e Mjedisit 09.06.2011

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.
Me daljen e Ligjit Nr. 10431 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit” i dates 09/06/2011 u shfuqizua Ligji nr.
8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar.
Ligji Nr. 10431 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit” i dates 09/06/2011 përcakton së mbrojtja e mjedisit
nga ndotja e dëmtimi përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të
Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe
juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së
Shqipërisë.Neni 28 kërkon qe veprimtaritë, që shkaktojnë ndotje në mjedis, pajisen me lejen
përkatëse të mjedisit, ku përcaktohen, me shkrim, kushtet e nevojshme për të garantuar se
veprimtaria/instalimi do të përmbushë kërkesat e legjislacionit mjedisor në fuqi.
Per sa i perket Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis ne Ligjin Nr. 10431 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit” i
dates 09/06/2011 ne Nenin 25 thuhet se:
Vlerësimi i ndikimit në mjedis i një projekti të propozuar zhvillimi është vlerësimi i
ndikimeve të rëndësishme, të mundshme, të asaj veprimtarie në mjedis.
2. Gjatë vlerësimit të ndikimit në mjedis kryhen identifikimi, përshkrimi dhe vlerësimi në
mënyrën e duhur i ndikimit në mjedis të një veprimtarie, të referuar në pikën 1 të këtij neni, duke
përcaktuar efektet e mundshme të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta mbi tokën, ujin, detin,
ajrin, pyjet, klimën, shëndetin e njeriut, florën dhe faunën, peizazhin natyror, pasuritë materiale,
trashëgiminë kulturore, duke pasur parasysh lidhjet e tyre të ndërsjella.
3. Vlerësimi i ndikimit në mjedis zbaton parimin e parandalimit që në fazën e hershme të
planifikimit të projektit, me qëllim shmangien apo minimizimin e efekteve negative në mjedis,
përmes harmonizimit dhe përshtatjes së saj me kapacitetin bartës të mjedisit.
4. Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për
planifikimin e një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatëse të zhvillimit.
Gjithashtu ne Ligjin Nr. 10431 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit” i dates 09/06/2011 Neni 13 thuhet se:

1. Çdo person ka të drejtë t’i jepet në kohë informacion për gjendjen e mjedisit, ndotjen e
tij dhe masat e marra, në përputhje me këtë ligj, me legjislacionin të cilit ai i referohet, si dhe me
ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit në lidhje me dokumentet zyrtare”.
2. Gjatë zgjidhjes institucionale të problemeve të mbrojtjes së mjedisit, autoritetet publike
përkatëse sigurojnë që publiku dhe palët e interesuara të kenë mundësi reale për të marrë
pjesë në procedurat për identifikimin e gjendjes së mjedisit, hartimin dhe miratimin e strategjive,
planeve e të programeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe përbërësit e mjedisit, si
dhe në hartimin dhe miratimin e rregulloreve e të akteve me karakter të përgjithshëm, që kanë
të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, vendimmarrjen për dhënien e lejeve përkatëse të mjedisit, në
përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me legjislacionin, të cilit ai i referohet.
Ligji Nr.10 440, datë 7.7. 2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS” synon që të
sigurojë:
a) një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, përmes parandalimit, minimizimit dhe kompensimit
të
dëmeve në mjedis, nga projekte të propozuara që përpara miratimit të tyre për zhvillim;

b) garantimin e një procesi të hapur vendimmarrjeje, gjatë identifikimit, përshkrimit dhe
vlerësimit të
ndikimeve negative në mjedis, në mënyrën dhe kohën e duhur, si dhe përfshirjen e të gjitha
palëve të interesuara në të.
Ligji mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis kërkon që informacionet e mëposhtme të përfshihen
në VNM:
Neni 4
Kërkesat e përgjithshme për vlerësimin e ndikimit në mjedis të një projekti
1. Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përcaktimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të
pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mjedisore të zbatimit apo moszbatimit të projektit.
2. Ndikimet mjedisore të projektit vlerësohen në lidhje me gjendjen e mjedisit në territorin e
prekur
në kohën e paraqitjes së raportit përkatës për vlerësimin e ndikimit në mjedis të projektit.
3. Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përgatitjen, zbatimin, funksionimin dhe mbylljen e tij,
sipas rastit, edhe pasojat e mbylljes së veprimtarisë, dhe dekontaminimin/pastrimin apo
rikthimin e zonës në
gjendjen e mëparshme, nëse një detyrim i tillë parashikohet me ligj. Vlerësimi përfshin, sipas
rastit, si
funksionimin normal, ashtu edhe mundësinë për aksidente.
4. Vlerësimi i projektit përfshin, gjithashtu, propozimin e masave të nevojshme për parandalimin,
reduktimin, zbutjen, minimizimin e ndikimeve të tilla ose rritjen e ndikimeve pozitive mbi
mjedisin, gjatë
zbatimit të projektit, përfshirë edhe vlerësimin e efekteve të pritshme të masave të propozuara.

2.3

BAZA LIGJORE

Ligj nr.10431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”,
Ligji nr.10440 date 07.07.2011 “Per vleresimin e ndikimit ne mjedis”.
Ligji nr.10448 date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit”.
Ligji nr.8897, date 16.5.2002 "Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja", amenduar me ligjin Nr.10 266,
datë 15.4.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8897, datë 16.5.2002 "Për mbrojtjen
e ajrit nga ndotja"
Ligji nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të
pasurisë pronë private për interes publik”
Ligji nr. 9385, date 4.05.2005 “ Per pyjet dhe sherbimin pyjor” amenduar nga ligjet:Ligji nr. 9533,
date 15.05.2006 “ Per disa ndryshime ne Ligjin nr. 9385, date 4.05.2005 “ Per pyjet dhe
sherbimin pyjor”; Ligj nr.9791, datë 23.7.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr.9385,
datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar;
Ligj nr. 111/2012 ”Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”
Ligj nr.9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
Ligji Nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit “
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”)
Ligj nr.9010 datë 13.02.2003 “Për Administrimin Mjedisor të Mbetjeve të Ngurta”
Ligji Nr. 9244 datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”;
Ligji nr.9108, date17.07.2003 “Per substancat dhe preparatet kimike”
Ligji nr.9115, date 24.07.2003 “Per trajtimin mjedisor te ujerave te ndotura”
Ligji nr.9103, date 10.07.2003 “Per mbrojtjen e liqeneve nderkufitare”

VKM Nr. 13, datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për
zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”
VKM nr.994 datë 02.07.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrje për
mjedisin”
VKM nr.676 datë 20.12.2002 “Për shpalljen zonë e mbrojtur të monumenteve të natyrës
shqiptare
VKM nr. 177, date 31.03.2005 “ Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe kriteret e
zonimit te mjediseve ujore pritese
VKM nr.435, date 12.09.2002 “Per miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer”.
VKM Nr. 103, date 31.03.2002 “Per Monitorimin Mjedisor ne Republiken e Shqiperise:”
Udhëzim nr.6527 datë 24.12.2004 “Mbi vlerat e lejueshme të elementeve ndotës të ajrit në
mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe zhurmave shkaktuar nga mjetet rrugore, dhe mënyrat e
kontrollit të tyre”
Udhëzim nr.8 datë 27.11.2007, i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave dhe
Ministrisë së Shëndetësisë “Mbi nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”

Rregullore nr.1 datë 15.03.2006 “Për parandalimin e ndikimeve negative në shëndet e në
mjedis të veprimtarive ndërtimore”
Urdher Nr.146 dt.08.05.2007, “Per miratimin e listes se kuqe te flores dhe faunes”
Ligji 8561, 22/12/1999, përcakton që personat private kanë të drejta në respekt të pronesise
private që ata disponojne dhe se e drejta e pronesise publike ushtrohet vetem për interesa
publike dhe nuk mund të realizohet dhe mbrohet në menyrë tjeter. Ai percakton më tej se të
drejtat e pronareve jane te mbrojtura dhe se të drejtat e te treteve të pronave te tyre janë
zhvleresuar si rezultat i shpronesimit.
Në rastet e shpronesimeve për interesa publike nga ana e shtetit, Ministri kompetent (në këtë
rast Ministri i MPPT) cakton një komision special që të administroje në menyrë të përshtatshme
shpronesimet dhe të vendose vleren e pronesive për t’u shpronësuar. Vendimet e shpronësimit
nga ana e Ministrit i paraqiten KM për vendim dhe pronaret e pronave kanë të drejtë të
apelojnë, por apelimi nuk duhet të vonojë shpronësimin
2.4

KUADRI INSTITUCIONAL

Sipas Ligjit nr.10431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”:
1.Agjencia Kombëtare e Mjedisit është institucion qendror publik në varësi të ministrit, që
ushtron juridiksionin e vet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, përmes zyrës
qendrore dhe degëve rajonale në qarqe, të cilave këtu e më poshtë do t’u referohemi si
agjencitë rajonale të mjedisit.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burimet e veta.
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka pavarësi në vendimmarrjen dhe kryerjen e
funksioneve të saj, të parashikuara në këtë ligj.
4. Këshilli i Ministrave, në përputhje me kërkesat e këtij ligji, miraton rregulla të
hollësishme për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të
agjencive rajonale të mjedisit, ndarjen dhe organizimin e punës, statusin e punonjësve dhe
marrëdhëniet e saj me institucione të tjera.
5. Kryeministri, me propozimin e ministrit dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi,
miraton strukturën dhe organikën e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të agjencive rajonale
të mjedisit.
Gjithashtu sipas Neni 60 te po ketij ligji , funksionet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit jane:
1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti kompetent për përcaktimin e kushteve
për lejet përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, me legjislacionin për lejet e
mjedisit dhe me dispozitat e ligjeve të tjera përkatëse dhe ka këto funksione:
a) hartimin e Programit Kombëtar për Monitorimin e Mjedisit dhe monitorimin e gjendjes
së mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
b) përgatitjen dhe publikimin e raporteve vjetore për gjendjen e mjedisit;
c) kryerjen e shërbimeve të matjes së shkarkimeve në mjedis me kërkesë të ministrisë;
ç) këshillimin e organeve vendore për zbatimin e politikave mjedisore;
d) krijimin dhe menaxhimin e sistemit të informacionit mjedisor;
dh) krijimin dhe menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve;
e) sigurimin e informacionit mjedisor për publikun, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
ë) sigurimin e informacionit për publikun për procesin e vendimmarrjes për çështjet
mjedisore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
f) sigurimin e zbatimit të parimit të përgjegjësisë mjedisore për çdo operator, në përputhje
me dispozitat e këtij ligji;

g) menaxhimin e sistemit të të dhënave për pyjet.
2. Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm.
Si shtese e detyrave të vendosura direkt nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te
Ujerave një numer organizatash të tjera shteterore kanë një rol të rëndesishem në monitorimin
dhe mbrojtjen e florës dhe të faunes duke përfshirë:
· Institutin e Flores dhe Faunes
· 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 ZM-ve).
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 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.

Kutia 1 Kategorite Menaxhuese te IUCN-se per Zonat e Mbrojtura1
I

Mbrojtje Strikte (Rezervat Strikt Natyror)

Siperfaqe tokesore ose detare me ekosisteme te vecante ose perfaqesues, karakteristika gjeologjike
me/ose lloje te rendesishem. Karakteristika te vlefshme per kerkim shkencor dhe monitorim mjedisor.
II

Konservim i ekosistemeve dhe rikrijim (Parqet Kombetare)

Zona Natyrore tokesore ose/dhe detare, te krijuara per (a) mbrojtjen e teresise ekologjike te nje apo
me shume ekosistemeve per brezat e sotem dhe te ardhem, (b) perjashtimin e shfrytezimit per qellime
te kunderta me ato te ZM-se dhe (c) dhenien e e nje baze te zhvillimit shpirteror, shkencor, edukues
dhe vizitues, ku gjithesecila duhet te jete pro-mjedisore dhe pro-kulturore.
III

Konservimi i vecorive natyrore (Monumentet e Natures)

Zona qe permbajne nje, ose me shume, vecori natyrore/kulturore me vlera te jashtezakonshme ose
unikale per shkak te rallesise se pazakonte, cilesive perfaqesuese, estetike ose kulturore.
IV

Konservim me ane te menaxhimit aktiv (Rezervat Natyror i Menaxhuar)

Siperfaqe tokesore ose detare subjekt i nderhyrjeve aktive me qellime manaxhimi per te siguruar
mirembajtjen e habitateve dhe/ose permbushjen e kerkesave te llojve te vecanta.
V

Konservim i Pejsazheve Tokesore/Detare (Pejsazh Tokesor/Detar i Mbrojtur)

Siperfaqe tokesore ose/dhe detare ku nderveprimi shumevjecar i njeriut me natyren ka dhene nje
hapesire me karakter te theksuar estetik, ekologjik dhe/ose kulturor me larmi te larte biologjike ne
shume raste. Sigurimi i teresise se ketij nderveprimi tradicional eshte jetik per mbrojtjen, mirembajtjen
dhe evolimin e nje zone te tille.
VI

Perdorim i qendrueshem i ekosistemeve natyrore (Zone e Perdorimit te Shumefishte)

Zona ku dominojne sistemet natyrore te pamodifikuara, te menaxhuara per te siguruar mbrojtjen dhe
ruajtjen afat-gjate te larmise biologjike. Njeherazi, ato mbeshtesin nje perdorim te qendrueshem te
prodhimeve dhe sherbimeve natyrore per te siguruar nevojat e komunitetit.
BURIM: IUCN (1994b)

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 3). 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.

1

Kategori te vendosura ne Sesionin e 19-te te Asamblese se Pergjithshme te IUCN-se, Buenos Aires

2.6

APLIKIMI PER LEJE MJEDISORE

Sipas Nenit 4 te ligjit Nr.10448, date 14.07.2011 “Per Lejet e Mjedisit” thuhet se:
Sistemi i lejeve të mjedisit
1. Në përputhje me ligjin nr.10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, krijohet një sistem
prej tri nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B e C, si më poshtë:
a) leja e mjedisit e tipit A është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë A, lista
dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/A të këtij ligji;
b) leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista
dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji;
c) leja e mjedisit e tipit C është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë C, lista
dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/C të këtij ligji.
2. Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:
a) Qendra Kombëtare e Licencimeve është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet leja e
mjedisit të tipit A, B dhe C;
b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A dhe B, pasi
ato të shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;
c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë
nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe B dhe që i jep mendimin e
argumentuar ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të
cilat lëshohen nga QKL-ja;
ç) Agjencia rajonale e mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë
nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit C dhe që vendos për dhënien ose jo të
kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL-ja;
d) Inspektorati Shtetëror Kompetent është autoriteti që verifikon plotësimin nga operatori të
kushteve të kësaj lejeje, pas lëshimit të saj nga QKL-ja.
VNM paraprake:
Hartimi i këtij Raporti VNM është bërë në përputhje me ligjin Nr. 10 440, datë 07.07. 2011,”Për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis “, ku sipas Shtojcave të ketij ligji, përcaktohen edhe projektet që i
nënshtrohen proçedures se Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, dhe projekti në fjale i nënshtrohen
Proçedures Paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
Ne baze te vendimit Nr. 13, datë 4.1.2013” PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, TË PËRGJEGJËSIVE E TË AFATEVE PËR
ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS”
ZHVILLIMI I PROCEDURËS PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
A. Fazat e procedurës paraprake të VNM-së
Procedura paraprake e vlerësimit të ndikimit në mjedis (VND) zbatohet për projektet që janë
subjekt i kërkesave të nenit 8 të ligjit nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”,
dhe kalon në këto faza të njëpasnjëshme:
1

Projekt vendimi synon të bëjë përafrimin e plotë të direktivës nr. 92/2011/EEC “Për vlerësimin e
efekteve që shkaktohen në mjedis nga aktivitetet private dhe publike”, e kodifikuar në 2012 (Celex:
32011L0092:0J L026,28.01.2012, p.0001-0021).
a) Paraqitja e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues nga zhvilluesi në Qendrën Kombëtare
të Licencimit (QKL) dhe përcjellja e tyre nga QKL-ja në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM);

b) Konsultimi i AKM-së me institucionet e tjera dhe publikimi i kërkesës;
c) Marrja e vendimit nga AKM-ja, njoftimi i QKL-së, Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave, institucioneve të konsultuara, si dhe publikimi i vendimit në Regjistrin
Kombëtar të Lejeve dhe Licencave.
B. Paraqitja e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues nga ana e zhvilluesit në QKL dhe
përcjellja e dokumentacionit në AKM
1. Zhvilluesi, që synon të zbatojë një projekt, i cili është subjekt i kërkesave të nenit 8 të ligjit
nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, që në fazat fillestare të planifikimit të
projektit (projektidesë), paraqet pranë QKL-së, përveç dokumentacionit të kërkuar sipas ligjit nr. 10
081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, dhe
dokumentacionin përkatës, i cili përmban:
1.1. Përshkrimin e projektit të propozuar, ku përfshihen:
a) përshkrimi i qëllimit të projektit të propozuar;
b) planimetria e vendndodhjes së projektit ku të pasqyrohen në hartë topografike sipërfaqja e
tokës së kërkuar, kufijtë e sipërfaqes së tokës së kërkuar, fotografi dhe të dhëna për përdorimin
ekzistues të sipërfaqes së tokës që do të përdoret përkohësisht apo përherë nga projekti gjatë fazës
së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë së projektit;
c) informacioni për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar
me fotografi dhe të dhëna për distancën nga vendi ku propozohet projekti e për njësinë e qeverisjes
vendore (bashkia/komuna) që administron territorin ku propozohet projekti;
ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit;
d) përshkrimi
i
proceseve
ndërtimore
dhe teknologjike,
përfshirë
prodhuese/përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;

kapacitetet

dh)
informacioni për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin
me ujë, shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të
aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;
e) programi për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të funksionimit të
projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e
planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit;
ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit;
f) lëndët e para që do të përdorën për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre (materiale
ndërtimi, ujë dhe energji);
g) informacioni për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë
zonës së projektit;
gj)
informacioni për alternativat e marra në konsideratë për sa i takon përzgjedhjes së
vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;
h)
të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të
nevojshëm, energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre;
i)
aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si: ndërtimi i kampeve
apo rezidencave etj.;
j)

informacioni për lejet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me

përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin/licencimin e
projektit.
1.2 Raportin paraprak t

VNM-s , ku përfshihen:

a) një përshkrim i shkurtër i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet projekti,
shoqëruar dhe me imazhe;
b) informacioni për praninë e burimeve ujore në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në
afërsi të saj;
c) një identifikim i ndikimeve të mundshme negative në mjedis të projektit, përfshirë ndikimet në
biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër;
ç)
një përshkrim i shkurtër për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si: ujëra të
ndotura, gaze dhe pluhur, zhurmë, vibrime, si dhe për prodhimin e mbetjeve;
d)

informacioni për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara;

dh) të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis që nënkupton
distancën fizike nga vendndodhja e projektit dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të;
e) mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar
të sipërfaqes në gjendjen e mëparshme, përfshi edhe kthimin e tokës bujqësore (në rast se përdorimi
ekzistues është i tillë) dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin;
ë) masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis;
f) ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë);
g) certifikatën dhe licencën përkatëse të QKL-së, të specialistit që ka hartuar raportin paraprak
të VNM-së.
1.3 Faturën e pagesës së tarifës së shërbimit
2. QKL-ja, brenda 4 (katër) ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës dhe dokumentacionit
shoqërues nga zhvilluesi, e përcjell në AKM për të vlerësuar dhe vendosur nëse projekti i propozuar
për shkak të ndikimeve të rëndësishme negative në mjedis, që mund të ketë, duhet t’i nënshtrohet apo
jo procedurës së thelluar të VNM-së.
3. Nëse informacioni i paraqitur nga zhvilluesi, nuk është në përputhje me kërkesat e pikës 1 të
ndarjes “B” të këtij kreu, atëherë AKM-ja, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 10 081, datë
23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, komunikon me QKL-në dhe
kërkon plotësimin e informacionit që mungon duke dhënë edhe arsyetimin përkatës.
C. Konsultimi i AKM-së me institucione të tjera dhe publikimi i kërkesës
1. AKM-ja, në zbatim të nenit 15 të ligjit nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit
në mjedis”, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së (aplikimit) dokumentacionit prej QKL-së, u
dërgon për mendim/konsultim një kopje të plotë të tij institucioneve të mëposhtme, duke u theksuar
edhe afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh për dërgimin e mendimit të tyre:
a) Ministrive të linjës, të cilat kanë përgjegjësi në planifikimin e territorit, mbrojtjen e shëndetit
publik, tokës bujqësore, zhvillimit të ekonomisë, si dhe zhvillimin e infrastrukturës publike;
b) Institucioneve të tjera që në varësi të llojit të projektit janë përgjegjëse për lejimin/licencimin e
tij apo përgjegjëse për emergjencat natyrore dhe civile;
c) Agjencisë Rajonale të Mjedisit (ARM) në qarkun ku propozohet të zbatohet projekti, së cilës i jepen
edhe udhëzimet përkatëse për marrjen e mendimit nga institucionet e qeverisjes në qark.

2. ARM-ja, brenda 3 (tri) ditëve nga data e marrjes së dokumentacionit nga AKM-ja, u dërgon
një kopje të tij institucioneve përfaqësuese të qeverisjes qendrore në qark me përgjegjësi sipas
shkronjave “a” dhe “b” të pikës 1 të ndarjes “C”, si dhe njësisë së qeverisjes vendore që administron
territorin ku propozohet projekti, duke u përcaktuar edhe afatin prej 12 (dymbëdhjetë) ditësh për
dhënien e mendimit nga secili institucion.
3. ARM-ja dërgon në AKM mendimet dhe informacionin përkatës brenda 3 (tri) ditëve nga afati
i mbarimit të dhënies së mendimit nga institucionet e konsultuara prej saj.
4. Institucionet e përmendura në pikat 1 dhe 2 të ndarjes “C”, japin mendimin për projektin e
propozuar brenda afatit të përcaktuar dhe nëse nuk i paraqesin ato brenda këtij afati nënkuptohet se
ato janë dakord me zhvillimin e projektit dhe nuk kanë komente.
5. Me qëllim informimin e publikut dhe OFJ-ve, AKM-ja, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e
marrjes së aplikimit prej QKL-së publikon në faqen e saj në internet për 20 (njëzet) ditë rresht
informacionin e paraqitur nga zhvilluesi, duke sqaruar procedurën që po zbatohet, si dhe afatin e
parashikuar të publikimit të vendimit të saj në Regjistrin Kombëtar të Lejeve dhe Licencave.
Ç. Marrja e vendimit nga AKM-ja, njoftimi i QKL-së, ministrisë, institucioneve të konsultuara
dhe publikimi i vendimit
1. AKM-ja, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e përfundimit të afatit të përcaktuar në pikat 1 dhe
3 të ndarjes “C”, merr vendim duke u mbështetur në kriteret ndihmëse të trajtuara në shtojcën I, në
përputhje me përcaktimet e nenit 11 të ligjit nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në
mjedis”.
2. Vendimi i AKM-së u njoftohet menjëherë QKL-së, ministrisë dhe institucioneve të konsultuara, ndërsa
një kopje e tij publikohet menjëherë në Regjistrin Kombëtar të Lejeve dhe Licencave.
3. Ndaj vendimit mund të bëhet ankim në QKL, në përputhje me përcaktimet e nenit 30 të ligjit
nr. 10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, dhe të
nenit 25 të ligjit nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.

3. KARAKTERISTIKAT E PROJEKTIT
3.1

PERSHKRIMI I RRUGES EKZITUESE

Projekti i paraqitur konsiston pikerisht ne nderhyrjen e pare zonen e Spilese dhe e gjithe zona
e projektit qe do te preket eshte rreth 9780 m².
Ne situaten aktuale, marrdhenia mes ndertesave ne vijen e pare, dhe detit, eshte e
fragmentuar mes nje trotuari, korsie mjetesh dhe nje shetitoreje me gjeresi te ndryshueshme.
Shetitorja ekzistuese krijon nje barriere vertikale me diference kuotash midis rruges dhe nivelit te
detit. Nepermjet nje nderhyrje arkitekture peisazhi dhe mobilimi urban, shetitorja ekzistuese
transformohet virtualisht ne vijen natyrale te terrenit qe lidh detin me ndertesat ne vijen e pare te
bregut te cilat datojne ne fillim te shekullit te kaluar.
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Koordinatatt fundi i proje
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Pas fashes me elemente te rruges urbane, vijne fashat te tipit shkalle/rampe me pjerresi te
cilat ngushtohen deri ne 2.8m dhe numerohen 5 tilla deri ne nivelin e plazhit e reres natyrale. Keto 5
shkalle fillojne me diference kuote nga njera tjetra me 2 cm dhe pjerresi maksimale prej 4%
Duke u zgjatur drejt jugut keto shkalle lartesohen deri 8cm dhe pjerresi deri ne 8%. Kjo pjese
e shetitores ka per qellim te integrohet me pjesen natyrale te plazhit duke I dhene frymemarrje si
zones se shetitores ashtu edhe asaj ku frekuentohet plazhi. Keto shkalle jane projektuar te tilla qe te
jene te aksesueshme per te gjithe banoret duke permbushur me se miri parametrat edhe per PAK
(personat me aftesi te kufizuar). Ky lloj ndricimi I shtrire ben te mundur ndricimin e shkalleve gjate
oreve te muzgut pa nderhyre aspak ne shfrytezimin e hapesires. Synohet qe me kete lloj ndricimi te
behet nje loje dritash mjaft atraktive gjate oreve te mbremjes, zhvillimin e frymes romantike,
shplodhese etj. Keto shkalle mbyllen ne pjesen fundore me nje element te tipit ballkon panoramik I
cili zhvillohet ne kuoten e rruges. Ky shesh ka nje siperfaqe rreth 600m2 dhe perben nje element
urban te nevojshem per permbushjen e kerkesave per turizem, me grumbullime per festa evente etj.
Ky element I tipit shesh dublikohet gjithashtu me ne brendesi ne nje kavitet qe peson shetitorja ne
mesin e saj ne anen lindore duke zhvilluar nje shesh te dyte me siperfaqe rreth 1100m2 me natyre
tregtare gjate oreve te paradites, dhe argetues gjate pasditeve te ngarkuara me turizem.
Ky element urban I aplikuar pergjate vijes se bregut ne pjesen qendrore te qytetit te Himares
do te realizohet me materiale te tilla te cilat do te synojne ti afrohen elementeve natyrale te formimit te
plazhit po sigurisht duke siguruar rezistence dhe jetegjatesi kundrejt agjenteve atmosferike e jetike.
Strukurat e shkallareve jane projektuar te realizohen me material beton dhe perforcime me
zgara metalike. Betoni I pregatitur do te permbaje baze granulore te dimensioneve te ndryshme dhe
ngjyrave te larmishme te grise dhe reres natyrale. Siperfaqet e betoneve do te trajtohen me nje lloj
aditivi specifik I cili do te nxjerre ne pah granulat natyrale te kompozicionit te betonit. Pergjate gjithe
shtrirjes ky element eshte trajtuar me gjelberim vertikal me pishen mesdhetare te llojit Pinus Pinea
h=10m. Kjo lloj pishe njihet per kuroren e saj te gjere duke siguruar hijezim optimal.
Sheshi tregtar me siperfaqe rreth 1100m2 eshte trajtuar me gjelberim vertikal me rrap te llojit
Platanus Orientalis. Eshte aplikuar edhe gjelberimi I ulet me njolla gjelberuese te cilat lindin crregullt
pergjate elementit te betonit. Gjelberimet e uleta parashikojne te rregullojne mikroklimen qe krijohet
gjate oreve te pikut ne peridhen e veres. E gjithe siperfaqja e shetitores do te mobilohet me stola druri
me gjatesi 2.5m per realizimin e ndalesave soditese gjate shetitjeve pergjate bregut. Ne shkallet
fundore aty ku takohet me plazhin natyral do te instalohen dushe publike me uje te embel ne sherbim
te komunitetit qe perdor plazhin. Dushet e perzgjedhur, ofrojne mundesine perdorimit te tyre vetem
gjate periudhave te nevojshme, duke I zhvendosur nese nuk perdoren.
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maksimale e murit eshte 3.40m, ndersa thellesia e themelit eshte 0.4 m.muri eshte me trashesi 30cm
dhe eshte i armuar me hekur me rezistence ne rrjedhshmeri me te madhe se 5000kg/cm2.
Materialet per konstruksionin
Betoni eshte pranuar beton i zakonshem i rende me densitet 2400kg/m3 pa kerkesa specifike.
Marka e betonit e pranuar ne llogaritje eshte ne pergjithesi R28=250kg/cm2. Hekuri i marre per baze
ne llogaritje eshte hekuri i zakonshem i ndertimit me profil periodik te perpunuar ne te nxehte me kufi
rrjedhshmerie jo me pak se 5000kg/cm2 dhe me karakteristika te zgjatimit relativ dhe te
perkulshmerise ne perputhje me kerkesat e normave te projektimit.
Celiku i perdorur per elementet metalike (trare, kollona, pllaka ) te jete i llojit S275JR me kufi
te rrjedhshmerise fy=275 N/mm2. Bashkimet e elementeve me tegela saldimi te behet ne menyre te
padukshme, me siperfaqet qe do te saldohen te pastruara paraprakisht dhe me tegela me lartesi jo
me te vogel se ht=6.5 mm. Projektimi i rrjetit inxhinierik te ujerave ne zonen perreth eshte kryer ne
baze projektit arkitektonik te dhene. Per çdo ndryshim te projektit dhe per çdo problem gjate zbatimit
te kontaktohet paraprakisht me projektuesin. Pasi te merret miratimi me shkrim i tij, per ndryshimin
apo zgjidhjen e propozuar, te vazhdohet me kryerjen e punimeve perkatese.
Sistemi i Furnizimit me Uje (sfu)
Sistemi hidrosanitar i furnizimit me uje eshte projektuar ne perputhje me Kushtet Teknike te
Projektimit (KTP) ne Fuqi, si dhe sipas udhezimeve te Kushteve Teknike UNI EN 805 dhe UNI EN
806. Per llogaritjet e parametrave hidraulike dhe gjeometrike te sistemit, prurjet, humbjet hidraulike,
presionin e nevojshem dhe diametrat jane perdorur tabelat e dhena ne kushtet teknike te
siperpermendura, te cilat jepen me poshte:Llogaritjet e parametrave hidraulike dhe gjeometrike te
rrjetit jane kryer gjithashtu, duke pasur parasysh prurjen e grupeve perzieres (mishelatore) te ujit apo
te rubinetave te pajisjeve perkatese te dhena ne tabela. Llogaritjet jane kryer sipas hapave te
meposhtem:
Vizatohen gjurmet e linjave te furnizimit me uje nga pika e lidhjes ne linjen kryesore.
Caktohen pjeset llogaritese te sistemit duke u bazuar ne planimetrine e sistemit dhe ne
skemen aksonometrike te sistemit te furnizimit me uje. Percaktohet numri dhe lloji i pajisjeve
hidrosanitare qe do te furnizohet nga çdo pjese llogaritese e ketij sistemi. Gjenden nepermjet tabelave
te meposhtme prurjet totale dhe llogaritese te ujit ne çdo pjese llogaritese. Kryhet edhe permasimi
duke u bazuar ne vleren e prurjes llogaritese dhe ne shpejtesite e rekomanduara si me poshte:
Bazuar ne numrin dhe llojin e çdo pajisjeje hidrosanitare si dhe ne prurjen nominale te seciles
prej tyre, gjendet prurja totale dhe me pas prurja llogaritese e çdo pjese me anen e tabelave te
meposhtme. Ne keto tabela eshte marre parasysh njekohshmeria e funksionimit te dusheve. Tabelat
e percaktimit te prurjeve llogaritese nga prurja totale e çdo pjese llogaritese
Shenim: Vlerat e kolones QLLOGA< 0.50 l/sek, jane prurjet llogaritese te sistemit te furnizimit
me uje, qe kane pajisje me prurje nominale QA< 0.50 l/sek, kurse vlerat e kolones QLLOGA≥ 0.50
l/sek, jane prurjet llogaritese te sistemit te furnizimit me uje, qe kane pajisje me prurje nominale QA ≥
0.50 l/sek.
Pas percaktimit te prurjeve llogaritese te çdo pjese te sistemit, gjenden ne grafiket e
meposhtem, diametrat dhe pjerresite hidraulike (humbjet hidraulike per çdo meter gjatesi tubi) te çdo
pjese llogaritese te sistemit d = f (QLLOG, Vrek), ku shpejtesia e rekomanduar gjendet ne intervalin
midis shpejtesise minimale Vmin = 0.75 m/sek dhe shpejtesive maksimale per çdo diameter, si ne
tabele:

Shpejtesite
Lejuara (Vmaks)

maksimale

te

Tub Plastik (PP-R, PE-Xa)
Diamet
ri Dj [mm]
deri 25
(26)

Shpejtesia
Vm [m/sek]
1.4

32

1.5

40

1.8

50

2.2

63

2.4

75

2.6

90

e

siper

2.8

TabelePermasimieDegezimeve te Katit
Tubacionshumeshtresor PEX/ALU/PEX
Dj [mm]

6.00

0.00

6.00

Db [mm]

1.50

5.00

0.00

.40

.70

.0

PrurjeTotale
[l/sek]

Percaktimi i presionit te nevojshem ne hyrje te nderteses, kryhet duke marre parasysh faktoret
si me poshte:
HN = f (HGJ, hë, hËM, hP)
Ku:

HN = presioni i nevojshem ne hyrje te sistemit

HGJ = lartesia gjeometrike e pajisjes me te disfavorshme nga pika e lidhjes se sistemit
hidrosanitar me rrjetin shperndares
hë = humbjet hidraulike gjatesore dhe lokale (me 15% te humbjeve gjatesore) te presionit te
ujit nga pika e lidhjes deri tek pajisja me e disfavorshme.
hËM = humbjet hidraulike totale ne aparatin kryesor ujemates dhe ne aparatin individual te
apartamentit me te disfavorshemhËM< 2.5 m.

hP = 5 ÷ 15 m, presioni i punes i pajisjes me te disfavorshme.
Sistemi i Kullimit te Ujerave atmosferike
Sistemi i ujerave atmosferike te sheshit perbehet nga:
Sistemi i kullimit te ujerave te shiut me puseta cdo 25m. Per shkak se sistemi i kullimit te
Sistemi I kullimit te ujerave atmosferike nga zona eshte aktual dhe funksional per kete pjese te
sistemit do te realizohet vetem nderimi i zgarave te kapakeve te pusetave shimbledhese.
Zbatimi i sistemit të furnizimit me ujë
Para fillimit te punimeve te zbatimit te sistemit hidrosanitar, duhet te verifikohet planimetria e
dhene.
Para fillimit te punimeve te kontrollohen materialet e sistemit, qe te jene transportuar dhe
magazinuar sipas kushteve dhe udhezimeve te dhena nga prodhuesi. Te mos pranohen materialet,
ne rast te mos permbushjes se kushteve dhe udhezimeve te prodhuesit per transportin dhe
magazinimin, sepse materiali jo i pershtatshem mund te rezultoje ne sistem te keq zbatuar dhe me
mundesi mosfunksionimi apo rrjedhjeje.
Pas magazinimit te materialeve te behet kontrolli fizik i tyre, si me poshte:
Tubacionet
Rakorderite (berrylat me dhe pa filetime, Tee me dhe pa filetime, manikotat me dhe pa
filetime, reduksionet; berrylat, bragat me dalje dopio ose jo, reduksionet, pikat e kontrollit etj.)
Saraçineska, kundravalvola, kolektore etj.,
Sistemi i furnizimit me uje per shuarjen e zjarrit
Me poshte paraqitet projekti sistemit te furnizimit me uje per shuarjen e zjarrit, i cili do te
furnizoje pajisjet e shuarjes se zjarrit jashte ndertesave. Percaktimi i tipologjise se sistemit te furnizimit
me uje per shuarjen e zjarrit, si edhe te elementeve te tjere eshte bere duke u bazuar ne kushtet
teknike, UNI 10779, EN 12845, UNI 9490, UNI 671-1 dhe ne “Rregulloren e Projektimit ne ndertesat
e çdo lloji” (te sistemeve te mbrojtjes ndaj zjarrit). Sistemi i shuarjes se zjarrit duhet te jete sistem me
hidrante UNI 70 (DN 2 ½ “), jashte ndertesave, te sipas projektit. Elementet e sistemit jane:
Burimi i ujit per shuarjen e zjarrit, i cili eshte parashikuar te jete nga rrjeti i furnizimit me uje te
qytetit.
Pajisjet e shuarjes se zjarrit
Hidrantet UNI 70 (DN 2 ½ “), me trupin e hidrantit tip kolone UNI 70 me dy gryka marrjeje uji
DN 70 (sipas udhezimeve te specialistit MNZ te PMNZSH se zones).. Prurja q = 300 l/min, Presioni
ne dalje H ≥ 3 bar. Grupi i saraçineskave DN 2 ½ “, per lidhjen me makinen zjarrfikese me dy ose me
shume gryka marrjeje uji UNI 45 dhe UNI 70. Duhet pozicionuar sipas udhezimeve te specialistit MNZ
te PMNZSH se zones. Llogaritjet e sistemit te furnizimit me uje per shuarjen e zjarrit jane kryer duke
pasur parasysh kategorizimin e objektit. Per kete arsye parashikohet vetem puna e njekohshme 2
hidranteve te jashtem. Diametri minimal per furnizimin e hidranteve te jashtem eshte Dj 75 mm PN 16
bar. Para zbatimit te sistemit te merret miratimi i specialistit te MNZ te zones per tipologjine e sistemit
dhe elementet apo kapacitetet e tij.
INSTALIMET ELEKTRIKE

Personat përg
gjegjës që do të merre
en me mon
ntimet elekttrike të këtiij objekti, duhet
d
para së
gjithash të studiojnë mirë
m projektiin së bashkku me detaje
et e montimit dhe të lexxojnë kushte
et teknike. Në
N
qoftëse ka
a paqartësi ose konstatohen gabim
me apo korrrigjime të ra
astit në proojekt duhet detyrimisht të
kontaktohe
et me projektuesin për të bërë sqa
arimet apo korrigjimet e nevojshm
me. Nuk lejo
ohet të bëhe
en
ndryshime
e të projektitt pa marrë miratimin
m
dh
he firmën e projektuesitt.

Insstalimet e lin
njave elektrrike janë bë
ërë në tokë
ë me tubo plastike fleeksibël të tipit të forcua
ar.
Nuk lejohe
et përdorimi i tubove fle
eksibël të leh
htësuar.
Lid
dhjet e përccjellësve në
ë shtyllat e ndriçuesë
ëve të gjatë
ë bëhen m
me morseta arjore sipas
seksioneve
e në morse
eterinë e ndriçuesit. N
Ndalohet ka
ategorikisht lidhja e peercjellesave fleksibël me
m
përdredhje
e dhe izolimi i tyre me nastro izzolant. Pas përfundimitt të montim
mit të tubave
e fleksibël në
kanalet pë
ërkatëse, du
uhet të bëhe
et mbulimi i tyre me llaç
ç të fortë be
etoni. Ky prooçes duhet të bëhet ç'd
do
pas shtrirje
es së çdo tu
ubi fleksibëll në kanal. Asnjëherë nuk duhen mbuluar tuubot të pabe
etonuara pa
asi
të ketë përrfunduar shttrirja e tyre pasi mund ttë dëmtohe
en më vonë nga pakujd esia.
Të gjitha grykkat e tubov
ve duhet të
ë taposen me
m kujdes në mënyre që në to të mos fute
en
mbeturina ose papasstërti. Kabllot do të fu
uten nëpërr tubo fleks
sibël vetëm
m pasi të je
enë vendossur
ndriçuesit bashkë me
e shtyllat e tyre.Kabllot
t
t në këtë projekt
p
do të
ë jenë sipass normës CEI
C 20-13 dhe
CEI 20-22 të tipit FG7
70R 0.6 kV. Kur del e nevojshme të bashkoh
hen tubot fleeksibel ky bashkim
b
do të
behet me m
manikota të
ë posaçme dhe
d mbi të vvendoset na
astro izolantt. Vendi i baashkimit të betonohet
b
m
me
kujdes të vveçantë.
Komandimi i ndriçuesëve
e do të bë het nga pa
aneli i kontrrollit i cili kkur mer sinjjal nga rele
eja
kreposkula
are (ose kompjuteri,
k
celulari, re
eleja e koh
hës tëgjitha
a këto opssionale nga kërkesa e
investitorit)) bën takimin e bobinës
s së lëshue
esit 3P të ve
endosur në panel i cili m
mbyll qarkun
n dhe në kë
ëtë
mënyrë të gjithë ndriççuesit marin energji dhe
e ndizen një
ëkohësisht.
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ë projekt do të përdoren
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Ndriççuesi i parë është tip R
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m dhe
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ojtjes

IP 65

Ky ndriçues le
ejon përhap
pjen e ndriçiimit në një rreze prej 360o
3
në mëënyrë simettrike siç dukket
edhe nga kurba fotom
metrike më sipër.
s
Shtyl la e ndriçue
esit montohet lehtësishht me anë të
ë dadove dhe
bullonave në trotuar ose
o beton.
Ndriçues tip ANCORA
A
1x
x28 Ë
Ndriçuesi i dyttë vendose
et në tokë dh
he ka këto karakteristik
k
ka:

Tensioni

2220-240 V

Frekuenca
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ometrike jep
pet më poshhtë

Ky ndriçues le
ejon përhap
pjen e ndriççimit në një rreze prej 180o nga pposhtë larttë në mënyyrë
simetrike siç duket edhe
e
nga kurba
k
fotom
metrike më sipër. Ndrriçuesi ështtë prej alum
mini dhe fa
alë
përbërjes m
mekanike, trupi
t
dhe diffuzori i tij jan
në rezistentt ndaj gërvis
shtjeve të nddryshme.
Ndriçuesi ështtë i pajisur me kutinë e montimit me
m shkallë të lartë mbbrojtje që bën të mund
dur
montimin e shpejtë dh
he të lehtë të
t tij në dysh
heme.

PA
ANELI ELEK
KTRIK

Për të realizu
uar mbrojtje
en e linjave
e elektrike është para
ashikuar paaneli elektrik si jepet në
projekt.
Paneli elektrikk është men
nduar të jetë
ë hermetike, i mbyllur me
m çelës. Paaneli elektrik të vendosset
në një ven
nd të sigurtë
ë . Furnizim
mi i ndriçuessëve bëhet nga katër lin
nja të ndrysshme që da
alin nga paneli
dhe secila
a linjë është
ë e mbrojturr me një au tomat magn
neto termik 3P, 6 A. A
Automati kry
yesor i pane
elit
do të jetë m
magneto terrmik me dife
erencial 16//0.03 A
Në
ë panel është llogaritur edhe një au
utomat 3P rezervë për çdo nevojë të mëvonëshme.
IMP
PIANTI I TO
OKEZIMIT
Imp
pianti i tokë
ëzimit (sipas
s normës C
CEI 11-8 dh
he CEI 64.8
8) parashikkon lidhjen me tokën i të
gjitha pjessëve metalike . Të gjiitha shtyllatt e ndriçue
esëve të larrtë jnaë paarashikuar të
t tokëzohe
en.

Impianti i tokëzimit është i përberë nga tre elektroda L=1.5 m dhe me shirita hekuri të zinguar në të
nxehtë Ø10 mm2, ndërsa lidhja e shtyllave të ndriçuesave me elektrodën e tokëzimit do të bëhet me
përcjellës FG7OR 1x16 mm2 ngjyrë të vërdhë dhe jeshile.

4. TRASHEGIMIA
PEISAZHI

ARKEOLOGJIKE

DHE

KULTURORE,

TERRENI

DHE

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

Zona e projektit dallohet për vendndodhjen në mes të një mjedisi të mrekullueshem me vlera të
veçanta turistike dhe natyrore. Ky projekt ndodhet ne zonën bregdetare në qëndër të himarës
me një pamje të detit Jon dhe plazhit së gjirit të Spilesë. Elementi I ri I propozuar ne pjesen
kryesore te qytetit te Himares, kerkon te risjelle zbritjet natyrale te terrenit drejt detit dhe ka per
qellim te hape vizualisht dhe fizikisht nivelin e vijes se pare te ndertesave drejt detit.

4.2.2

Ndikimi ne terren dhe peisazh

Pikerisht pas Malit te 1700 te larte, dhe vargmalit te Cikes qe kthehet ne jug, valezohen poshte
kodrave dhe takohet me detin. Vargmeli humbet ne kreshta te tjera te vogla ne formen e
gishterinjve qe formojne gji te vegjel te ndare, ku me jugori eshte gadishulli I Porto Palermos.
Himara ndodhet ne faqen e vargmalit te Cikes dhe peisazhi I saj karakterizohet nga nga kurrizi
ujendares dhe erozioni I kreshtes. Perceptimi eshte qe mali ndodhet larg bregut te detit dhe vija
bregdetare zgjerohet dhe gradualisht kalon nepermjet disa luginave, kodrave dhe kepeve te vegjel.
Bregdeti I himares ndahet ne dy plazhe te ndara nga nje kreshte me gure gelqerore qe del ne det.
Ne pjesen jugore te plazhit te Spiles ka shume burime me uje te fresket. Bimesia perbehet nga
pisha te rralla dhe me shkurre te perziera
Projekti kalon 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
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5. B
BURIMET NATYRORE

5.1

KLIMA
A

Klima e B
Bashkisë Himarë në pë
ërgjithësi ë shtë klima tipike e një
ë vendi messdhetar, prra me verë të
thatë e të nxehtë dhe
e dimër të ngrohtë
n
dhe
e me reshje (shih figurë
ën më poshhtë). Zona ka
k një lagështi
eri në 70%.. Temperatu
ura më e ulë
ët është e regjistruar
r
në Janar 12°°C, dhe më
ë e larta 32°C,
që arrin de
në muajt Korrik-Gush
ht. Tempera
atura absollute e detit arrin deri në
n 27,2 °C dhe minima
ale rreth 13
3,5
anë mesata
arisht 106 d itë me diell dhe 190 ditë pjesërishht me re ose
e të vrenjturra.
°C. Gjatë gjithë vitit ja
ë total rreth 2,805 orë me
m diell në vvit.
Pra, ka në
Pilur dhe Kudhësi jan
në relativish
ht larg nga b
bregu i detit dhe në një
ë lartësi 3000-450 mbi nivelin
n
e dettit,
për këtë a
arsye vera atje
a është më
m e freskë t dhe dimri më i ftohët se sa në ppjesën tjetërr të bashkissë.
Këto karakteristika duhet të shfrrytëzohen p
për zhvillimiin e turizmitt në këto fsshatra. Resh
hjet e shum
mta
ushqejnë përrenjtë dh
he lumenjtë
ë e zonës.

Temperatu
ura Mesatarre mujore (V
Vlora)

Legjenda: –– me e la
arta; –– mes
satare; - - - me e ulëta))

Në Bashkinë e Himarës nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me cilësinë e ajrit. Asnjë matje nuk është
bërë për ndotësit kryesorë të ajrit. Cilësia e ajrit në zonat bregdetare në përgjithësi është e mirë me
përjashtim të rasteve kur atje ka një industri të zhvilluar dhe ndotëse.

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 VNM.

5.2.1

Gjeomorfologjia dhe Gjeologjia

Malet e Shqiperise, nga ana tektonike, jane te ndara ne dy ndarje kryesore gjeologjike,
Albanidet e Brendshme dhe te Jashtme. Albaniadet e Brendshme jane te dominuara nga luginat
ofiolitike ndersa Albanoidet e Jashtme jane te perbera nga kater gjysem-paralele zona me
hedhje: Zona e Krasta-Cukali, Zona e Krujes, Zona Joniane dhe Zona e Sazanit.

Zona e studimi pozicionohet brenda zonave te Jonit dhe Sazanit. Pjesa e bregdetit perbehet
nga rera detare kuaternare dhe zhavorre terciare Molasset jane te depozituara ne Masat e
Peri- Adriatik, te cilat kane shtresa te vjetra me sedimante karboni. Keto perbehen nga ranore,
myshqe, shale and marle.
Ne ndertimin gjeologjik te zones ku do te rindertohen ujesjellesat e fshatrave te bregut te detit,
marrin pjese depozitimet nga Jurasiku deri ne moshat e kuaternarit.

5.2.2

Sizmiciteti

Litorali i detit Jon shtrihet nga Gadishulli i Karaburunit ne pjesën jugperëndimore të gjirit të
Vlorës deri poshtë në Sarandë. Sigurisht kjo zonë është e lidhur me zonat tektonike Jonike
dhe të Sazanit. Brezi antiklinor i Çikës përfaqëson pjesën perëndimor të zonës së Jonit si dhe
zonën e bregdetit Jonian.
Duke iu referuar Durmishi et al. 2004, studimet gjeo-morfologjike-sedimentologjike tregojnë se
depozitimet e bregdetit shqiptar mund të klasifikohen si më poshtë: Aluvioni i Qeparoit; Kjo
zonë përfaqëson litoralin dhe depozitimet e Kuaternarit te formuara nga përroi dhe kanioni i
Qeparoit me natyrë karbonatike.
Zona e Vuno-Himarë; Kjo zonë përfaqëson litoralin si shkëmbor ashtu dhe rërorozhavorror, si
dhe praninë e përrenjve dhe kanioneve përkatës, ku më i spikatur është kanioni i Gjipesë.
Zona e Porto-Palermos; Kjo zonë përfaqëson kryesisht një litoral dhe truall kryesisht
karbonatik, me një vijë bregore të përfaqësuar nga gjire, falëza, tepër karakteristike Zona e
aluvionit Palasës-Dhërmi;
Zona e fanit aluvial të Palasës-Dhërmi përfaqëson litoralin, dhe formacionet kuaternare të
depozitimeve të faneve aluviale të formuara kryesisht nga përroi dhe kanioni i Palasës si dhe
ai i Dhërmiut. Zona e bregdetit të Jonit, nga pikëpamja fiziko-gjeografike është Litorali i Sipërm
nga Karaburuni në Qeparo, dhe Litorali i poshtëm nga Saranda tek Kepi i Stillos. Brezi
antiklinal Çike-Tragjas dhe Qeparo përfaqëson pjesën më perëndimore të strukturuar të brezit
jonian. Ato janë të përbëra nga depozitime karbonatike.
Pjesa perëndimore e malit nga Maja e Qorres (Llogora) deri tek Maja e Vrriut (547.0 m) në
verilindje të gjirit të Porto Palermos deri poshtë me ujërat e katërta ka marrë emrin e “Rivierës
shqiptare”. Gjatësia e saj është rreth 45 km vijë bregdetare (nga delta e Palasës – tek gjiri i
Porto Palermos) dhe karakterizohet nga një varietet gjeomorfologjik. Palasë, Dhërmi, Himarë
kanë një bregdet plazhesh shkëmbore pjesa tjetër Vuno, Gjipe, Bunec, Llaman, Porto
Palermo, etj., bregdetit karakterizohet nga shkëmbinj të thepisur në det. Litorali Jonian
karakterizohet nga një numër i madh kepësh, shpellash, kanionesh, deltash, tarraca detare,
grumbullimesh intensive, sektorësh abraziv si dhe konformacione morfologjike të ndryshme.
Gjatësia e bregdetit Karaburun - Qeparo është 53 km. Proceset karstike detare janë shumë
aktive dhe luajnë një rol të rëndësishëm në morfologjinë e bregut. Pjesa erozive-abrazive e
litoralit Jonian shtrihet dukshëm në lartësitë 90-100 m (shumë e zakonshme deri në nivelin 200
m) në zonën Palasë-Himarë.
5.2.3

Tokat

Përqindja e tokës urbane dhe asaj bujqësore është rreth 23% e totalit të tokës dhe në përgjithësi
gjendja e saj paraqitet akoma e mirë. Raporti midis tokës së përdorur ndaj asaj totale është shumë
i mirë dhe përbën një thesar për këtë zonë të studimit që duhet ruajtur. Është e nevojshme rritja e
sipërfaqes së pyjeve për të minimizuar efektet e erozionit, për të ruajtur dhe krijuar habitate të reja
si dhe për të kontribuar në cilësinë e peisazhit.
Një numër faktorësh po kërcënojnë në mënyrë të veçantë bregdetin me ndërtime abuzive dhe
ilegale, mbetjet, djegia e kullotave etj. Premisat për një rigjallërim të bujqësisë në zonë, përbëjnë
një lajmërim për përdorimin e pesticideve dhe plehrave kimike pra, dëmtim të cilësisë së tokës.
Dihet që këto prodhime kimike mund të dëmtojnë jetën e mikroorganizmave dhe kushtet e jetesës.
Një shqetësim të madh në zonë janë edhe guroret e shumta, që po përdoren pa kriter, jashtë
kushteve që përcakton ligji për guroret, duke e dëmtuar tokën, peisazhin përreth tyre, habitatet dhe

sigurisht biodiversitetin. Dëmi i tyre lidhet shpesh edhe me dëmtimin e lumenjve dhe të përrenjve
të zonës.

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

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

Kontaminim
i i dherave

Ndertimi i impiantit
te derdhjeve.

Derdhjet
aksidentale
karburantit
automjeteve.

E lehte

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

te
te

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

Burimet e Ndikimit

Ndikimi

Magnituda

Gerryerja e
dherave.

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

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

Masat Lehtesuese
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

Duke u bazuar në veçoritë gjeomorfologjike, gjeologo-strukturore dhe hidrogjeologjike në zonën e
hapësirës bregdetare Palasë - Sarandë veçohen nën-zonat:
Riviera e Sipërme që përfshin nën-zonën Palasë- Qeparo.
Riviera e Poshtme që përfshin nën-zonën nga Borshi në Sarandë.
Nën-zona e Rivierës së Sipërme (Palasë- Porto Palermos) ka formacion karbonatik (gëlqerorë dhe
dolomitë). Në rivierën e sipërme shtrihen dy komplekse ujëmbajtëse:
1. Kompleksi ujëmbajtës i formacionit karbonator.
2. Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të shkriftë kuaternare.
Brenda Rivierës së Sipërme veçojmë këto sektorë
1. Sektori Palasë-Dhërmi.
2. Sektori Vuno-Himarë.
3. Sektori Porto Palermo-Qeparo.
Në sektorin Palasë-Dhërmi me sipërfaqe ujëmbledhëse rreth 21 km2 burimet janë më të shumta në
numër. Ato dalin kryesisht në kuota të larta( nga +60m deri ne +1520m) dhe kanë prurje nga 0,5 20l/sek ( ka dalje edhe të një numri të madh burimesh me prurje nga 0.007-0.5 l/sek). Burimet kanë
prurje të vogla për shkak të sipërfaqeve të vogla ujëmbledhëse brenda sistemit karbonatik si burimet
e Palasës, Vrisit të Dhërmiut, Shën Mërisë Dhërmi etj.
Në sektorin Vuno-Himarë dhe Palermo-Qeparo me sipërfaqe respektivisht 66 dhe 32 km2 , të gjithë
burimet dalin në kuota të ulëta të malit të Çikës me prurje relativisht të larta si ai i Potamit (200 l/sek)
apo ai i Qeparoit (200 l/sek).
Ujërat nëntokësore ushqehen edhe nga uji i bollshëm i shirave në sezonin përkatës si dhe nga uji
nëntokësor i masivit karstik te lindjes.
Uji i pijshëm (burimet dhe puset)
Në Bashkinë Himarë burimet e ujit të pijshëm janë të origjinave të ndryshme duke filluar nga ato me
origjinë karstike, nëntokësore, ujërat në mjedisin detar, burime të pasura minerale etj.
Duke u bazuar në disa studime që lidhen me zonën ujërat janë të një cilësie të mirë dhe që mund të
përdoren pasi kanë marrë trajtimin e duhur. Pjesa më e madhe e këtyre burimeve të ujit të pijshëm
gjenden në fshatrat Pilur, Kudhes, Dhërmi, Vuno, Qeparo-fshat, Ilias, Jal dhe që praktikisht duke u
nisur nga pozicioni i tyre ato mund të quhen të mbrojtura nga ndotësit e mundshëm pasi gjenden
larg zonave urbane dhe atyre në zhvillim

Ujërat nëntokësore
Një shqetësim i madh sot për shëndetin publik është i lidhur me pastërtinë dhe ndotjen e ujërave
nëntokësore që gjenden pranë zonave të banuara dhe atyre në zhvillim. Planifikimi i zonave të
ndërtimit duhet të bëhet në mënyrë të qëndrueshme për të mundësuar pastërtinë e ujërave
nëntokësore edhe në të ardhmen pa i ndotur ato. Një rrezik tjetër i mundshëm është ndotja nga
përdorimi i plehrave kimike dhe detergjenteve apo i mbetjeve toksike.
Mungesa e një bujqësie intensive në këto 20 vitet e fundit sigurisht që i ka mbajtur të pastra
burimet nëntokësore nga këto ndotës. Në disa nga oborret private vihen re përdorimet e
pesticideve si ai i gurkalit (CuSO4) tek limonët, vreshtat dhe ullinjtë. Gjithashtu iniciativat e fundit të
Qeverisë Shqiptare kanë nxitur mbjelljet e fidanëve të ullinjve duke krijuar plantacione të vogla.
Sigurisht që këto premisa nuk do të ruajnë dot pastërtinë e ujërave nëntokësore në rast se nuk
bëhet një kujdes dhe zbatohen rregullat e spërkatjeve, ujitjes etj.
Lumenjte dhe perrenjte
Lumenjtë dhe përrenjtë e zonës në përgjithësi burojnë nga malet dhe furnizohen edhe nga reshjet,
pra shërbejnë edhe si ujëmbledhës, janë me një regjim të përkohshëm, pra prurjet janë më të
mëdha në sezonin e reshjeve (pranverë, vjeshtë dhe dimër) dhe pothuajse thahen në sezonin e
verës.
Si të tillë mund të përmendim Përroin e Mollës që kalon pranë Pilurit dhe që përfundon në lumin e
Kudhësit, lumin apo përroin e Kudhësit, i cili kalon pranë Kudhësit dhe përfundon në Qeparo-fushë
dhe më pas përfundon në det në formën e deltës, duke sjellë mbetje urbane dhe aluvione.
Gjithashtu mund të përmendim përroin e Koramit, në afërsi të Himarës i cili derdhet në det, Spile
pranë portit. Përroi i Vishës krijon një luginë e cila kalon në anën veriore të Himarës Fshat dhe
derdhet edhe ky në det. Po ashtu mund të përmendim përroin e Dhërmiut dhe atë të Ngjipesë; i
pari përfundon në plazhin e Dhërmiut, të cilin e kanë devijuar nga shtrati i tij natyror duke u derdhur
mbi rrugën që të çon në anën jugore të këtij plazhi, shkaku i këtij devijimi janë ndërtimet e shumta
dhe pa kriter në zonën e Dhërmiut; i dyti ai i Ngjipesë derdhet në gjirin me të njëjtin emër që
ndodhet në veri të Plazhit të Jalit ku përfundon në formën e një delte duke sjellë edhe atje aluvione
dhe edhe mbetjet urbane.
Përrenjtë e tjerë që gjenden larg fshatrave të banuar janë në gjendje natyrale të mirë dhe të
pacenuar.
Ekzistenca e këtyre përrenjve si dhe të tjerëve në hapësirën e bashkisë Himarë, ka pasur një
impakt pozitiv mbi habitatet, ekosistemet, biodiversitetin dhe erozionin. Në ditët e sotme ata janë të
kërcënuar nga shumë faktorë.
Mjedisi detar
Mjedisi detar përbëhet nga disa element të cilët duhen marrë në konsideratë për ta ruajtur atë.
Qeveria Shqiptare përmes rregullores Nr.177 te 31.03.2005, përcakton qartë rregullat për ruajtjen
e këtij mjedisi të rëndësishëm.
Po kështu direktiva për detet (91/271/KKE; 98/15/KE e BE, ka përcaktuar qartë 11 indikator cilësie
përmes të cilëve përshkruhet si duhet te jete gjendja e mjedisit te mire detar (SMM). Këta indikator
janë si më poshtë:
1. Biodiversiteti te jete i mbrojtur;
2. Llojet jo-indigjene nuk e ndryshojnë forcërisht ekosistemin;
3. Masa e peshqve që tregtohen është e shëndetshme;
4. Elementët ushqyes të zinxhirit ushqimor sigurojnë bollëk dhe riprodhim;
5. Eutrofikimi është minimalizuar;
6. Integriteti i fundit të detit siguron funksionimin e ekosistemit;
7. Ndryshimet e vazhdueshme të konditave hidrografike nuk ndikojnë forcërisht mbi ekosistemin;

8. Përqendrimet e ndotësve nuk sjellin efekt;
9. Niveli i ndotjes tek peshqit dhe prodhimet e tjera detare është nën nivelin e lejuar;
10. Hedhja e mbeturinave në det nuk shkakton dëm
11. Depërtimi i energjive të ndryshme (duke përfshirë këtu edhe zhurmat nënujore) nuk ndikojnë
forcërisht mbi ekosistemin
Shqipëria duke qenë se është një nga 22 Palët Kontraktuese të Konventës së Barcelonës duhet
të adoptojë Planin e Veprimit Mesdhetar( PVM).
Në bashkinë Himarë mungon informacioni dhe të dhënat për pjesën më të madhe të
deskriptorëve duke e bërë të pamundur përcaktimin e shkallës së gjendjes së këtij mjedisi të
rëndësishëm.
Biodiversiteti detar
Mjedisi detar luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e bashkisë Himarë. Ky rol është i lidhur
ngushtë me turizmin, peshkimin, burimet ujore, lojërat e ujit dhe transportin. Zhvillimi i zonës
duhet të marrë parasysh rëndësinë e tij me qëllim që biodiversiteti dhe mjedisi të ruhen. Mjedisi
detar në Bashkinë Himarë ka tre zona kryesore:
a. litorali i sipërm
b. litorali i mesëm
c. litorali i poshtëm
Litorali i sipërm ndodhet mbi nivelin e baticës dhe dallohet një ngjyrë e errët nga Cyanobacteria
që ushqehen nga guaskat Littorina dhe vazhdon të shtrihet vertikalisht nga 1m deri në 6m.
Speciet karakteristike të saj janë; Cyanophycea sp., Gastropods Littorina sp. dhe Cirripeds
Chtamalus depresus.
Litorali i mesëm shtrihet rreth 1m vertikalisht midis vijës së baticës dhe zbaticës. Karakteristika
kryesore e ujërave është prania e Coralligenous algae ( Lithophyllium sp).,të cilat shtrihen më
shumë se 1 m gjerësi. Ky formacion biogjenik është gjetur në Rrëza e Kanalit. Ato janë indikatorë
të mirë biologjik për ndotjen sipërfaqësore dhe luhatjen e nivelit të detit, për këtë arsye për
Lithophyllium sp kërkohet marrja e masave për mbrojtjen si një monument natyror. Specie të
tjera interesante të kësaj zone janë Lithophyllum lichenoides që ushqehen me Patella sp.
Litorali i poshtëm shtrihet deri në 45 m thellësi.
Biocenoza më e rëndësishme e kësaj zone janë livadhet nënujore të barishtes detare Poseidonia
oceanica . Livadhet me Poseidonia janë burimi ushqimor primar i litoralit(pra edhe i prodhimit të
oksigjenit) dhe i biomasës si dhe një nga komunitetet detare më të larmishme me më shumë se
1000 specie algash, invertebrorësh dhe peshqish. Gjithashtu ato kontrollojnë edhe rrjedhjen e
sedimentit detar duke dobësuar përmes rrënjëve të tyre fuqinë e dallgëve. Në këtë mënyrë
livadhet e Poseidonias kontribuojnë jo vetëm në mbrojtjen nga erozioni detar por edhe në
mbrojtjen e biodiversitetit detar. Prania apo mungesa e Poseidonia oceanica pasqyron cilësinë e
ujërave të zonës. Duke pasur parasysh rëndësinë e saj, kjo specie mbrohet në shumë shtete të
Mesdheut si një bio-indikator për ujërat e pandotura. Zhdukja e kësaj specie nga ujërat detare do
të konsiderohej si një tragjedi ekologjike. Monitorimi i vazhdueshëm i livadheve të Poseidonia
oceanica është mjaft i rëndësishëm për mjedisin detar.
Poseidonia oceanica është e mbrojtur nga direktiva e BE për habitatet.
Banorë tipikë të kësaj zone janë edhe ekinodermatët dhe krustacetë dekapode.
Plani i Menaxhimit te Bregdetit Shqiptar i vitit 1995, ka përcaktuar 7 njësi detare bio-gjeografike
në zonën e Bregdetit të Jugut. Këto njësi janë përcaktuar duke u bazuar në gjeomorfolloginë
bregdetit, gjeologjinë, orientimin, ekspozimin ndaj erës, luhatjet e nivelit të detit etj..

Ky klasifikim vazhdon të jetë i vlefshëm pasi ishte edhe një nga bazat e Strategjisë dhe Planit
Veprues për Biodiversitetin (SPVB) në Shqipëri i realizuar nga Ministria e Mjedisit në vitin 1999.

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 ujit. 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 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 derdhje.
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.

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
Komponent
i 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.
Nxjerrja e
materialeve te
siperfaqes do te
rrite
dobesine/cenuesh
merine e ujerave
nentokesore.
Impianti I ndertimit
rrjedh.

Ujerat
nentoksore
gjate
ndertimit

Si me siper

Si me siper

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

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.

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
Komponent
e prekur

Burimet e ndikimit

Permbutje
e rrjedhave
te ujit

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

Cilesia eujit

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

5.4

Ndikimi

Rendesia

Masat e lehtesimit

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

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.

HABITATI DHE BIODIVERSITETI

Zona e Bashkisë Himarë ka një mjedis tokësor të pasur në florë dhe faunë, si dhe ka një
shumëllojshmëri të madhe të habitateve, e shoqëruar me një bimësi të një rëndësie të veçanta
kombëtare. Një numër i madh llojesh bimore në zonë janë me një interes të madh shkencor,
ndërsa një pjesë tjetër e madhe kanë vlera të mëdha ekonomike si bimë mjekësore, vajore,
industriale, dekorative etj. Flora e zonës në studim është gjithashtu mjaft e pasur ku gjenden
rreth 1,400 llojesh bimësh të larta (duke përfaqësuar rreth 42.4% të florës së Shqipërisë). Këtu
gjenden gjithashtu rreth 68 lloje bimësh apo 21.3% të totalit të specieve të rralla dhe të
rrezikuara të Shqipërisë
5.4.1

Pershkrimi i habitateve dhe specieve

FLORA
Bimësia në ultësira ose në pyjet gjithnjë të gjelbra dhe në shkurre, shtrihet nga bregu deri në
lartësinë 900 m. (mali Rrëza e Kanalit, Palasë-Himarë). (Assoc. Orno – Quercetum ilicis). Pyjet
mesdhetare me pisha (Asoc. Pistacio- Pinetum halepensis), që nuk janë vendase për ketë
zone, (Assoc. Pistacio- Pinetum halepensis), që shtrihen nga Parku kombëtar i Llogorasë deri
në lartësinë 400-500 nga niveli i detit( Pinus halepensisdhe më rrallë Pinus pinea).
Komunitete bimore të dominuar nga Euphorbia dendroides, Pistacia lentiscus – Allianca Oleo
– Ceratonion (Asoc. Pistacxio – Euphorbietum dendroides), Ceratonion (Assoc. Pistacxio –
Euphorbietum dendroides). Kjo lloj bimësie gjendet vende-vende përgjatë Rreza e KanalitPorto Palermo pranë detit në lartësinë 50-100 m.
Bimësia e ulet malore me lartësi 100 cm (Assoc. Chrysopogono – Phlometum fruticosae,
Assoc. Ericetum manipuliflorae), që rritet mbi tokë të thatë dhe gëlqerore deri në lartësinë 900
m mbi nivelin e detit. Bimësia e gjendur nëpër rrëpira(pseudo-stepa) e dominuar nga
Brachypodium ramosum (Asoc. Brachypodium ramosi), kjo bimësi është në degradim nga
mbikullotja. Zonat me livadhe gjenden deri në lartësinë 900 m. ( Dhërmi, Vuno, Ilias, Himarë,
Qeparo)
Zonat pyjore me lis gjetherënës (Asoc. Quercetum frainetto), që gjendet në faqen perëndimore
të malit rrëza e Kanalit, Vuno-Himarë, nga 300 deri 500. Zona pyjore që mbizotëron Quercus
ithaburensis subsp. macrolepsis (që njihet edhe si lisi i Vlorës) dhe që mbulon 60-70% të
sipërfaqes, me larësi 7 m; shkurre që mbulojnë 60%, dhe me lartësi 1-2 m; shtresë bari që
mbulon 30% të sipërfaqes me lartësi 0,3 m; ky tip pylli gjendet në Himarë, Porto Palermo, në

lartësinë 0-800 m. Pyjet me konifere malore (Asoc. Pineto – Abietetum borissi-regis), ku pemët
mbulojnë 80-90% të sipërfaqes, shkurret 50-60% dhe bari 20%. Në lartësinë nga 750-1,300 m,
Quercus ithaburensis subsp. macrolepsis janë zëvendësuar nga Asoc. Pineto – Abietetum
borissi-regis. Pyje të dominuar nga Pinus leucodermis (Asoc. Pinetum leucodermis typicum).
Ky pyll dominohet nga Pinus leucodermis që shtrihen në lartësinë 1300- 1,700 m
FAUNA
Ne të njëjtën mënyrë, bregu jugor Shqiptar ka një shumëllojshmëri të pasur faune:
Invertebrorët. Te dhënat për invertebrorët nuk janë të plota por sidoqoftë rreth 150 lloje
insektesh (rreth 151 lloje të rendit Coleoptera dhe 93 lloje të rendit Lepidoptera). Amfibët dhe
reptilët. Në këtë zonë ka rreth 11 lloje Amfibesh (nga 15 që njihen në tërë vendin) dhe rreth 30
lloje Reptilësh (nga 37 lloje që njihen në vend). Kjo pasuri vjen nga shumëllojshmëria e
habitateve në zonë dhe kushtet atmosferike.
Caretta caretta viziton shpesh bregun jugor. Si lloje endemike mund të përmendim Testuto
marginata dhe Rana epeirotica. Zogjtë, rreth 250 lloje zogjsh gjenden në këtë zonë nga 330 të
tillë në të gjithë vendin. Këtu gjejmë qukapik, mëllenja etj, pra lloje të zogjve të pyllit por edhe
të livadheve.
Gjitarët, rreth 55 lloje nga 71 të tilla gjenden në këtë zonë, pavarësisht se mungojnë të dhënat
e plota. Lakuriqë shpellash, mishngrënës dhe gjitarë të mëdhenj, gjitarë deti janë të pranishëm
në zonë. (Lutra lutra, Monachus monachus dhe delfinët). 17 lloje gjitarësh i përkasin Listës se
Kuqe të Gjitarëve të Kërcënuar në mbare boten.
Zona Te Mbrojtura
Në Bashkinë e Himarës ka një numër të konsiderueshëm të zonave të mbrojtura dhe natyrore
si dhe një numër monumentesh natyrore. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur një numër
monumentesh natyrore që gjenden në zonë. Këto monumente duhet të mbrohen me çdo kusht
si një pasuri e madhe e zonës por edhe kombëtare si dhe duhet të pasurohen me zona të reja
të mbrojtura në bazë të ligjeve në fuqi. Të gjitha këto monumente janë edhe një atraksion
turistik i rëndësishëm për Bashkinë e Himarës.
Monumentet Natyrore ne Bashkine Himarë
Bio‐monumente

Gjeo‐monumente

Rrapi i Kosmarit‐Kudhes
Rrapi i Palases
Lisat e Pilurit
Qiparisi i Kambanores se Kishës se Vunoit

5.4.2

Mbihipja e Çikës
Gjiri & shpellat e Gramës
Shpella e Porto Palermos
Shpella e Pirateve (Dhërmi)
Kanioni i Gjipes
Bokërimat e Vunoit
Delta e Përroit te Palases

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

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

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.
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

E vogel

E vogel

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.

Bur imi

Komponenti i
prekur

Aksidentet
(karburant
lubrifikante,
mbetjet e
rrezikshme)

Te gjitha
grupet

Zhurma

Shpendet,
gjitaret,
amfibet,
zvarraniket

Lekundjet

Te gjithe grupet
e faunes

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

Habitatet ujore

Ndikimi

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
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

Rendesia

Masat e lehtesimit

E vogel

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.

E vogel

S’ka masa lehtesuese.

E vogel

S’ka masa lehtesuese.

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

Ujitja e rruges gjate
sezonit te thate.

E vogel

Riparimi I zonave te
prekura.

Shkaterrimi dhe degradimi I
mjediseve,
Largimi/levizja I/e faunes,

E vogel

Punimet gjate sezonit te
thate.

Bur imi

Komponenti i
prekur

Furnizimi me
materiale inerte

Habitatet ujore
dhe tokesore

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

zjarri I
rastesishem (I
paqellimshem)

Bimesia
tokesore

Ndikimi

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

Rendesia

Masat e lehtesimit

E vogel

Mos shfrytezimi i
materialeve inerte nga
lumenjte .

E vogel

S’ka masa lehtesuese.

E vogel

Forcimi I rregullores se
gjuetise.

E vogel

Forcimi I rregulloreve
perkatese

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

Prerjetransportim
trupash per
drute e zjarrit

Pyjet breglumore,
mesdhetare dhe
ato te pishes.

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.

Migrimi I popullsise se kafsheve per
shkak te shqetesimit.

Burimi

Komponenti i
prekur

Aksidentet
(karburant,
lubrifikante,
mbeturina te
rrezikshme)

Te gjithe grupet

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
Zhvillimi
urban
Punimet
ndertimore ne
te ardhmen

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
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.

Jo
domethenese
E Vogel

S’ka masa lehtesimi

Trafiku I
renduar

Ndikimi

Ndotja, prishja e cilesise se ujit,

Rendesia

Masat e lehtesimit

E Vogel

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

Degradimi I mjediseve, humbja e
biodiversitetit, demtimi ose shkaterrimi
I vendeve shtuese per peshk dhe lloje te
tjera .

Te Gjithe Grupet
E Faunes

Fauna

Mesatare

Shmang zhvillimin
urban afer shtratit te
lumit,
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 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave.
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.
Cilësia e ajrit në Bashkinë Himarë përcaktohet nga këta faktorë kryesorë: industria, transporti,
mbetjet, pluhuri dhe pjesëzat si dhe ngrohja në periudhën e dimrit.
Numri i vogël i industrive që emetojnë ndotës në mjedis nuk duket të jetë problem për cilësinë e
ajrit. Rreziku kryesor për ndotjen e ajrit mbetet ndërtimi, si një industri në rritje (PM10, PM 2,5),
transporti me ndotësit e tij (numri në rritje i automjeteve, automjetet e vjetra, cilësia jo e mirë e
karburanteve(PM10, SO2, NO2, Pb,) rrugët e pashtruara si dhe mbetjet (dioksina) e
grumbulluara në disa zona si Ilias, Jal, Vishe.
Në fshatrat si Pilur, Kudhës, Qeparo-fshat, Vuno, Dhërmi, Himarë-fshat ku cilësia e ajrit është
dukshëm e mirë, i vetmi problem që paraqitet është hedhja jo në vendin e caktuar e mbeturinave
si dhe ngrohja me dru gjatë dimrit. Po ashtu djegia e kullotave shpeshherë sjell tymra që prishin
cilësinë e ajrit në zonë.
Faktorët kyç që ndikojnë në cilësinë e ajrit dhe në mjedis nuk sjellin ndonjë ndikim serioz në
ndotjen e ajrit në zonë dhe për pasojë edhe për shëndetin publik. Numri i vogël i industrive
ndotëse, trafiku i ulët dhe numri i vogël i rezidentëve për periudhën më të gjatë të vitit (pranverë,
vjeshtë dhe dimër), biodiversiteti i lartë i bimësisë (bimësia e malit të Çikës) si dhe afërsi e deti
Jon e përforcojnë edhe më tej këtë konkluzion.
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.
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
Tabela 6-1 Permbledhje e ndikimeve kryesore dhe e masave lehtesuese ne cilesine e ajrit

Faza

Burimet e
ndikimit

Ndikimi

Rendesia

Masat lehtesuese

Ndertimi

Trafiku I
ndertimit dhe
punimet
tokesore.

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,
Shpejtesia e kamioneve ne
dhe jashte vendit te punes,
Vendosja e duhur e
magazinave dhe e rrugeve
te transportit.

Funksionimi

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

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

S’ka masa lehtesimi.

6.2

ZHURMA

Ndotja akustike mund të jetë shumë e dëmshme për shëndetin publik duke shkaktuar një numër të
madh problemesh shëndetësore, siç po ndodh sot në një numër të madh qytetesh të zhvilluara.
Duke qenë jo vetëm një qendër rezidenciale por edhe një qendër e rëndësishme turistike, Bashkia e
Himarës duhet të marrë masat e duhura për të shmangur këtë ndotje në zonë.
Burimet kryesore të kësaj ndotjeje janë disko-baret në plazhe me muzikën me volum të larte, trafiku
i rënduar në periudhën e sezonit veror, parkimet në zonat rezidenciale dhe pranë plazheve etj. Kjo
ndotje është edhe më e dëmshme në orët e vona të natës.
Parkimi në zonën e shëtitores në qytetin e Himarës është një tjetër “pikë e nxehtë” e kësaj ndotjeje
sidomos gjatë periudhës së verës.
Prania e anijeve në portin e Himarës si dhe zhurmat e tjera mund të dëmtojnë edhe biodiversitetin
në det (faunën ujore) dhe në ajër (zogjtë), duke dëmtuar për pasojë zinxhirin ushqimor.
Masa të posaçme duhen ndërmarrë në përputhje dhe me standardet e BE në bashkinë e Himarës.

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).
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. 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)

Efekti kritik ne shendet
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

LAeq
(dBA)

Koha
baze
(ore)

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

Spitale, salla trajtimi (brenda)
Zona me aktivitetet social- ekonomik
Zona industriale, tregtare, qarkullimi
Demtim degjimi
trafiku (mjedis i jashtem dhe i
brendshem)
Mjedis urban
Mjedise publike, te jashtme apo te
Demtim degjimi
brendshme
Ceremoni, festivale dhe argetime
Demtim degjimi (klientet < 5 here/ vit)
Muzike nepermjet kufjeve te degjimit Demtim degjimi
Tinguj – zhurme impulsive nga
Demtim degjimi (te rriturit)
fishekzjarret dhe armet e zjarrit
Demtim degjimit (femijet)
Parqe publike
Parqet natyrore dhe zonat e mbrojtura Prishje e qetesise

LAmax
Fast
(dB)

-

40

70

24

110

85

1

110

100

4

110

85 # 4
-

1
-

110
140#2
120#2

#3

Shpjegime:
LAeq (dBA) = Niveli ekuivalent i matur ne shkallen A
Koha baze (ore) = Koha gjate se ciles behet matja
LAmax Fast (dB) = Niveli i matur ne shkallen A ne menyren Fast (e shpejte)
# 1 = Sa me e ulet qe te jete e mundur.
# 2 = Presioni zanor maksimal (LAmax, fast) matur 100 mm larg veshit.
# 3 = Zonat e jashteme te qeta duhet te mbrohen dhe raporti i zhurmes hyrese/shtese me zhurmen e fonit
natyral duhet te ruhet sa me i ulet qe te jete e mundur.
# 4= Nen kufjet e degjimit, pershtatur me vlerat fushes se lire
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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.

6.3

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.

KOMUNITETI LOKAL DHE SOCIAL-EKONOMIA

Ky sektor pershkruan qellimin dhe metodologjine e adoptuar per llogaritjen e ndikimeve te
fuqishme ne komunitetin lokal dhe ne socail-ekonomine. Ai perqendrohet ne ndryshimet e
masave dhe ne aksesinn e lehesimeve te perbashketa. Ato perfshijne shkolla, spitale, kisha,
dyqane dhe sherbime kyce, hapesire te hapur, dhe mundesine e hyrjes se ketyre lehtesimeve
ne popullsine lokale.
6.3.1

Mjedis Eksistuese Informacion i Pergjithshem

6.3.1.1 Ceshtjet Sociale -Ekonomike
Popullsia
Popullesia dhe fshatrat qe ndodhen brenda dhe ne afersi te zones dhe qe kane interesa te
drejteperdrejta me te paraqitet ne tabelen e meposhteme.

Tabela 2.2: Dinamika e popullsise ne vendbanimet 1926-2004
Vjet

1926

Bashkia Himare

8,043 7,487 9,964 8,698 8,043 7,832 9,441 10,697

1

Dhermi

2

Gjileke (me Dhermi)

3

Himara qyteti

4

Ilias (me Vuno)

5

Kudhes

6

1945

1950

1960

1969

1979

1989

1,817 2,053 1,385 1,601 1,545 1,358 1,341
-

-

-

-

-

-

1,786 2,069 3,986 4,001 2,895 4,498 4,601

2004

620
935
5,284

-

-

-

-

-

100

110

508

484

726

580

778

402

759

868

Palase

682

702

903

509

468

411

328

408

7

Pilur

651

483

750

435

584

289

638

497

8

Qeparo

1,120

814

1,134

866

1,028

530

1,170

1,500

9

Qeparo-Fushe (me Qeparo)

-

-

-

-

-

-

-

10

Vuno

882

1080

706

745

344

504

475

6.3.2

1479

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.
6.3.3

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.

6.3.4

Ndikimet

Ky projekt 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.
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 6-3 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 I
veprimit ne
komunitein
lokal dhe ne
socialekonomine.
Ndikimi I
ndertimit ne
komunitein
lokal dhe ne
socialekonomine..

Ndikimi

Rendesia

Masat lehtesuese

Ashpersia e
aksidenteve rrugore
rritet.
Siguri kembesore.

E mesme

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

Akses ne fshatrat
ekzistuese.

Ndarje e aksesit ne
disa fshatra.

E lehte

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

Rrjet uji, energjie
elektrike,dhe sistem
ujitje.

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:

-

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.

7.6

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 Himare - Vomulo PMM- kryesisht 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) 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”

(c) Kontraktori i
reres/zhavorrit

(c)Kontraktori i
reres/zhavorrit

(d) Kantieri

(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

(b)

Drejtuesi i mjetit

(b) Drejtuesi i

(c) Rere/Zhavorr
-pluhur

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

(c)

Drejtuesi i mjetit

(c)

(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

-pluhur

mjetit

Drejtuesi i mjetit

(d) Drejtuesi i mjetit

Komente

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Trashegimia Kulturore
Zbulimet arkeologjike

Trashegimia Kulturore
Mbikqyrje arkeologjike gjate punimeve, ne raste zbulimi te
rrenojeve me interest arkeoligjik. Njoftimi i Insitutit te
Monumenteve ne varesi te MKTRS

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

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

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) Ndotje

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

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje
(c) Ngecje e trafikut
(gjate veprimtarise se
ndertimit)
(d) siguria e automjeteve
/kembesore (jashte oreve
kur nuk ka veprimtari
ndertuese)

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

Instalimi
(c) Kontraktori i
Ndertimit

Shfrytezimi
(c) Kontraktori
i Ndertimit

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

(d) Kontraktori
i Ndertimit

(d) Kontraktori
i Ndertimit

(e) Kontraktori i
Ndertimit

(e) Kontraktori
i Ndertimit

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

Komente

Pergjegjesia Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

Kantieri i Ndertimit

Kantieri i Ndertimit

Instalimi

Shfrytezimi

(g) Kontraktori
Ndertimit

(g) Kontraktori
Ndertimit

Komente

Ndertimi
(g) Mbrojtja e
burimeve te ujit

(g) Marrja e masave (harkimi i kunetave, etj.) per te
parandaluar hyrjen direkte te ujrave nga kantieri i
ndertimit ne rrjedhat, kanalet, liqenet, puset dhe
akuiferet; sigurohen basene e mbrojtjes, ku nevojitet

(i) Kampet e ndertimit

(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.

Zhvendosja e
pleherave

Depozitimi i
Mbetjeve

(i) Kontraktori
Ndertimit

NjQV percakton
nje vend me
shkrim

Depozitimi i Mbetjeve

(a) Mbetjet e ndertimit
(asfaltimet e betonit,
karburanti, bojrat,
dherat e
kontaminuara)

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

(b) Mbetjet e forta

(b) Dispozim ne perputhje me udhezimet e Qarkut te
Vlore 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.

Instalimi

(d) Kontraktori
i ndertimit

Shfrytezimi

Komente

(d) Kontraktori i
ndertimit + FSHZH

(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

(e)
Kontraktori i
ndertimit

(e) Kontraktori i
ndertimit + FSHZH

(f) Rishfrytezim i dherave te germuar me
material te papershtatshem per mbushjet ne
zonat e peisazhit.

(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
Ndertimi

Ceshtje
Hidrologjia,
Ujerat
Siperfaqesore
dhe Nentokesore

Masat Lehtesuese
Hidrologjia, Ujerat Siperfaqesore dhe Nentokesore

Instalimi

Shfrytezimi

(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

(l) Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

(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

(m) Kontraktori
i Ndertimit +
FSHZH

Komente

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

Pergjegjesia Institucionale
Faza
Ndertimi

Ceshtje
Habitati dhe
Biodiversiteti
(n) Degradim i
habitatit tokesor

(p)Degradim i
habitatit ujor

Cilesia e Ajrit

Masat Lehtesuese
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.

Instalimi

Shfrytezimi

(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.

Komente

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

Pergjegjesia Institucionale
Faza
Ndertimi

Ceshtje
Zhurma

Masat Lehtesuese
Zhurma

Instalimi

(v) kontraktori eshte i detyruar te marre masa per (v) Kontraktori
minimizimin e zhurmave ne perputhje me gjithe i Ndertimit
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.
- 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.

Shfrytezimi

Komente

(v)
Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

(v) tu specifikuar
ne Dokumenta e
Kontrates

Pergjegjesi Institucionale
Faza

Ceshtje

Masat Lehtesuese

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

Instalim
(a) (b)
Kontraktori i
ndertimit

Shfrytezimi

Komente

(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
Shfrytezimin

Ceshtje
Peisazhi dhe bukurite
natyrore
(a)Ndikim vizual nga
muret
mbajtes dhe struktura te
tjera

Masat Lehtesuese
Peisazhi dhe bukurite natyrore

(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.

Toka dhe ujerat
nentokesore
(a) Ndotje e tokes dhe
ujesjellesit nga derdhjet
aksidentale te kimikateve
te ndryshme

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

Shfrytezimi

(b)
Kontraktori i
Ndertimit

(b)
Kontraktori i
Ndertimit +
FSHZH

Komente

(a) Kur eshte e mundur preferohen
strukturat me gabion sesa ato me beton

(b) Rehabilitimi i
vendeve te
depozitimit, kantierit te
punes dhe pengesave per
zhurmen.

Habitati natyror

Instalimi
(a) Kontraktori
I ndertimit

Duhen vendosur gardhe mbrojtes pergjate
zonave sensitive.
.

(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

Sherbimee Konsulence peer Projektin e De
etajuar Inxhinieerik dhe Pergattitjen e Dokumen
ntave te Tenderrit dhe Impaktin
n Mjedisor dhe
Social

9. P
PLANI MO
ONITORUE
ES MJEDIS
SOR
Eshte p
pergatitur nje
n plan plan monitorrimi si pjes
se e studim
mit te VNM
M-se me qellim qe te
e
percakto
ohen masa
at dhe procedurat mjed
disore qe duhet
d
te ad
doptohen peer Skemen dhe per te
e
identifikkuar ato pergjegjese pe
er zbatimin e tyre.
PMM-ja
a percakton
n ritmin, fre
ekuencen, kkohezgjatjen
n dhe kostton e masaave lehtesu
uese ne nje
e
m zbatimi dh
he I perfshin
n keto vepriime ne plan
nin e krejt projektit.
program
I
Plani m
monitorues mjedisor cakton
c
men
nyrat me ane te te cilave
c
do tee kryhen monitorimi
m
ndikime
eve ne mjed
dis dhe zbattimi I masa ve lehtesue
ese gjate fa
azes se ndeertimit. Monitorimi do te
e
fokusoh
het ne nje numer
n
te kufizuar imp
paktesh te identifikuara
a gjate VNM
M-se ne me
enyre qe te
e
siguroje
e nje efikasitet te masave lehtesue
ese te planiffikuara.
Qellimi i planit te monitorimit
m
te mjedisitt eshte qe te siguroje
e qe gjithe puna e nde
ermarre per
ndertimin dhe rehabilitimin e skemes sse “ Ndërtim
mi i shëtitorres Himarë”” eshte te je
ete nga ana
a
mjediso
ore e sigurte
e, ne konforrmitet me lig
gjet shqiptare dhe mun
ndesisht te pplotesoje pa
arshikimet e
Vleresim
mit te ndikim
mit mbi mjed
disin.
Ky plan
n merr ne konsidera
ate masat lehtesuese
e te paraqiitura ne L logaritjet e ndikimeve
e
mjediso
ore dhe ne nenet dhe kushtet perr mjedisin . shqetesim
mi I pare doo te jete projektimi I te
e
gjitha p
propozimeve
e te punes se re perr nje ndikim
m potencial mbi mjediisin dhe te ndikoje ne
e
hartimin
n dhe zbatim
min e tyre pe
er te siguru ar qe te jen
ne te pershtatshme perr sigurine e mjedisit.
Plani m
moniturues I mjedisit, ta
abela 9.2 ssiguron nje tregues te proceduraave monitoruese per te
e
siguruarr qe masat perkatese lehtesuese
e te vendosura ne tabe
elen 9.1 te zbatohen gjate
g
fazave
e
te nderttimit dhe operimit.
Rezultati neto I pro
ojektit duhe
et te jete po
ozitiv. Me ane te nje menaxhimi
m
tte kujdessh
hem dhe nje
e
kontrakttuesi te nd
djeshme pe
er zbatimin
n e tij, nuk
k ka arsye
e pse te m
mos kapeërcehen apo
o
shmang
gen rreziqett ndaj mjediisit, dhe te arrihen perf
rfitime maks
simale per ppermiresimiin e mjedisiit
dhe perrmiresimin e punes se ndermarre.
Kujdesi ndaj shend
detit dhe sig
gurise profe
esionale, as
shtu si per shendetin
s
e mjedisit, ja
ane aspekte
e
kyçe te per te pattur nje mjed
dis te nje ccilesie te mire.
m
Pas monitorimit tee tables jane rishikuar
zonat e zgjedhura te
t cilat kane
e nevoje pe
er aktivitete menaxhimi.

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

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

(b) NA

(b) Shihni (a)

(c) rere/zhavorr

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(c) Shihni (b)

(c) NA

(c) Shihni (a)

(d) Menanxhimi
Trafikut
Kantieri i
Ndertimit

(d) Oret dhe rruget
e perzgjedhura

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(d) Shihni (b)

(d) NA

(d) Shihni (a)

(a) Zhurma

(a) Nivelet e
zhurmes

(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) Pluhuri

(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) Nderprerja e
Trafikut (gjate
ndertimit)

(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
Cfare
duhet te
monitorohet

Ku

Si
Eshte parametri i
monitorimit/ lloji i
makinerise se
monitorimit

Kur
Eshte parametri
qe duhet
monitoruar

Pse
Eshte parametri
qe duhet
monitoruar

Instalim

Nderhyrje

(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

Faza

Ndertimi
Kantieri i Ndertimit

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

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

(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

(g) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionit
te FSHZH

NJQV

(i) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionit
te FSHZH

Pergjegjesi
Faza

Cfare

Ku

do monitorohet

Si

Kur

Pse

Eshte parametri qe do
monitorohet/ tipi i
makinerise
monitoruese

duhet parametri
qe do
monitorohet

duhet parametri qe
do monitorohet

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

Instalim

Nderhyrje

Ndertimi
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) NJQV

(a) MMPAU +
Konsulenti i
Supervizionet te
FSHZH

Mirembajtja
Supervizori
Kontraktori
/NJQV

(a) Mirembajtja
Supervizori
Kontraktori /NJQV

Nderhyrje
Mirembajtja e
Rrugeve te
Ndertuara
(a) Zhurmat

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

(a) Mirembajtja
/NJQV

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 do ti paraqiten FSHZH-se, MMPAU-se dhe
EBRD-se per shqyrtuar seri ku kane shkuar punimet e ndertimit. 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.

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.

-

