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KREU I
1.

ZHVILLIMI SHOQËROR-EKONOMIK NË SHQIPËRI, NEVOJAT E
VENDIT PER ENERGJI DHE PERSHKRIM I SHKURTER I PROJEKTIT
TE PROPOZUAR

1.1.

Hyrje

Ekonomia shqiptare është duke u zhvilluar me ritme te shpejta ne drejtim te integrimit
te saj rajonal, Evropian dhe botëror. Vendi ynë aktualisht është duke u përballur me
sukses me sfidat e integrimit ne Bashkimin Evropian, gjë e cila përfshin angazhimin për
ndërtimin e kapaciteteve te reja ekonomike, përshtatjen e teknologjive, si dhe
integrimin e ekonomisë shqiptare ne hartën e tregjeve rajonale dhe ndërkombëtare. Ky
përbën një proces kryesor për te garantuar koherencën dhe vazhdimësinë e strategjive,
te reformave, si dhe te prioriteteve te ekonomisë shqiptare, te cilat janë te nevojshme ne
kushtet e një ekonomie te tregut te lire. Arritja e këtyre objektivave parësore do te
behet e mundur nëpërmjet politikave efektive, konsolidimit dhe zhvillimit te sektorëve
kryesore te ekonomisë kombëtare, konsolidimit te institucioneve dhe hartimit e
implementimit te projekteve, te cilët realisht do ta integrojnë ekonominë Shqiptare,
duke u bazuar ne drejtimet kryesore te “Strategjisë Kombëtare për Zhvillimit dhe
Integrimit”, si dhe ne strategjitë sektoriale dhe rajonale. Përpjekjet konstante për
harmonizimin e politikave te rritjes ekonomike me kërkesat e standardeve mjedisore,
përbejnë gjithashtu një drejtim tjetër themelor te programeve te Qeverise për një
zhvillim te qëndrueshëm te vendit. Pavarësisht se furnizimi i vendit me produkte
primare energjetike ka ardhur gjithmonë në rritje, tregu vendas ka mbetur deficitar në
furnizimin si me energji elektrike, ashtu dhe me produkte hidrokarbure, ku shkak i
rëndësishëm është fakti qe vendi ynë nuk ka arritur te realizoje diversifikimin e
furnizimit me burime energjetike (ende nuk është i lidhur me rrjetin ndërkombëtar të
gazit natyror, ndërkohë qe ende nuk janë përfunduar lidhjet e interkonjeksionit
elektroenergjetik me rajonin), si dhe ka kapacitete gjenerues te pamjaftueshëm për të
plotësuar kërkesën në rritje për energji elektrike në vend edhe kur kushtet hidrologjike
janë të favorshme. Problemet e furnizimit me burime energjetike kanë ndikuar që ende
te ketë nivele të ulëta të aktivitetit ekonomik si dhe nivel modest të jetesës.
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Eksperienca e vendeve të zhvilluara ka treguar se, për të pasur një zhvillim normal të
sektorit energjetik duhet të vendoset një balancë e drejtë ndërmjet politikave
qeverisëse dhe mekanizmave të tregut, si dhe menaxhimit të energjisë.
Pikërisht ne ketë kontekst janë vlerësuar dhe trajtuar projektet qe duhet të ndiqen për
sektorin energjetik, duke përfshirë edhe ato qe lidhen me zhvillimin e zonave me
aktivitet kompleks sikurse mund te jene zonat energjetike dhe industriale, nëpërmjet te
cilëve evidentohen investimet përkatëse në vlerë (për burime gjenerimi, apo linja dhe
rruge te transmetimit), si dhe koha e domosdoshme, që duhet për t’i realizuar ato.
Rritja ekonomike dhe zhvillimi tërësor i vendit kane kërkuar dhe kane nxitur ndërtimin
e objekteve te reja energjetike e industriale, për te cilat ne ecuri janë paraqitur kërkesa
e propozime konkrete, mjaft prej te cilave janë fokusuar ne shfrytezimin e burimeve
ujore, si ky projekt ne vleresim. Si një studim i karakterit zhvillues e strategjik, do te
krijojnë te gjithë mbështetjen e duhur ligjore dhe institucionale qe te mundësohet
ndërtimi, përdorimi dhe aktiviteti ekonomik ne objektet e parashikuara konform
kontrates koncesionare te nenshkruar me autoritetin nenkontraktore te METE .
Shoqeria “SKATINË - HEC” sh.p.k eshte nje kompani e licensuar ne fushen e ndertimit
dhe shfrytezimit te hidrocentraleve per prodhimin e energjise elektrike me kapacitet te
vogel. Per kete aktivitet shoqeria ka nje kontrate koncensionare te tipit BOT me
Ministrine e Energjise dhe Industrise per shfrytezimin e rrjedhjes ujore te perroit te
Skatines, ne zonen e Kam-it, ose territorin e Komunes Bytyç, per prodhimin e energjise
elektrike nepermjet nje HEC-i te vogel me kapacitet prodhues prej 2700 kW(2.7MW).
Nevoja për Energji Elektrike është një kërkesë e vazhdueshme jo vetëm për Shqipërinë
por edhe në rajon apo me gjerë. Sfida më e madhe me te cilen përballen sot aktoret ne
sektorin e sigurimit te energjise elektrike ështe se ata duhet te zgjedhin midis Kostos,
Sasise dhe Cilesise. Te tre keta elemente perbejne thelbin e te gjithe dilemave per
shtetin Shqiptar, investitoret, prodhuesit, bleresit dhe konsumatoret.
Per investitoret, e rendesishme eshte leverdia ekonomike dhe fitimi. Prodhuesit duhet
te perballen me problemet e ndotjes, kostove te lendeve te para, teknologjise dhe
shitjes.
Bleresi (shteti ne rastin tone) ne kete rast perballet me sigurimin e sasise se nevojshme
per te siguruar nje funksionim normal te sektoreve te rendesishem ekonomik dhe te
jetes ne teresi ne vend. Konsumatoret pavaresisht nga cmimi jane te detyruar te blejne,
sepse energjia elektrike tashme eshte bere pjese e pandashme e realitetit.
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Pa energjine elektrike biznesi nuk mund te prodhoje dhe kryeje sherbimet, administrata
nuk mund te realizoje sherbimet publike, ndersa konsumatori familjar ndjen varferine
dhe pamundesine per nje cilesi jete normale.
Pra per konsumatoret prioritare eshte sigurimi i furnizimit pa nderprerje dhe sigurimi i
cilesise, pavaresisht cmimit me te cilin duhet te bleje. Konsumatoret ne nje fare menyre
vuajne edhe pasojat e ndotjes qe mund t’i shkaktohet ambientit.
Duke qene nje produkt kaq jetik, per sigurimin e energjise elektrike te gjithe aktoret e
permendur me siper bejne nje kompromis midis tyre per te zgjidhur problemin e
sigurimit te energjise ne menyre te vazhdueshme dhe me cilesine e kerkuar. Vendimet
qe ata marrin ne kete sektor duhet te jene produkt i komunikimit te vazhdueshem midis
tyre, nje analize te plote sociale, ekonomike dhe mjedisore si dhe te perfaqesojne
zgjidhjen me te mire te mundshme brenda realitetit ne te cilin merren.
Me poshte jepet nje tablo e gjere per nje propozim qe synon sigurimin e energjise
elektrike nepermjet ndertimit te HEC-eve. Hidrocentralet jane projektuar sipas te gjitha
parametrave bashkekohore inxhinierike persa u perket punimeve civile te ndertimit.
Turbinat dhe impiantet e transformimit, shperndarjes do te merren me teknologji te
koheve me te fundit.
Prodhimi i energjise elektrike me ane te hidrocentraleve te vegjel eshte marre ne
konsiderate nga Qeveria Shqiptare dhe shihet si nje mundesi e mire per te rritur
furnizimin ne sistemin e trasmentimit te energjise dhe njekohesisht eshte dhe nje
mundesi per te zvogeluar humbjet ne sistemin e trasmentimit me nderhyrje pikesore ne
sistem, sidomos ne pjesen Jugore te Shqiperise, pasi rreth 90% e energjise elektrike e
prodhuar ne vend eshte nga burimet ujore te kaskades se Drinit. Nga vleresimi i
eksperteve dhe studimeve qe jane bere ne tregun Shqiptar dhe me gjere ne rajon, ai
pershkruhet si nje biznes me te ardhme te sigurte.
Ky aktivitet ka si synim prodhimin e energjise elektrike nepermjet shfrytezimit te
burimeve ujore. Kompania ka te qarte rrugen dhe hapat per ta realizuar kete projekt.
Nepermjet ketij raporti te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis do te jepet nje informacion i
detajuar i projektit te ndertimit te Hidrocentralit, informacion mbi zonen dhe popullsine
e saj, punimet qe do te kryhen, ndikimet ne mjedis nga zbatimi i projektit, masat qe
duhet te merren per minimizimin e ketyre ndikimeve, si dhe impakti ekonomiko-social.
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1.2.

Projekti i Propozuar

Objekti i projektit të propozuar.
Objekti i projektit te propozuar per ndertimin e Hidrocentralit ne rrjedhen e Perroit te
Skatines eshte prodhimi i energjise elektrike duke shfrytezuar nje sasi te ujit rrjedhes,
duke perdorur metoden e devijimit me kanal derivacioni dhe me basen presioni, pa
ndertim rezervuaresh apo digash. Prodhimi i energjise elektrike do te mundesohet
nepermjet perdorimit te turbinave te tipit Francis me kapacitet total vjetor te prodhimit
te energjise Evj = 7,446,641 kWh
Ne tabelen e meposhteme paraqiten karakteristikat teknike te HEC-it.
HEC SKATINE
Karakteristikat

Te dhenat

Kuota e vepres se marrjes Skatine
Kuota e vepres se marrjes Kepenekut
Kuota e basenit te presionit
Kuota e godines se çentralit
Renia bruto
Prurja llogaritese
Fuqia e instaluar e Hec-it
Prodhimi vjetor i energjise elektrike
Gjatesia e kanalit te derivacionit

435 m
436.35 m
430.66 m
351.5 m
H= 79.16 m
Q= 4.10 m3/sek
P = 2700 kW
Evj= 7,446,641 kWh
L= 3.377 km

Vendodhja e veprave eshte sipas koordinatave metrike ndodhet ne harten me
nomeklaturen K-065-B-a
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Procesi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
Studimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) siguron një përmbledhje të të dhënave
ekzistuese dhe informacion mbi kushtet e sheshit të ndërtimit te veprave perberese te
HEC duke përfshirë kushtet fizike atmosferike dhe të burimeve ujore dhe biologjike,
burimet kulturore dhe gjendjen social–ekonomike të zonës. Në procesin studimor të
VNM përdoren informacioni dhe të dhënat ekzistuese dhe të përfituara rishtas mbi
kushtet e sheshit të ndërtimit, së bashku me standardet dhe normat e zbatueshme për
të vlerësuar impaktet potenciale mjedisore dhe sociale të fasiliteteve të propozuara.

Kërkesat e studimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
Impaktet potenciale mjedisore të shqyrtuara dhe të analizuara në procesin e VNM dhe
social përfshijnë impaktet ndaj cilësisë së ujit, burimet tokësore dhe ujore, situatën
social–ekonomike dhe kulturore gjatë ndërtimit dhe operimit te HEC, vënies së tij në
punë dhe veprimtarive vendore të nxitura. Burimet e vlerësuara social-kulturore
përfshijnë punësimin, përdorimin e tokës, peshkimin, lundrimin lokal, transportin
rrugor dhe hekurudhor dhe shërbimet e komunitetit vendas.
VNM përvijon gjithashtu edhe masat zbutëse për t’u zbatuar për të ndihmuar
parandalimin ose minimizimin e ndikimeve negative, siç mund të jetë e praktikueshme,
të impakteve mjedisore dhe sociale të projektit të propozuar. Këto raportohen në detaje
në planin e menaxhimit të mjedisit (PMM), i cili është pjesë e raportit. VNM-ja përbëhet
nga tërësia e procedurave të Ndërtimit dhe funksionimit te vepres, monitorimit, zbutjes
dhe masave institucionale që do të zbatohen gjatë Ndërtimit dhe funksionimit te
Hidrocentraleve të propozuar për të mënjanuar, kompensuar apo pakësuar disi
ndikimet e kundërta potenciale mjedisore dhe sociale.
Plani raporton edhe veprimet që nevojiten për t’i zbatuar këto masa. Për më tepër,
VNM-ja trajton menaxhimin specifik të mjedisit dhe planet dhe strategjitë monitoruese
dhe identifikon çdo kërkesë dhe afat të domosdoshëm të duhur.
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Korniza kryesore e kuadrit ligjor per pergatijen e ketij Raporti te thelluar te VNM:
 Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”
 Ligji Nr.10 440, datë 7.7. 2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
Metodologjia e e hartimit te ketij raporti te VNM eshte hartuar ne perputhje me
kerkesat dhe percaktimet e Vendimit te KM Nr. 13, date 04.01.2013 “Per Vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis”
Metoda e pergatitjes se VNM
Metodologjia e perdorur per pergatitjen e raportit te VNM-se u bazua ne:
 Rishqyrtimin e politikave, rregullave, udhezimeve operacionale dhe masave
organizative institucionale ekzistuese ne Shqiperi per te zgjidhur dhe lehtesuar
impaktet shoqerore dhe mjedisore te studimit;
 Vleresimin e perputhshmerise se parimeve baze te rregullave shqiptare duke
identifikuar boshlleqet dhe duke paraqitur rekomandime per t’i zgjidhur ato;
 Pergatitjen e udhezimeve per identifikimin dhe vleresimin e natyres dhe magnitudes
se impakteve mjedisore dhe sociale, duke perfshire pergatitjen e kritereve
seleksionuese sociale dhe mjedisore per te perzgjedhur projektet per
implementimin dhe per te percaktuar nivelin e studimeve/vleresimeve sociale dhe
mjedisore qe kerkohen;
 Sugjerimet mbi modalitetet per pergatitjen e masave lehtesuese te nenprojektit ne
lidhje me zonen ku po ekzekutohet ky i fundit.

Institucionet pergjegjese kane ne organiken e tyre nje sere inspektoresh dhe teknike si
ne nivelin qendror ashtu dhe ne ate rajonal, si dhe nje specialist te mjedisit, qe do te
jene pergjegjes per monitorimin e ketij studimi dhe te vleresimeve te tjera mjedisore
specifike si dhe do te trajnojne njesite e qeverisjes vendore per t’iu permbajtur
kerkesave te parashtruara ne Leje Mjedisore.
Per hartimin e raportit te VNM, porositesi vuri ne dispozicion te hartuesve te raportit
materialin teknik te disponueshem, juridik e projekt-zbatimin.
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Kërkesat sociale
Duke pasur parasysh gjendjen social-ekonomike në rajon, kjo veprimtari do të gjenerojë
përfitime të rëndësishme për zonën dhe ende më gjerë, për rajonin. Gjatë periudhës
disa vjecare të ndërtimit të hidrocentralit llogaritet te punesohen disa dhjetera
punonjes nga zonat perreth, ndersa gjate periudhes se shfrytëzimit do te punësohen
disa te tjere ne menyre te drejtperdrejte, pa llogaritur te punësuarit indirekte ne
nenkontraktoret (transporti rrugor, procese monitorimi etj.)
Shumica e forcave vendore për punë duhet të ketë kryer shkollim të mesëm dhe nje
pjese e tyre arsimin e larte. Në fakt, ndërtimi dhe vënia në punë e HEC-it do të gjenerojë
një veprimtari të nxitur të rëndësishem në lidhje me instalimin dhe më pas me
mirëmbajtjen periodike të pajisjeve të ndryshme mekanike, elektrike, elektronike etj.

Përfundime
Studimi i kryer për të plotësuar kërkesat që parashtron një VNM ka ndjekur standardet
e vendit dhe ato ndërkombëtare. VNM përcakton kushtet bazë të sheshit të ndërtimit
dhe vlerëson ndikimin e HEC-it të propozuar në burimet e zonës. Ndikimet pozitive apo
negative të projektit të propozuar janë identifikuar dhe llogaritur në shkallën e mundur
të arsyeshme.
Me fjalë të tjera, vepra e planifikuar do të ketë një ndikim pozitiv në ekonominë e vendit
pa vënë në pozitë të sikletshme infrastrukturën dhe shërbimet vendase. Krahas kësaj,
vepra do të lehtësojë shumë nga problemet serioze që po përjetohen tani për tani për
shkak të mungesës serioze të energjisë elektrike dhe situatës se paqarte te çmimeve te
karburanteve, që i nevojiten vendit për zhvillimin e tij social dhe industrial.
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KREU II
2.

MBI LEGJISLACIONIN MJEDISOR DHE PERPUTHJET E TIJ ME ATE
NDERKOMBETAR PER PROJEKTIN

2.1.

Qellimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis

VNM eshte nje proces sistematik per te percaktuar dhe vleresuar efektet apo ndikimet
ne mjedis te nje veprimi apo projekti te caktuar. Ne nje situate normale, ky proces
aplikohet perpara se te merret vendimi dhe te fillojne angazhimet per realizimin e
projektit. Po sidoqofte, dhe ne çdo kohe, efektet sociale, kulturore dhe shendetesore
jane konsideruar si pjese integrale e VNM. Kujdes i veçante i kushtohet praktikave te
VNM per te parandaluar dhe minimizuar efektet e mundshme negative te veprimeve te
ndermarra.
Qellimi i VNM eshte te:



Te jape informacion per vendimmarresit per pasojat mjedisore te studimet e
propozuara; dhe
Te promovoje zhvillimin miqesor dhe te qendrueshem me mjedisin duke
identifikuar masat e duhura per permiresimin dhe zvogelimin e ndikimeve ne
mjedis

Reduktimi i ndikimeve ne mjedis arrihet nese nje zhvillim behet i qendrueshem me
mjedisin. Keto ndikime jane mjaft komplekse, me te medha ne shkalle dhe per me teper
shtrijne pasojat e tyre me shume se 10 vjet me pare ku u fut koncepti i VNM ne vendin
tone. Si rezultat, VNM eshte kthyer ne nje vegel kyç per vendimarrjen per nje zhvillim te
propozuar.
Ne aspektin nderkombetar, roli i VNM eshte njohur ne Principin e 17 te Deklarates per
mjedisin dhe Zhvillimin.
VNM, si nje instrument kombetar duhet te aplikohet per aktivitetet e propozuara te cilat
pritet qe te kene ndikim negativ ne mjedis dhe jane subjekt i nje vendimmarrje te nje
autoriteti kombetar.
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Qellimi dhe objektivat e VNM mund te ndahen ne dy kategori.
Qellimi i pare, drejtperdrejte, eshte te informoje procesin e vendimarrjes duke
identifikuar te konsiderueshem potencialet ne mjedis dhe rreziqet e perfitimet e
projektit dhe zhvillimit te propozuar.
Qellimi perfundimtar, afatgjate i VNM eshte te promovoje zhvillimin e qendrueshem
duke siguruar qe propozimet e projektit nuk minojne burimet natyrore dhe funksionet
ekologjike ose mireqenien, stilin e jetes dhe jetesen e komunitet si dhe te njerezeve qe
lidhen apo varen nga ky projekt ose aktivitet.
Objektivat afatshkurter dhe te drejtperdrejte te VNM:





Permiresim nga pikepamja mjedisore i propozimit dhe projektit;
Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale
te projektt apo propozimit; dhe
Lehteson informimin e vendimmarresit, duke perfshire vendosjen e termave dhe
kushteve mjedisore per zbatimin e projketit apo propozimit.

Objektivat afatgjate te VNM jane:





Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
Parashikon dhe perjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe demtimet serioze te
mjedisit;
Ruan dhe mbron burimet natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet
perberes te ekosistemeve;
Permireson aspektet sociale te projektit
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2.2.

Kuadri ligjor kombetar

Sa me siper, ky Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte mbështetur ne
legjislacionin mjedisor si me poshte dhe ka per qellim qe te identifikoje, parashikoje dhe
parandaloje ndikimin e këtij aktiviteti ne mjedis.
Kuadri ligjor për VNM-ne sigurohet ne menyre te drejtperdrejte nga dy ligje për
mjedisin në Shqipëri Ligji Per mbrojtjen e mjedisit dhe Ligji per Vleresimin e Ndikimit
ne Mjedis. Keto ligje se fundmi jane perafruar plotesisht me ligjet e Bashkimit Europian
per mbrojtjen e mjedisit dhe Vlersimin e Ndikimit ne Mjedis.
Bazuar ne Ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 Per lejet e mjedisit, ne Aneksin Nr.1
,ky projekt nuk eshte i perfshire ne listen e aktiviteteve qe duhet te paisen me leje
mjedisore, por sipas Ligjit te VNM dhe VKM. Nr. 13, datë 4.01.2013 “Për
proceduren e VNM-se”, ky projekt duhet ti nenshtrohet procedures se miratimit
te VNM paraprake. Megjithese ndodhet ne shtojcen Nr. 2, te Ligjit te ri per VNM,
ku duhet ti nenshtrohet raportit te permbledhur te Vleresimit te Ndikimit ne
Mjedis, per shkak te ndikimeve te tij ne mjedis, eshte klasifikuar si raport i
thelluar i VNM.
Ligji mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (VNM) percakton tipin dhe shkallen e
projekteve apo veprimtarive qe kerkojne VNM para implementimit. Kategorite e VNMve jane:
VNM e permbledhur. Ky vlen per projekte qe mund te kene impakte potenciale me te
vegjel ne permasa qe serish kerkojne nje vleresim profesional te impakteve te tyre. Keto
perfshijne projekte qe jane listuar ne Shojcen 2 te Ligjit per VNM dhe ndryshime apo
rehabilitime te projekteve te listuar ne Shtojcen 1 dhe qe nuk klasifikohen ndryshe nga
AKM.
VNM i Thelluar. Ky vlen per projekte me impakte potencialisht te konsiderueshme, siç
figurojne ne listen e Shojces 1 te Ligjit, ato projekte te listuara ne Shtojcen 2 per te cilet
Agjencia Kombetare e Mjedisit mendon se do te kene nje impakt te konsiderueshem mbi
mjedisin (bazuar ne informacionin e siguruar nga propozuesi ne kohen e aplikimit) dhe
veprimtarite qe jane per tu implementuar ne zonat e mbrojtura apo zona bregdetare te
Republikes se Shqiperise.
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Aktiviteti ne vleresim, ne baze te klasifikimit te tij i cili perfshihet ne shtojcen II (ë) por
duhet ti nenshtrohet raportit te thelluar te VNM, kjo pasi eshte hartuar edhe nje raport
rehabilitimi te m jedisit te demtuar.
Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar komponente te
veçante dhe te rendesishem te mjedisit. Keshtu, nder me specifiket mund te
permendim:
Ne ligjin Nr. 10 431, date 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” theksohet ne kapitullin
V (VNM) neni 25 se:
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.
Ne Ligjin Nr.10 440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” ne kreun II,
neni 7 per “Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis” thuhet:
Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji, i
nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të
këtij ligji, përpara dhënies së lejes përkatëse nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose
jo të projektit.
Procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Dokumenti bazë ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të ndikimit
në mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së për projektet e shtojcës II;
b) raporti i thelluar i VNM-së për projektet e shtojcës I.
Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis perfshin indentifikimin, saktesimin dhe
vleresimin e drejtperdrejte dhe te terthorte te projektit ne mjedisin ku do te zbatohet, si
dhe percaktimi i masave per te parandaluar dhe zbutur demtimet ne mjedis qe ne fazen
fillestare te tij.
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2.3.

Permbledhje e kuadrit ligjor

Gjate dhjetevjeçarit te fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore,
si rezultat i ndryshimeve degraduese mjedisore te cilat kane ardhur si rezultat i
industrise para viteve 90-te dhe zhvillimeve te fundit ne fushen e ndertimit dhe
industrise.
Menaxhimi dhe mbrotja e mjedisit jane pjese e Legjislacionit Shqiptar, Neni 59(d)
shkruhet se:
“Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve qe disponon, si dhe ne
plotesimin e nismes dhe te pergjegjesise private, synon:
Neni d): nje mjedis te shendetshem dhe ekologjikisht te pershtatshem per brezat e
sotem dhe te ardhshem.
Sipas Ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011 “Per Mbrojtjen e Mjedisit”, Ministria e Mjedisit
eshte autoriteti pergjegjes per rishikimin e dokumentit VNM te pergatitur nga ekspertet
e licensuar prej ministrise se mjedisit.
Pervec Ligjit Nr. 10431 date 09.06.2011 “Per Mbrojtjen e Mjedisit”, Parlamenti i
Republikes se Shqiperise miratori edhe Ligjin Nr. 10440 Date 07.07.2011 “Per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”. Ky ligj eshte zhvilluar dhe bazuar ne Direktivat e EU
dhe praktikat nderkombetare te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis.
Nder ligjet e tjera te legjislacionit kombetar ne lidhje me aktivitetin, këtë VNM dhe
mjedisin përfshijnë :
 Ligji Nr 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
 Ligji Nr 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit Në Mjedis”
 Ligj Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit”
 Ligji Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”
 Ligji Nr 8652 Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore,
date 31 Korrik 2000.
 Ligj Nr. 10119 date 23.04.2009 “Per planifikimin e territorit”
 Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
 Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”
 Ligji Nr.10 081, datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe lejet në
Republikën e Shqipërisë”.
 Ligj Nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”
 Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”
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Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002 "Për zonat e mbrojtura".
I ndryshuar me:-Ligjin Nr.9868, datë 04.02.2008
Ligji Nr. 111-2012, date 15.11.2012 “Per menaxhimin e integruar te
burimeve ujore”.
Vendim Nr.1189, Datë 18.11.2009 “Për Rregullat dhe Procedurat për
Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”
Vendimi Nr.247, datë 30.04.2014 “Për tërheqjen e mendimit te publikut në
vendimmarrje për mjedisin”.
Vendim Nr. 123, datë 17.2.2011 “Per menaxhimin e zhurmave”
Vendim Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut
nga shkarkimet ne mjedis”
Vendim Nr. 177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”
Vendim Nr. 452, datë 11.7.2012 “Për lendfillet e mbetjeve”
Vendim Nr. 99, datë 18.2.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve”
Vendim Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të
lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”
Vendim Nr. 538 dt.26.05.2009 “Per licencat dhe lejet qe trajtohen nga apo
nepermjet QKL dhe disa rregulla te tjera”
Vendim Nr. 16, date 14.01.2012 “Per te drejten e publikut per te pasur
informacion mjedisor”
Vendim Nr. 13, date 04.01.2013 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”
Vendim i Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme
për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për
transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet
respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e
tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL.
Vendim Nr. 676, datë 20.12.2002 “Për shpalljen e zonave te mbrojtura
monument natyror”
Udhezim i Ministrise se Mjedisit nr. 5, dt 28.12.2007 “Per tarifat e
sherbimit per Leje Mjedisore“.
Udhezim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave ne republiken e
shqiperise
Udhezim Nr. 1037-1, date 12.04.2011 “Per vleresimin dhe menaxhimin e
zhurmes mjedisore”
Udhezim Nr. 7938, date 17.7.2014 Per tarifat e VNM
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Ne parlamentin Shqiptar jane miratuar edhe disa ligje ne kuader te perfshirjes se vendit
tone ne Protokolle dhe marreveshje te ndryshme. Nder to permendim:
Ligji Nr. 9672 datë 26.10.2000: “Për ratifikimin e konventes se Aarhusit”
Per te drejten e publikut per te pasur informacion dhe perfshirjen ne
vendimarrje, si dhe per tiu drejtuar gjykates per ceshtjet e mjedisit.
Ligji Nr. 9334 datë 16.12.2004: “Për aderimin e Republikes se Shqiperise
ne Protokollin e Kiotos” ne konventen per ndryshimet klimatike (UNFCCC).
Ligji Nr. 9424 datë 06.10.2005: “Për ratifikimin e protokollit te vleresimit
strategjik mjedisor”.
Ligji Nr. 9486 datë 06.03.2006: “Për aderimin e Republikes se Shqiperise
ne Amendamentin e Pekinit per protokollin e Montrealit” Per substancat
qe hollojne shtresen e Ozonit.
Ligji Nr. 9548 datë 01.06.2006: “Për aderimin e Republikes se Shqiperise
ne protokollin per regjistrat e shkarkimit dhe transferimit te ndotesve”









2.4.

Kuadri institucional

Institucionet pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit
Institucioni kryesor dhe me i rendesishem ne fushen e mjedisit eshte Ministria e
Mjedisit. Ne varesi te kesaj ministrie jane edhe Agjencia Kombetare e Mjedisit,
Drejtorite Rajonale te Mjedisit, si dhe Drejtorite Rajonale te Menaxhimit te Pyjeve.
Ministria e Mjedisit eshte e perbere nga 12 Drejtori Rajonale te Mjedisit te cilat
ushtrojne funksion lokal ne rang prefekture dhe Agjensia Kombetare e Mjedisit e cila ka
funksion kombetar. Institucione te tjera pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit jane edhe
Pushteti vendor, si dhe Ministri te tjera si ajo e Transporteve, e Bujqesise, Ministria e
Energjise dhe Industrise, etj, sipas fushes se veprimtarise.
Ministria e Mjedisit (MM)
Ministria e Mjedisit, eshte autoriteti kryesor pergjegjes per menaxhimin dhe mbrojtjen e
mjedisit dhe hartimin e politikave mjedisore ne nivel kombetar. Ministria e Mjedisit u
krijua si organi shteteror i specializuar per mbrojtjen e mjedisit ne Shqiperi. Ajo harton
dhe zbaton politiken e qeverise per mbrojtjen e mjedisit, harton projekt-akte ligjore e
nen-ligjore ne fuksnion te mbrojties dhe menaxhimit te qendrueshem te mjedisit,
bashkerendon aktivitetet e institucioneve te linjes per ceshtje te mjedisit, organizon dhe
koordinon punen per monitorimin e mjedisit, pergatit projekt-marreveshjet
nderkombetare apo bilaterale per mbrojtjen e mjedisit, pergatit Raportin vjetor
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“Per Gjendjen e Mjedisit”, shqyrton dhe jep aktet e miratimit te lejeve mjedisore per
aktivitetet e ndryshme ekonomike, etj.
Ne baze te ligjit per mbrojtjen e mjedisit, neni 67, pergjegjesite kryesore te MMPAU
jane: Si institucion qendror i specializuar për mbrojtjen e mjedisit dhe si mbështetëse
teknike e Ministrit, Ministria kryen edhe këto detyra kryesore:
a.

b.

c.

d.

e.

bashkëpunon me institucionet qendrore, me organet e qeverisjes vendore, me
publikun dhe organizatat jofitimprurëse mjedisore e profesionale, për të rritur
shkallën e zbatimit të legjislacionit mjedisor;
përgatit projektet e marrëveshjeve, të protokolleve e programeve të
bashkëpunimit dy e shumëpalësh, me shtete, organe dhe organizata
ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit dhe ndjek zbatimin e tyre;
studion nevojat e vendit për specialistë për mbrojtjen e mjedisit dhe
bashkërendon me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për kualifikimin e
specializimin e tyre;
mbështet projekte për punë kërkimore-shkencore, për përmirësimin e gjendjes
së mjedisit, për futjen e teknologjive ekologjikisht të pastra, për nxitjen e
veprimtarive të organizatave jofitimprurëse mjedisore;
ndihmon organet e qeverisjes vendore për mbrojtjen e mjedisit dhe për hartimin
e zbatimin e planeve vendore për mjedisin.

Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM)
Ne ligjin e ri per mbrojtjen e mjedisit, Nr. 10431, date 09.06.2011, ne Nenin 59
“Organizimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit” percaktohet:
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.
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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.
Ndersa ne Nenin 60, te ketij ligji percaktohen funksionet e ketij institucioni.
Funksionet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit:
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;
b)
këshillimin e organeve vendore për zbatimin e politikave mjedisore;
a.
krijimin dhe menaxhimin e sistemit të informacionit mjedisor;
b.
krijimin dhe menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe Transferimit të
Ndotësve;
c.
sigurimin e informacionit mjedisor për publikun, në përputhje me dispozitat e
këtij ligji;
d.
sigurimin e informacionit për publikun për procesin e vendimmarrjes për
çështjet mjedisore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
e.
sigurimin e zbatimit të parimit të përgjegjësisë mjedisore për çdo operator, në
përputhje me dispozitat e këtij ligji;
f.
menaxhimin e sistemit të të dhënave për pyjet.
2. Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm.

Autoritete te Tjera ne Nivel Qendror
Komisioni i perhershem per shendetin dhe mjedisin punon per Parlamentin dhe
rishikon draftet e ligjeve te pergatitura nga MMPAU, aprovon mareveshje mjedisore
nderkombetare dhe te tjera ne lidhje me ceshtjet mjedisore. Mandati i tij percaktohet
nga Parlamenti dhe anetaret e tij jane perfaqesues nga te gjitha grupet parlamentare.
Komisioni rishikon dhe pergatit aktet ligjore qe duhen miratuar nga Parlamenti. Ka te
drejten te mbikqyre aktivitetet e MMPAU sipas rastit kur ka interesim te vecante te
publikut.
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Niveli Rajonal dhe Vendor
Ne nivel prefekture veprojne 12 Drejtori Rajonale te Mjedisit (DRM), te cilat nepermjet
ndryshimeve ligjore te muajve te fundit, kalon ne varesi te AKM. DRM-t i kryejne
funksionet dhe kompetencat Brenda territorit te nje Qarku te caktuar duke perfshire te
gjitha rrethet dhe komunat e bashkite e ketij qarku.
Ne nivel vendor, bashkite dhe komunat jane pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit,
megjithese nuk kane njesi te specializuara mjedisore pervec bashkive te medha ne vend
si ajo e Tiranes, Durresit, Elbasanit, Fierit, Shkodres, etj. Ne baze te ligjit mbi
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore Nr. 8652, datë 31.7.2000,
autoritetet lokale moren pergjegjesine per mbrojtien e mjedisit, menaxhimin e
rezervave ujore, mbetjeve urbane, infrastrukturen e transportit dhe zonat e gjelbra, ne
fillim te vitit 2001.
Bashkite dhe komunat jane gjithashtu pergjegjese per menaxhimin e zonave pyjore te
cilat kane kaluar vitet e fundit me Vendim te Keshillit te Ministrave ne administrimin e
tyre.
2.5.

Metodologjia e Vleresimit

Per hartimin e raportit te VNM, porositesi vuri ne dispozicion te hartuesve te raportit
materialin teknik, inxhinierik dhe juridik. Ky projekt pergatitet me kerkese te
investitorit “SKATINË - HEC” Sh.p.k, si dhe jane kryer inspektime ne terren per
identifikimin e elementeve mjedisore dhe te biodiversitetit.
AKM dhe DRM, jane autoriteti kompetent ligjor per te kerkuar, analizuar dhe aprovuar
dokumentacionin VNM, ku projekti ne vleresim do ti nenshtrohet procedurave te
raportit te permbledhur te VNM-se, ku permbajtja e tij shpjegohet si me poshte:
Tabela: 1: Kriteret e klasifikimit per procedurat shqiptare te VNM-se
Kategoria
sipas Procedura qe Duhet Ndjekur
Legjislacionit Shqiptar
(Duke plotesuar Standartet Shqiptare)
Aneksi i Ligjit 10448, date Sipas kerkesave te ligjit Nr 10448, date 14.07.2011
14.07.2011 “Per lejet e “Per lejet e mjedisit”, Shtojca 1 per Lejet e mjedisit
mjedisit”
të tipave A, B dhe C ky aktivitet nuk klasifikohet per
paisje me leje mjedisore.
Shtojca 1 dhe 2, Ligji
Nr.10440, date 07.07.2011
“Per Vleresimin e Ndikimit ne
Mjedis”





Pergatitja e procedures se raportit te
thelluar te VNM-se, pavaresisht se
permendet ne shtojcen II, pika ë.
Organizimi i takimit me publikun.
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KREU III
3.

PERSHKRIMI I PROJEKTIT TË NDËRTIMIT DHE FUNKSIONIMIT
TE HIDROCENTRALIT “SKATINË” NË RRJEDHËN E PËRROIT TË
“SKATINËS, KAM, TROPOJË.

3.1.

Te pergjithshme

Nisur nga nevojat e medha per energjine elektrike, si dhe duke njohur rezervat ujore te
zones, eshte hartuar projekti i plote i fizibilitetit per shfrytezimin e rezervave ujore te
perroit te Skatinës
Objekti i projektit te propozuar per ndertimin e Hidrocentralit ne rrjedhen e Perroit te
Skatines eshte prodhimi i energjise elektrike duke shfrytezuar nje sasi te ujit rrjedhes,
duke perdorur metoden e devijimit me kanal derivacioni dhe me basen presioni, pa
ndertim rezervuaresh apo digash. Prodhimi i energjise elektrike do te mundesohet
nepermjet perdorimit te turbinave te tipit Francis me kapacitet total vjetor te prodhimit
te energjise Evj = 7,446,641 kWh
Ne tabelen e meposhteme paraqiten karakteristikat teknike te HEC-it.
HEC SKATINE
Karakteristikat

Te dhenat

Kuota e vepres se marrjes Skatine
Kuota e vepres se marrjes Kepenekut
Kuota e basenit te presionit
Kuota e godines se çentralit
Renia bruto
Prurja llogaritese
Fuqia e instaluar e Hec-it
Prodhimi vjetor i energjise elektrike
Gjatesia e kanalit te derivacionit

435 m
436.35 m
430.66 m
351.5 m
H= 79.16 m
Q= 4.10 m3/sek
P = 2700 kW
Evj= 7,446,641 kWh
L= 3.377 km
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3.2.

Vendndodhja e veprave.

Hidrocentrali parashikohet te ndertohet ne rrjedhen e perroit te Skatinës, rrethi
Tropoje, i ndodhur plotesisht ne territorin e Komunes Bytyç.
Mbulesa bimore ne keto lartesi eshte e larmishme kryesisht e tipit shkurre dhe bime te
katit te larte pyjor. Mbulesa bimore e tipit pyll ne gjithe pellgun, ndikon ne intensitetin e
boreshkrirjes, por dhe ne rregullimin e tyre gjate stines te vitit te prurjeve.
Relievi eshte i thyer e teper i pjerret deri ne kuoten qe do te ndertohet godina e
hidrocentralit.
Me poshte paraqiten koordinat sipas sistemit metrik Shqiptar te veprave qe do te
ndertohen ne rrjedhen e Perroit te Skatinës:
Infrastruktura rrugore
Infrastruktura rrugore e kesaj zone eshte e ndertuar dhe paraqitet ne gjendje te mire.
Rruga eshte e asfaltuar dhe i eshte nenshtruar nje rikonstruksioni vitet e fundit. Rruga
automobilistike qe kalon fare prane godines se HEC-it eshte rruga nacionale KrumeBajram Curri. Objekti i HEC-it ndodhet prane fshatit Kam.
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Pamje satelitore e HEC-it ne rrjedhen e perroit te “Skatinës”
HEC. SKATINE
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KAM
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3.3.

Pershkrim i projektit

Shqipëria është shumë e pasur me burime ujore dhe me një pejsazh të mrekullueshëm
natyror. Kushtet hidrografike, gjeomorfologjike dhe klimaterike formojnë rrjedhje
natyrore ujëshumë dhe rënie të mëdha, të cilat krijojnë mundësinë për shfrytëzimin
hidroenergjitik me leverdi të madhe ekonomike. Këto karakteristika natyrore të
mrekullueshme shpalosin në mënyrë të theksuar gjithë zonën malore dhe kodrinore të
Shqipërisë, në të cilën bën pjesë edhe pellgu ujembledhës i lumit te Skatinës Kukes.
Prodhimi i energjisë sot në Shqipëri është kryesisht nga hidrocentralet e mesëm
dhe të mëdhenj. Kapaciteti hidroenergjitik i vëndit tonë llogaritet me një fuqi teknikisht
të shfrytëzueshme prej rreth 4 milionë kW dhe me një prodhim energjie vjetore rreth
20 deri 22 miliardë kWh. Sot kjo energji është shfrytëzuar në masën rreth 35 %.
Nga vlera e hidroenergjisë së lartpërmëndur, mbi 5% të saj i takojnë
hidrocentraleve të vegjël me fuqi deri 5000 kW. Aktualisht Shqipëria prodhon rreth 6 x
109 kWh në vit, prej të cilëve rreth 5 x 109 shkojnë në përdoruesit e vëndit, ndërkohë që
nevojat minimale sot janë rreth 7 x 109 kWh në vit.
Për pasojë Shqipëria ka një defiçit prej rreth 2 x 109 kWh në vit, të cilën detyrohet ta
importojmë nga jashtë vëndit.
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Rreth pellgut ujembledhes te perroit te Skatines.

Kushtet Klimatike
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3.4.

Rrjedha ujore

Për të gjykuar për ujëshmërinë e zonës në studim janë marrë në analizë të dhënat e
rrjedhjeve ujore të zonës që kanë informacione mbi sasinë e ujit. Në këtë zonë kanë
funksionuar tre vendmatje hidrometrike, një në lumin e Skatinës, një në lumin e Krumës
dhe tjetra te e Vllahnës. Siç është thënë me sipër zona, në studim është fqinj me pellgun
ujëmbledhës të përroit të Skatinës dhe për mendimin tonë të dhënat hidrologjike të
këtij përroi në vëndmatjen pranë fshatit Kam janë bazë për llogaritjen e parametrave
ujorë të zonës në studim. Të dhënat e përroit të Skatinës në Kam përfshijnë një periudhe
tetë vjeçare 1982-1989, që konsiderohet e shkurtër për të shprehur parametra të
qëndrueshëm ujorë. Për zgjatjen e këtyre të dhënave janë analizuar edhe të dhënat e
lumenjve të tjerë që janë në afërsi të kësaj zone (lumi Tropojës, Valbona në Dragobi)
dhe që kane një periudhe vrojtimi të gjatë dhe nga krahasimet e bëra janë gjetur
koeficientet transformues. Në bazë të analizës së bërë janë llogaritur prurjet mesatare
të përroit të Skatinës në Kam të cilat paraqiten në tabelën 3, ndërsa në figurën 4 jepet
grafiku përkatës i tyre.
Tabela 3. -Prurjet mesatare mujore - Skatina në Kam
Posti
VII
Vjeto
hidromet
I
II
III IV
V
VI VII
IX
X
XI XII
I
re
rik
3.8 3.5 4.0 1.5 0.9 0.7 0.4 0.2 0.3 0.5 3.5 2.8
Skatinë
1.88
0
2
0
7
6
4
1
5
5
0
5
9
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Nga të dhënat e mësipërme arrihet në përfundimin se kemi të bëjmë me një regjim ujor
mesdhetar shiu ku komponenti i borës është gjithashtu i ndjeshëm. Këtu duhet patur
parasysh dhe fakti që e gjithë zona që po studiohet është tërësisht e karakterizuar prej
formacioneve ultrabazike që nuk shquhen për ujëmbajtje të lartë
Duke patur parasysh se sipërfaqja ujëmbledhëse e përroit të Skatinës në Kam është 66.6
km2 rezulton se prurja specifike (hidromoduli) është 28.2 l/s/km2. Ky është një
parametër ujor që në një fare mase karakterizon zonën e gjerë të Hasit dhe Krumës e
cila pavarësisht se është në kufi me Alpet e Shqipërisë nuk shquhet për zonë me ujëra të
konsiderueshme.
Në të njëjtën kohe janë llogaritur edhe prurjet vjetore me siguri të ndryshme duke
përdorur serine e prurjeve mesatare vjetore dhe duke përdorur metoden statistikore
me ane të një programi të posaçëm. Në tabelën 4 jepen rezultatet e llogaritjeve si me
sipër.
Tabela 4. - Prurjet vjetore me siguri të ndryshme, përroi i Skatinës, Kam
Siguria
1
2
5
10
20
25
50
75
80
90
95
në %
Q
2.81 2.70 2.54 2.39 2.21 2.14 1.88 1.60 1.53 1.35 1.21
3
(m /sek)
Duke ditur se ky studim bëhet në kuadrin e shfrytëzimit hidroenergjetik të ujerve të
kësaj zone është ndërtuar dhe lakorja e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore të
vendmatjes të Skatinës në Kam. Kjo lakore është ndërtuar duke marre në konsiderate
prurjet ditore të gjithë periudhës me të dhëna të vëndmatjes Kam. Në tabelën e
mëposhtme jepen koordinatat e kësaj lakore, ndërsa në figurën 5 paraqitet grafiku
përkatës.
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Tabela 5. - Koordinatat e lakores së qëndrueshmërisë se prurjeve ditore
Përroi i Skatines - Kam
Nr. diteve
Q (m3/sek)
0.0
100.24
0.6
30.01
1.9
20.11
5.2
15.01
11.5
10.02
20.0
8.01
31.2
6.02
41.4
5.26
57.4
4.01
73.1
3.23
100.0
2.51
145.0
1.60
247.0
0.60
326.0
0.40
350.0
0.30
365.0
0.20
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3.5.

Skema e shfrytezimit hidroenergjitik te perroit te Skatines ne rrethin e
Tropojes.
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3.6.

Prurja ekologjike e perllogaritur

Ne perroin e Skatines prurjet maksimale jane perllogaritur te jene sipas tabeles se
meposhteme:
Siguria %
Prurja ne m3/s

A (Km2)
61

1
164

2
138

3
104

Prurja ekologjike(Q355) e cila eshte vleresuar te lejohet ne shtratin natyral te
lumit/perroit gjate gjithe kohes se funksionimit te HEC-it eshte 30-33%(30
Lit/sek). Kjo prurje do te jete e perhershme dhe ne sezone te thata, do te lejohet
edhe e gjithe rrjedha e ujit natyral ne shtratin e perroit. Prurja ose rrjedha
ekologjike, vleresohet siper menyres se perllogaritjes e percaktuar ne ligjin Nr.
111-2012, date 15.11.2012 “Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore”.

3.7.

Veprat e marrjes se ujit

Veprat e marrjes se ujit do te jene dy. Ato do te ndertohen poshte fshatit Kepenek, ne nje
kuote ku nuk do te cenohen interesat e komunitetit per uje te pijshem, qellime
bujqesore e blegtorale, etj. Njera nga veprat e marrjes do te ndertohet ne njeren nga
deget e perroit, e quajtur Vepra e Marrjes Skatine, ndersa tjetra ne afersi te fshatit, e
quajtur Vepra e Marrjes Kepenek. Te dyja keto vepra marrje, do te bashkohen ne nje
kanal derivacioni te vetem i cili do te kete fillimin e tij pikerisht ku bashkohen veprat e
marrjes, rreth 100 me poshte ndertimit te vepres se marrjes. Diferenca e kuotave nga
vepra e marrjes, deri tek baseni presionit, eshte 5-6m. Kjo pjerresi kanali per nje gjatesi
rreth 3.377 km. Ne kuoten 430m do te ndertohet baseni i presionit, ku uji do te futet nen
tubacionin e presionit deri tek godina e turbinave.
Pamje e zones ku do te ndertohen veprat e marrjes se ujit
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Skema e dekantuesit tek vepra e marrjes

3.8.

Skema e projektuar e derivacionit te ujit

Skema e derivacionit, eshte llogaritur te kete nje gjatesi rreth L=3.377 km. Nga vepra e
marrjes, deri tek kuota 430m, ku do te ndertohet baseni i presionit dhe ku uji do te futet
nen tubacionin e presionit deri tek godina e turbinave. Kanali i derivacionit do te jete ne
siperfaqe, duke mos vendosur shtrese mbuluese dhe mbjellje bimesie siper kanalit.
Renia e ujit do te kete nje lartesi rreth 79.16 nga baseni i presionit per ne hyrje te
turbines, se tipit Francis.
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3.9.

Baseni i presionit

Baseni i presionit do te ndertohet prane fshtit Kam, ne afersi te nje ure te ruges
automobilistike qe lidh fshatrat e zones me bashkine Krume.
Baseni i presionit do te ndertohet sipas parametrave te nevojshem per perballimin e fluksit
te prurjeve per te pasur mundesi per shkarkimin e ujit te teper ose gjate veres kur e fikin
turbinen e prodhimit te energjise.
Prerje terthore e basenit te presionit.
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Foto te siperfaqes ku do te instalohet baseni i presionit

3.10. Renia bruto dhe te dhenat teknike te prodhimit te energjise.
Karakteristikat teknike te Hidrocentralit qe do te ndertohet ne perroin e Skatines, prane
fshatit Kepenek dhe Kam Fshat, Komuna Bytyç, Rrethi Tropoje, paraqiten ne tabelen e
meposhteme:
HEC SKATINE
Karakteristikat

Te dhenat

Kuota e vepres se marrjes Skatine

435 m

Kuota e vepres se marrjes Kepenekut

436.35 m

Kuota e basenit te presionit

430.66 m

Kuota e godines se çentralit

351.5 m

Renia bruto

H= 79.16 m

Prurja llogaritese

Q= 4.10 m3/sek

Fuqia e instaluar e Hec-it

P = 2700 kW

Prodhimi vjetor i energjise elektrike

Evj= 7,446,641 kWh

Gjatesia e kanalit te derivacionit

L= 3.377 km
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3.11. Godina e Centralit
Godina e centralit do te ndertohet prane rruges automobilistike qe lidh fshatrat me qender
Kam dhe rrugen nacionale qe lidh Krumen me “Bajram Currin”.

Profili ballor i kapanonit te godines se HEC.
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Foto te zones ku do te ndertohet godina e HEC

3.12. Lloji i turbinave te zgjedhura
Ne fushen e prodhimit te energjise elektrike nga shfrytezimi i energjise Hidro,
egzistojne tre sisteme hidroturbinash. Te tipit Pelton, Kaplan dhe Francis. Te treja keto
sisteme jane te ngjashme, por kane te dhena teknike te ndryshme dhe kushte e regjim
pune te ndryshme. Ne varesi te sasise se prurjes, terrenit dhe kuotes se renies,
investitori ka perzgjedhur perdorimin e turbines se tipit Francis. Do te jene dy turbina
te tilla ne nje godine HEC-i, perkatesisht me prurje 2.75 dhe 1.35.
Skema e turbines Pelton

Pamje e turbines Pelton
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Pamje e nje turbine e Tipit Kaplan

Pamje e nje turbine Francis(Tipi i turbines i perzgjedhur per HEC Skatine)

3.13. Infrastruktura shtese
Per ndertimin dhe funksionimin e kesaj vepre, nuk do te hapen rruge te reja. sistemi rrugor
i zones eshte ekzistues dhe ne gjendje te mire. Rruga automobilistike ekzistuese kalon
prane veprave te marrjes dhe fshatit Kepenik, si dhe prane godines se HEC-it, kalon rruga e
vjeter “Krume-Bajram Curri”. Subjekti do te shfrytezoje kanalin e derivacionit per te
qarkulluar automjetet e transportit dhe te germimeve te trasese. Persa i perkete sistemit te
transmetimit te energjise elektrike, ne afersi te centralit ka linja egzistese te tensionit te
mesem dhe te ulet.
Nga punimet ndertimore, ne preventivin perfundimtar eshte llogaritur nje volum
germimesh prej 181954 m3. Keto germime perfshijne te gjitha punimet e veprave
dhe do te menaxhohen ne skarpatat e kanalit te derivacionit dhe ne rehabilitimin e
siperfaqeve te demtuara.

RAPORTI I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS

“SKATINË - HEC” Sh.p.k

38 | Faqe

NDËRTIMI DHE FUNKSIONIMI I HIDROCENTRALIT “SKATINË”
NË RRJEDHËN E PËRROIT TË “SKATINËS”, KAM, KOMUNA BYTYÇ, TROPOJË

KREU IV
4.

VESHTRIM MBI MJEDISIN E RAJONIT TE IMPLEMENTIMIT TE
PROJEKTIT

4.1.

Te pergjithshme per Qarkun Kukes

Përshkrimi i shkurtër mbi shtrirjen gjeografike dhe ndarja e administrative e
qarkut (nënprefekturat, komunat etj)
Rajoni Kukës shtrihet ne pjesën verilindore dhe veriore te vendit. Ai përfshin ish rrethet
Kukës, Has dhe Tropoje. Kufizohet me rrethet Dibër, Mirdite, Puke dhe Shkodër dhe
kufijtë shtetëror te Kosovës, Malit Zi dhe Maqedonisë.
Qeverisja lokale është organizuar ne: 3 bashki, 24 komuna, 188 fshatra
Demografia e qarkut: Rajoni, ka 27400 familje me_113.131 banor. Është kryesisht
zone rurale. Ne fshat banojnë 19577 familje me 73527 banor ose afërsisht 65.1 % e
popullsisë Densiteti popullsisë është rreth 40 banor / km2
Qarku i Kukësit pati 83 mijë banorë më 2013 me rënie 22.7 për qind në krahasim me
vitin 2001 kur qenë 111 mijë banorë. Rënia mesatare vjetore është 2.4 për qind.
Popullata urbane në Kukës qe 28 mijë vetë më 2013 me rritje 4.4 për qind në krahasim
me vitin 2001, kur qe 27 mijë vetë.
Popullata rurale qe 55 mijë vetë më 2013 nga 84 mijë vetë që qe më 2001, me rënie
totale prej 32 për qind dhe me rënie mesatare vjetore prej 3.5 për qind. Norma e
urbanizimit në Kukës është rritur nga 25 në 34 për qind. Kukësi ka një sipërfaqe prej
2374 kilometrash katrore dhe densitet prej 35 banorësh për kilometër katror.
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Zërat kadastrave të tokës: Sipërfaqja gjithsej: 25220 ha, Janë rreth 14282 ferma,nga
këto te regjistruara 11 252 . Tokat bujqësore zëne 11 % te sipërfaqes te territorit
Afërsisht 25.220 ha, konsiderohen toke bujqësore por rreth 61.5 % e saj ose 15500 ha
mbillen me bime bujqësore çdo vit.
Territori tij përfshin një sipërfaqe prej 237,348 ha, sipas kësaj strukture te përafërt: 45
% pyjet, 10710 ha: 24 % terren i deformuar, pjerrët , shkëmbor dhe i zhveshur nga
bimësia, 19 % kullota dhe livadhe natyrale, 11 % tokat bujqësore dhe 1% troje,
ndërtesa, rruge etj.
Historik per qytetin e Kuksit
Ne gjysmen e pare te shekullit XVIII Kukesi popullohet me banore te ardhur nga fshati
Osmanaj (BICAJ). Ne kete kohe del me emrin Drinabardh, deri ne vitin 1922 kur
perfshihet ne Perfekturen e Kosoves, Ne vitin 1923 Kukesi kishte 28 shtepi me 186
banore dhe ishte qender krahine. Ne Gusht te vitit 1925 caktohet qender e perfektures.
Shtohet popullsia me te ardhur nga Prizereni e Gjakova dhe Gora gjallerohen
institucionet Shteterore, Shkolla, Shoqeria sportive ‘’Kosova’’ banda muzikore, Enti
Kulturor ‘’Djelmia Shqipetare’’. Nje rrjet sherbimesh publike dhe pazari i se Dieles. Ne
dhjetor te 1944 u vendos administrata e re e perfektures dhe qyteti filloi te levize me
shpejtesi drejt nje qendre te vertete administrative, politike, ekonomike, kulturore e
sportive. Me 1962 merret vendimi i qeverise per permbytjen e Kukesit, fillon ndertimi I
qytetit te ri. Me 1970 Kukesi arrin 6073 banore.Me 1978 evadohet plotesisht ne qytetin
e ri te Kukesit ytet Kukesit te ri ndertuar si pasoje e permbytjes se Kukesit te Vjeter nga
ujrat e liqenit artificial te Fierzes, eshte i vendosur 3 km ne jug-lindje te Kukesit te
vjeter, ne rrafshin e Lumes dhe brigjet e liqenit te Fierzes.Ka nje shtrirje veri-jug prej 1.4
km dhe lindje-perendim prej 0.9 km. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 150 ha dhe
lartesi mesatare 340-350 mbi nivelin e detit. Pozita e tij gjeografike i jep mundesi
lidhjeje me Prizerenin, Tetoven, Dibren, Tiranen, Shkodren, Tropojen dhe Gjakoven.
Ndertimi i qytetit te Kukesit te RI filloi me 22 Korrik 1962, qe nga kjo kohe filloi te
popullohet, dhe ne vitin 1978 perfundon zhvendosja e banoreve te Kukesit te Vjeter. Sot
qyteti ka rreth 25 mije banore. Perveq banoreve te qytetit te vjeter u popullua edhe nga
banoret e Ramhasit te Uzines se Bakrit etj.. Ne vitin 1999 propozohet per çmimin Nobel
per paqe me motivacionin per mikpritjen e popullit Kosovar gjate periudhes se luftes

Ekonomia
Para vitit 1925, fshati Kukës banohej kryesisht nga banorë vendas, aktiviteti kryesor i të
cilëve ishte bujqësia dhe blegtoria e cila zhvillohej në të dy anët e lumenjve Drin i Zi dhe
Drin i Bardhë. Pas vitit 1925, Mbretëria Shqiptare i kushtoi një rëndësi të vecantë këtij
fshati duke i dhënë statusin e një qyteti gjë që u be shkak që ai të popullohet me banorë
të ardhur nga Shkodra,Prizreni,Gjakova dhe Gora.
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Ardhja e tyre shënon dhe futjen në jetën e këtij qyteti të aktiviteteve tregëtare dhe
prodhuese. Janë këta banorë të rinj që i japin Kukësit një pamje të re përmes ndërtimit
të shtëpive të reja dhe moderne dhe krijimit të një fryme të re qytetare përmes
aktiviteteve sportive dhe kulturore. Falë tyre, Kukësi nis të bëhet i njohur si një nyje
lidhëse dhe me rëndësi për të dy anët e kufirit.
Në ato vite nisën aktivitetin zeje të tilla si: kafet dhe restorantet, tregëtia me shumicë
dhe pakicë, prodhimet e ëmbëlsirave, fotografia, mjetet moderne te transportit
(biçikletat, veturat, kamionat dhe autobuzët) ngjyrosja dhe perpunimi i leshit,
përpunimi i lëkurës dhe i mishit, prodhimi i rrobave dhe këpucëve, shërbimi postar dhe
telegrafik, prodhimi i energjisë elektrike, përpunimi i metalit, prodhimet prej ari dhe
argjëndi, arkitekturë dhe plan urbanistik, një traditë e re gatimi dhe shërbimi, etj.
Kukësi para viteve 1990 ishte një qendër industriale në Shqipëri. Deri në vitet '90,
Kukësi kishte një industri të nxjerrjes dhe shkrirjes së bakrit (teknologji sovjetike e
viteve '60), nxjerrjes dhe koncentrimit të mineralit të kromit, nxjerrjes së mineralit të
kuarcit, prodhimit të materialeve të ndërtimit (materiale inerte, parafabrikate etj),
përpunimit të lëndës drusore dhe prodhimit të mobiljeve, prodhimit të qilimave dhe
sixhadeve, prodhimeve ushqimore (pije alkoolike, prodhime të qumështit, prodhime
përpunuese të frutave dhe perimeve, prodhimit te bukës etj.), mbledhjes dhe
përpunimit të bimëve mjekësore, prodhime të industrisë mekanike, shërbim hotelier
përmes dy hoteleve turistike të cilat pritnin dhe përcillnin dhe disa qindra turistë të
huaj, etj.
Kukësi ishte një vend i njohur dhe me traditë në rritjen dhe mbarështrimin e deleve.
Cilësia e mishit dhe e leshit të deleve lumjane ishin të njohura në të gjithë Ballkanin.
Kukësi ishte gjithashtu një qëndër e njohur e transportit. Krahas llojeve të tjera të
transportit, aty ishte i zhvilluar dhe transporti ujor, permes liqenit artificial të Fierzës, i
cili bënte të mundur transportin e mallrave dhe të udhëtarëve. Një pjesë e
konsiderueshme e banorëve të qytetit dhe të fshatrave punonin në zonën nxjerrëse dhe
përpunuese të kromit në Kalimash, në minierën e nxjerrjes së bakrit në Gjegjan etj.
Transformimet e domosdoshme ekonomike drejt tregut të lirë pas viteve '90 bën që
pjesa më e madhe e industrisë së lartpërmëndur të falimentojë tërësisht, sepse ajo
industri ishte ngritur për të funksionuar në kushtet e një ekonomie të centralizuar dhe
të planifikuar. Mirëpo kjo shkaktoi shumë plage sociale, duke cuar në krijimin e një
mase të madhe të papunësh.
Sot ekonomia e qytetit të Kukësit është e mbizotëruar nga biznesi individual apo ai
familjar dhe kryesisht është e bazuar tek tregëtia e vogël. Degët zotëruese të ekonomisë
ndër të tjera janë: transporti dhe shërbimet. Kukësi zotëron dhe një aeroport të
përmasave ndërkombëtare (përfunduar së ndërtuari në fund të vitit 2004), mirëpo për
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dhënje me koncension të aeroportit "Nënë Tereza" të Rinasit, ai sot nuk funksionon.
Kukësit i mungon infrastruktura moderne dhe vëcanërisht lidhjet me fshatrat dhe
qytetet më të afërta si: Peshkopi, Shkodër, Krumë, Prizren etj. janë shumë të dobëta.
Lidhjet telefonike ndonëse janë përmirësuar, ato janë ende në një gjëndje të mjeruar,
për të mos folur për internetin, i cili ende nuk ka gjetur kushtet për t'u shtrirë nëpër
familje.
Të gjithë këto faktorë, por dhe shumë faktore të tjerë e kanë detyruar qytetarin e
Kukësit të braktisë vendin e të drejtohet për në Tiranë e zona të tjera apo edhe për të
emigruar jashtë vendit.
Ky proces ka shkaktuar dhe një largim në përmasa dramatike të njerëzve me arësim të
lartë dhe me përvojë pune, duke shkaktuar kështu një boshllëk shumë të madh në
administratën publike, në arësim dhe kulturë, shëndetësi etj.

Transporti
Kukësi është një nyje ndërlidhëse natyrore e pjesëve të tjera të Shqiperise me Kosovën e
më tej. Largësia e Kukësit nga Tirana (kryeqyteti i Shqipërisë) është 210 km (kalimi
nëpër Shpal), ndërsa largësia e kësaj rruge duke kaluar nëpër Pukë (rrugë që sugjerohet
nga transporti ndërkombëtar) është 236 km.
Largësia e Kukësit nga Shkodra është 116 km. Largësia e Kukësit nga Peshkopia është
81 km. Largësia e Kukesit nga Bajram Curri është 87 km. Largësia e Kukësit nga
Prishtina (kryeqyteti i Kosovës)është 122 km. Largësia e Kukësit nga Shkupi (kryeqyteti
i Maqedonisë)është 155 km.
Lidhjet e qytetit me fshatrat rrëthuese dhe ato më të largëta janë në gjëndje jo te mire.
Të dhëna bazë
Banorë:
27000
Pozita gjeografike:
42.09°V, 20.43°L
Lartësia:
358 m m.n.d

4.2.

Klima.

Klima e rajonit eshte kontinentele me luhatje te temperatures nga -15 grade ne dimer
dhe +34 grade ne vere me temperature mesatare vjetore +12-15 grade celsius. Reshjet
mesatare vjetore jane rreth 800 milimeter ne vit. Muajt me me shume rreshje jane
nentori , dhjetori, janari dhe shkurti, muajt me te thate jane korriku dhe gushti
Rreshjet minimale vjetore jane 400mm ndersa vlera maksimale ka arritur 1250mm ne
vit. Diellezimi mesatar vjetor eshte 53 kkal/cm2 . Ndricimi vjetor i diellit eshte 2480
ore. Lageshtia mesatare vjetore e ajrit eshte 68%. Drejtimi kryesor i eres eshte ai i
ererave te veriut.
Presioni atmosferik sipas te dhenave shume vjecare leviz nga 752-753 milimetra,
(1002,6 – 1003,9m bar).
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4.3.

Ekosistemet, flora, fauna.

 Flora.
Qarku i Kukesit ben pjese ne brezin e shkurreve dhe drureve mesdhetare. Ne kete zone
vazhdojne te mbijetojne ne pakice si: makiet, shibljaku, driza (paliurus spina-christi),
cermedelli (cotunus coggygria), shqemia (rhus coriaria), murrizet, etj.
 Fauna.
Per zonen ne studim nuk dallohet per ndonje bote te pasur shtazore, ku karakteristika e
zonave perreth dhe te qytetit jane zogjte shtegtar si dhe faunen e nje terreni te
zakonshem te llojit are. Per zonen ne studim nuk zoterohet ndonje material i
hollesishem. Zogjte qe karakterizojne zonen jane si: pellumbi (Streptopelia decaoto),
trumcaku (Troglodytes), harabela (passer domesticus), kumriet, etj. Ndersa disa nga
insektet qe ndodhen ne kete zone jane brumbuj, grereza, milingona, pilivesa,
mushkonja, flutura etj. Ne perfundim mund te themi se zona eshte brenda konturit te
nje zone qe ka qene toke are e pa shfrytezuar, e lene djerre, nje zone qe nuk dallohet per
faune te pasur apo te mbrojtura nga legjislacioni ne fuqi dhe nuk eshte ndonje zone e
frekuentuar nga shpende shtegetar pasi nuk eshte burim ushqimi per ta.

4.4.

Hidrologjia
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4.5.

Kushtet klimatike

4.6.

Sizmiciteti ne rajon

Bazuar në materialet e publikuara nga Instituti Sizmologjik i Akademisë Shqiptare të
Shkencave, luhatjet sizmike të supozuara do të kenë një madhësi 6.8-6.9(VII) gradë
sipas shkallës MSK-64 ose MM të Modifikuar të Merkalit.
Mjedisi i ndërlikuar strukturor i Shqipërisë i përket Rajonit të Mesdheut qendror. Ku
pllakat kontinentale të Afrikës dhe të Evropës përplasen duke krijuar disa breza aktivë
sizmikë. Në veçanti, Shqipëria ndodhet në vendtakimin midis mikropllakës së Adriatikut
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dhe pllakës Euroaziatike dhe karakterizohet nga një veprimtari e fortë e mikrotërmeteve dhe nga tërmete të madhësive të vogla dhe të mesme dhe vetëm rrallë nga
tërmete të forta.
Këto janë të përqendruara kryesisht në zonat aktive ku ndërpritet vazhdimësia e
shtresave shkëmbore. Historikisht panorama e sizmicitetit (tërmeteve) në Shqipëri
është si më poshtë:
 Qyteti i Durrësit – u godit nga tërmete të fortë në vitet 177 (p.e.s.), 334, 506,
1273,1869 . Ai i marsit të 1273 shkatërroi tërësisht qytetin me 25.000
banorë.
 Qyteti antik i Apolonisë – u godit nga tërmete të fortë në shekujt II – III
(p.e.s.),.
 Qyteti antik i Butrintit – u godit nga një tërmet i fortë në vitin 1153 që e
shkatërroi qytetin.
 Qyteti i Vlorës– u godit nga disa tërmete të fuqishëm me intensitetin e IX
gradëve (MSK-64) gjatë shekullit të XIX, vitet 1833 – 1866. Në kronikë jepen
disa të dhëna për qytetin, i cili u godit nga tërmete të fortë në vitin 1601.
 Qyteti i Kukesit – u godit nga tërmete të fortë në mars 1551 dhe dhjetor 1851.
 Qyteti i Tepelenës– u godit nga tërmete të fortë në mars 1701 dhe prill 1868.
 Qyteti i Elbasanit – u godit nga tërmete të fortë në 1380 dhe shtator 1842.
 Qyteti i Konispolit– u godit nga tërmete të fortë në korrik 1823 dhe shkurt
1872.
 Qyteti i Himarës – u godit nga tërmete të fortë në tetor 1858, gusht 1869 dhe
Korrik 1893.
 Qyteti i Delvinës – u godit nga tërmete të fortë në qershor 1854 dhe janar
1897.
 Qyteti i Shkodrës – u godit nga një tërmet i fortë në qershor 1855.
 Qyteti i Shkodrës – 1 korrik 1905, M = 6,6, lo = IX gradë (MSK -64)
 Liqeni i Ohrit – 8 shkurt 1911, M = 6,7, lo = IX gradë (MSK -64)
 Qyteti i Tepelenës – 26 nëntor 1920, M = 6,4, lo = IX gradë (MSK -64)
 Qyteti i Durrësit – 17 dhjetor 1926, M = 6,2, lo = IX gradë (MSK -64)
 Zona e Llogorasë – 21 nëntor 1930, M = 6,0, lo = IX gradë (MSK -64)
 Qyteti i Lushnjës – 1 shtator 1959, M = 6,2, lo = VIII – IX gradë (MSK -64)
 Qyteti i Korçës – 20 maj 1960, M = 6,4, lo = IX gradë (MSK -64)
 Rajoni i Dibrës – 30 nëntor 1967, M = 6,6, lo = IX gradë (MSK -64)
 Zona kufitare Mali i Zi – Shqipëri – 15 prill 1979, Ms = 6,9, lo = IX gradë (MSK 64)
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Bazuar në faktet historike dhe instrumentale Harta e Zonimit Sizmik të vendit në shkallë
1:500.000 është përpiluar nga Prof. Dr. Sul Starova (1980). Kjo hartë paraqet
intensitetet e parashikuara për kushtet mesatare të terreneve për 100 vjet me një
probabilitetit prej 70% dhe paraqitet ne hartën nr. 1.

Harta nr. 1 Harta e Zonimit Sizmik të Shqipërisë

4.7.

Cilësia e ajrit

Cilësia e ajritShkarkimet e gazeve acide në atmosferë kanë një ndikim negativ mbi ekosistemet e
ujërave të ëmbla, të cilat janë të ndjeshme ndaj aciditetit si edhe ndaj cilësisë dhe
përbërjes kimike të tokës. Gjithashtu, kjo dukuri shkakton dëmtime në trashëgiminë
kulturore sepse pakëson gradualisht cilësinë dhe fortësinë e monumenteve kulturore,
ndërtesave prej mermeri etj. Për më tepër, çlirimi i përbërësve të azotit në atmosferë,
shkakton atrofizimin në ekosistemet tokësore dhe detare.
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Burimi kryesor i çlirimeve të substancave acide në mjedis janë emetimet e gazta, që
përmbajnë dyoksid sulfuri SO2, okside të azotit NOx dhe amoniak NH3. Këto gaze
krijohen gjatë djegies së substancave organike të djegshme në sektorët e shërbimeve,
transportit, prodhimit të energjisë, industrisë kimike dhe metalurgjike etj. Pas çlirimit
në atmosferë, këto gaze shpërndahen në hapësirë dhe mund të qëndrojnë për disa kohë
në gjendje të shpërhapur.
Gazet SO2, NOx, dhe NH3 bien direkt në sipërfaqen e tokës dhe vendosen në bimësi dhe
elementë të tjerë mjedisorë ose bien në gjendje të lagësht së bashku me borën, shiun,
mjegullën etj. Këto gaze (si rezultat i zhvillimit të disa reaksioneve kimike) shndërrohen
në acide squfuri dhe azoti kur ato qëndrojnë në atmosferë, si edhe kur bien në tokë. Ligji
Nr. 8934, i datës 5 Shtator 2002 mbi Mbrojtjen e Mjedisit siguron për adoptimin e
programeve të kontrollit të ndotjes në Shqipëri, megjithatë për zonën ne vleresim nuk
ka të dhëna te publikuara mbi cilësinë ekzistuese të ajrit të lidhura me çlirimin e SO2 ose
NH3. Te dhena te monitorimit per zonen e zbatimit te projektit nuk disponohen pasi
konsiderohet si nje zone pa aktivitete ndotese. Cilesia e ajrit ne zonat malore te vendit
te cilat ndodhen larg zonave urbane dhe industrise se rende, eshte brenda normave te
cilesise se nje ajri te paster.
Zhurmat
Lidhur me zhurmat, në zonën e studimit nuk ka ndonjë informacion në lidhje me nivelet
e ndotjes së ambientit. Zhurma nuk është shqetësimi kryesor në zonën që rrethon kete
zone rurale drejtpërdrejt. Aty nuk ka burime emetimi të ndjeshëm zhurmash. Nivelet e
zhurmës brenda fshatrave janë tipike për çdo zonë rurale te nivelit te fshatrave dhe janë
të lidhura kryesisht me trafikun e automjeteve qe eshte ne nivel minimal por
infrastruktura e dobet ndikon ne rritjen e ketij niveli. Megjithatë rekomandohet që
nivelet e zhurmës duhet të monitorohen gjatë ndertimit por edhe gjate operimit.
4.8.

Mjedisi biologjik i rajonit

Zonat e Mbrojtura
“Zona të mbrojtura” shpallen territore tokësore, ujore, detare e bregdetare të caktuara
për mbrojtjen e diversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore,
bashkëshoqëruese, të cilat menaxhohen me rrugë ligjore dhe me metoda shkencore
bashkëkohore.
Në Shqipëri, Zonat e Mbrojtura janë të konsideruara si pjesë/sipërfaqe e tokës dhe/ose
ujit, detare/bregdetare, të destinuara kryesisht për konservimin e biodiversitetit,
burimet natyrore dhe kulturore që shoqërojnë atë/ato dhe që janë të menaxhuara në
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mënyrë të ligjshme dhe/ose në mënyra të tjera efektive. Rrjeti i zonave të mbrojtura
është bazuar në kategoritë e menaxhimit të IUCN dhe sistemi i ndërtuar për këtë qëllim
është në përputhje me sistemin ndërkombëtar IUCN. Të gjashtë kategoritë e sistemit
janë ekuivalente, të barabarta dhe të rëndësishme dhe ato përfshijnë të gjitha nivelet e
ndërhyrjes njerëzore, të pranueshme për kategorinë respektive. Krijimi i Zonave të
Mbrojtura ka filluar që në vitin 1940. Në 1981, për herë të parë, asete të rralla natyrore u
vendosën në mbrojtjen shtetërore duke shpallur si Monumente të Natyrës pyjet me
vlerë shkencore, biologjike, historike dhe didaktike. Zona ne vlerësim nuk vlerësohet
si zone me status te veçante nga MM. Sic shihet edhe ne harten e meposhteme, zona ne
vleresim nuk permban siperfaqe te mbrojtura.
Harta e rrjetit te zonave te mbrojtura ne Shqipëri
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Pervec zonave te mbrojtura sipas hartes se mesiperme te cilat mund te jene te llojit:
a) Rezervë strikte natyrore/rezervat shkencor/ (Kategoria I);
b) Park kombëtar (Kategoria II);
c) Monument natyror (Kategoria III);
ç) Rezervat natyror i menaxhuar/zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve
(KategoriaIV)
d) Peizazh i mbrojtur (Kategoria V);
dh) Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara/zonë e mbrojtur me përdorim të
shumëfishtë (Kategoria VI).
Rreth një zone të mbrojtur mund të shpallet një zonë buferike.
Pervec statusit te mesiperm te zonave te mbrojtura te cilat paraqiten ne harte
mund te jene edhe objekte te vecanta me status “Monument Natyror”, te cilat per
rajonin ne vleresim sipas Ligjit ne fuqi jane si me poshte:
Monumentet Natyrore te Rrethit Has.
1.
Burimi i Krumes
2.
Burimet e Brudit
3.
Gurra e Vranishtit
4.
Gurra e Domajve
5.
Pisha e Gjinajve
6.
Shpella e Pellumbave
7.
Shpella me oborr
8.
Shpella qe tingellon Mazrek
9.
Maja e Qytetezes
10.
Ahishtja e Liqenit te Kuq
11.
Pisha ne Gjinaj
Monumentet Natyrore te Rrethit Tropoje.
1.
Rasa e Pecmarres
2.
Shpella e Haxhise
3.
Liqenet akullnajore te Doberdolit
4.
Liqenet akullnajore te Sylbices
5.
Shkembi i Forces
6.
Burimi Karstik i Qirecit
7.
Rasa e Currajt
8.
Depozitimet fluvio-glaciale te Shoshajt
9.
Depozitimet fluvio-glaciale te Shemtires
10.
Bredhishtja e Ragamit
11.
Shelgu i Rrjetezuar
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

4.9.

Burimi i Qukut te Dunishes
Burimi i Shoshanit
Burimet e Valbones
Shpella e Haxhise
Shpella e Akullit
Lugina e varur akullnajore e Kukajt
Lugina Akullnajore e Motines
Kanioni i Shoshanit
Blijte ne Markaj
Dushkajat e Qafe Luzhes
Liqeni i Ponareve
Meshtekna e Lugut te Zi
Ahishtja Gurra e Hasan Gashit (Mertur)
Rrobulli ne liqenin e Ponareve
Arra e Dragobise
Shpella e Dragobise
Hormoqi i Valbones
Ahishtja e Vranices

Flora dhe fauna

Megjithëse Shqipëria është një vend i vogël, ajo është e dalluar për faunën e saj të pasur,
tiparet specifike të bimësisë dhe biodiversitetin e lartë. Kjo dukuri shkaktohet nga
kushtet specifike ekologjike të lidhura me pozicionin gjeografik të vendit dhe formimin
gjeologjik dhe tokësor. Pavarësisht nga masat e marra, fauna dhe flora kanë qenë nën një
presion të madh dhe biodiversiteti i tyre në disa zona ka pësuar humbje. Masat e marra
për ruajtjen e specieve të rralla dhe në rrezik zhdukjeje të florës dhe faunës pasqyrohen
në një urdhër special të Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit të vitit 1997.
Tabela Përmbledhëse e florës dhe faunës se egër (lloji)
Emri
Totali
Flora, total
3.250
Fauna
Gjitarët
84
Zogjtë
325
Amfibët
15
Zvarranikët
37
Iktiofauna
313
Insektet
4.000

Të Mbrojtura
306
80
311
14
37
-
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Sipas studimeve të Institutit të Kërkimeve Biologjike të kryera në vitet 1997-1998
speciet bimore që vijojnë janë në rrezik zhdukjeje në nivel kombëtar: dafina, çaji i malit,
sherbela, trumza, lisi , gjineshtra, borziloku i egër dhe orkidat. Një studim i kryer në
1998 nga Instituti i Kërkimeve të Pyjeve dhe Kullotave ka arritur në konkluzionin se
pyjet e plepave të bardhë, të blirit, të dushkut, të mështeknës dhe të verrit konsiderohen
si specie të rrezikuara në nivel kombëtar.
Flora e zones
Formacionet bimore dhe Biodiversiteti
Hapsira e pellgut ujëmbledhës të prroit të Skatinës mbulohet nga një shoqrim bimor
tipik për kushtet klimatike tokësore të zonës. Mbulesa bimore përbëhet nga dy kate të
cilët sipas klasifikimeve shkencore janë si më poshtë: Kati i parë i përbërë nga
shoqërimi bimor barishtor me llojet pjesmarrës:
1.
Nga llojet barishtore te familjes se graminoreve: Festuca bosniaca, Bromus
erectus, Koeleria splendens, Anthoxanthum odoratum, poa bulbosa, Brachypodium
pinatum, Melica ciliata, Phleum alpinum, Festuca paniculata etj....
2.
Nga llojet barishtore të familjes së bishtajoreve: Lathyrus pratensis, Anthylus
vulneraria, Onobrychis viciifolia, Genista tinctoria etj....
3.
Nga llojet barishtore të grupit të barndryshëmëve: Digitalis ferruginea, Carlina
vulgaris, Verbascum longhifolium, Sedum acre, Hieracium pilosella, Leontondon
cryspus, Centaurea sp., Galium verum etj....
4.
Nga llojet e drurëve e të shkurreve: Frashëri i Zi (Fraxinus excelsior), Bushi
(Buxus sempervirens), Molla e Egër (Malus syvestris), Dëllënja e Kuqe (Juniperus
oxycedrus), Bulgri (Quercus trojana), Shparthi (Quercus frainetto) etj...
5.

Lloje të rrallë me vlerë për biodiversitetin: Boshtra (Forsythia europea)
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4.10. Mjedisi social ekonomik
Ekonomia shqiptare, duke përjetuar periudhën e tranzicionit, vitet e fundit ka
mundur te siguroje stabilitet nga pikëpamja e treguesve makroekonomike. Për vitin
2009, rritja reale vlerësohet ne masën 3,5 % te GDP-se, norma mesatare e inflacionit
është mbajtur ne kufijtë 2.4 %, duke dëshmuar gjithashtu një stabilitet ne nivelin e
çmimeve ne përgjithësi. Ne drejtim te strukturës dhe degëve te zhvillimit te ekonomisë,
pesha specifike e disa sektorëve tradicionale si p.sh; bujqësia rezulton me rënie 21.5%
te GDP-se. Ndërsa vërehet rritje ne disa sektorë te tjerë si: shërbimet 43,1 %, ndërtimi
17,3%, etj.
Te gjitha reformat dhe ndryshimet strukturore te ndërmarra nga qeveria kane
ndikuar ne zhvillimin e ekonomisë se vendit duke e orientuar gjithnjë e me shume drejt
integrimit rajonal dhe global. Ekonomia shqiptare, si një ekonomi e hapur, është gjithnjë
e me shume e ekspozuar dhe e ndikuar, jo vetëm nga faktorë te brendshëm por edhe
nga faktorët e jashtëm ekonomik, te cilët e vendosin ekonominë ne pozitat e përballjes
me një konkurrence te forte nga tregu ndërkombëtar.
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Tipari thelbësor i ekonomisë shqiptare është se ajo ndodhet ne stadin e ekonomive
ne zhvillim dhe ristrukturim, gjë qe shtron si një imperativ te ditës dhe te perspektives,
shfrytëzimin e resurseve dhe avantazheve krahasuese, qe ka ne raport me ekonomitë e
rajonit. Tashme ekonomia e vendit tone, është bere pjese perberese e nismave për
liberalizimin dhe lehtësimin e tregtisë ne nivel rajonal. Pjesëmarrja aktive ne këto
nisma, shton mundësitë e ekonomisë sonë për tu profilizuar dhe njëkohësisht kërkon
angazhime ne drejtim te rritjes se konkurrueshmerise se produkteve dhe shërbimeve.
Mjedisi human
Ne pershkrimin e mjediseve humane jane nderthurur elementet demografike me ato
social-ekonomike, ne nivele te pergjithshme, qe mund te japin nje ide mbi statusin e
mjediseve humane. Hidroçentrali ndertohen ne pjesen e mesme te Prroit Skatinës. Do te
ndertohen ne zonen ne afersi te fshatit Kam
Zona e projektit nuk paraqitet si zone me popullsi shume te dendur dhe tendenca e
banoreve eshte te zhvendosen drejt Tiranes ose jashte kufinjve per nje jete me te mire.
Infrastruktura rrugore dhe furnizimi me uje
Ekzistojne rruge dytesore te pashtruara , ne afersi te veprave te H/C –it,veprat jane ne
afersi te rruges nacionale Has-Tropoje Jane gjithashtu edhe rruge rurale te cilat jane te
pa shtruara per rruge fshati dhe per shfrytezim te pyjeve. Kompania investuese nuk do
te ndertoje rruge te reja ne ndihme te veprave hidroteknike te HEC-it.

Trajtimi i ujerave te zeza dhe heqja e mbeturinave te ngurta
Rrethi i Hasit nuk ka fasilitete te trajtimit te ujerave re zeza apo heqjes se mbeturinave
te ngurta. Ujerat e zeza te fshaterave qe ndodhen prane Prroit Skatinës derdhen direkt
ne te, ose banoret kane pranuar si zgjidhje edhe ndertimin e gropave septike, por pa
respektuar parametrat inxhinierike per trajtimin e ujerave me qellim ruajtjen e tokes
dhe ujerave siperfaqesore dhe nentokesore nga ndotja. Nuk ka kushte per largimin e
mbeturinave te rrezikshme.
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Ekonomia
Shumica e banoreve te fshatit te lartpermendur jane punesuar ne sektorin e bujqesise
dhe sidomos blegtorise, ndersa industrite ushqimore, te ndertimit dhe te sherbimeve
perfshire sherbimet e ndertimit, transportit dhe telekomunikacionit nukljane zgjeruar
te zhvilluara. Nje ndihme e madhe e kesaj zone rurale eshte edhe afersia me qytetin e
Hasit dhe Gjakoves.
Ndermarrjet e sektorit publik dhe shteteror bejne perpjekje per permiresimin e
sherbimeve esenciale te tilla si mirembajtja e rrugeve, shperndarja e ujit dhe e energjse
elektrike, transportin publik dhe shperndarjen e produkteve e nenprodukteve
bujqesore, e blektorale.Pjese ndikuese ne ekonomine e kesaj zone jane minjerat qe
shtrihen gjate gjithe zones
Brenda viteve te fundit, ekonomia ne keto rajone eshte permiresuar. Rritja e biznesit
mbeshtetet nga infrastruktura e ne permiresim e energjise dhe transportit. Fshataret
pergjithesisht jetojne me bujqesi, blegtori dhe duke u bazuar edhe ne te ardhurat e
siguruara nga emigracioni.
. Mjetet e komunikimit
Sherbimet postare dhe gazetat kryesore ofrohen vetem ne qendrat kryesore te banuara.
Librarite shesin revista dhe materiale te tjera leximi. Rrethi i Hasit ka akses ne stacionet
kryesore televizive nga Tirana. Sherbimi telefonik fiks kryhet nga Filiali i Albtelecomit te
Mirdites. Per te zgjeruar kapacitetin e sistemit, po instalohen linja te reja telefonike
duke plotësuar në një masë të konsiderueshme kërkesat e firmave private,
ndërmarrjeve, institucioneve shtetërore, shoqatave, partive politike dhe një pjesë të
familjareve. Pervec telefonise fikse ekziston edhe sherbimi i telefonise se levizshme, ku
ne territorin ne fjale operojne dy kompanite AMC , Eagle Mobile dhe Vodafon..
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4.11. Te dhena per Komunen Bytyç
Komuna Bytyç është një komunë në Rrethin e Tropojës, prefektura Kukës në Shqipëri.
Kjo komune eshte e perbere nga 13 fshatra: Corraj, Berishë, Bytyç, Kam, Kepenek, Leniq,
Mashë, Pac, Prush, Visoça, Vlad, Zogaj dhe Zherkë.
Zona ne te cilen do te ndertohet Hidrocentrali ne rrjedhen e perroit te Skatines, ndodhet
midis fshatit Kepenek i cili nuk i kalon 30 familje dhe fshatit Kam Fshat, i cili ka rreth 3
familje.
Jeta social-ekonomike e ketyre qendrave te banuara eshte e lidhur ngushtesisht me
burimet minerare te Kromit dhe pjeserisht nga blegtoria. Tokat bujqesore jane te pakta
dhe ndertimi i kesaj vepre nuk i cenon ato.
Pamje satelitore e rajonit ne te cilin perfshihet territori i Komunes Bytyc, me qender ne Kam.
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KREU V
5.

VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS DHE MASAT PARANDALUESE
GJATE NDERTIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TE HEC “SKATINË” NE
RRJEDHEN E PERROIT TE “SKATINËS”

5.1.

Te pergjithshme

Veprimtaria që propozohet të kryhet ka përmasa relativisht të mëdha qoftë të karakterit
të investimeve ashtu edhe të outputeve që do të japë gjatë shfrytëzimit të saj. Kjo është
arsyeja që mbetet e një rëndësie të veçantë të analizohen ndikimet që do të ketë ajo që
nga çasti i nisjes se hartimit te projektit, shqyrtimi dhe miratimi i koncesionit, para
fillimit te punimeve te ndërtimit, dhe më tej edhe pas perfundimit te ndertimit dhe gjatë
shfrytëzimit të saj deri ne transferimin e tij ne rrjetin kombetar. Ky kapitull i vleresimit
te ndikimeve ne mjedis do të paraqesë një analize te hollësishme te ndikimeve te
mundshme negative dhe pozitive duke specifikuar edhe masat zbutëse qe duhet te
aplikohen për te eliminuar apo për te minimizuar sado pak ndikimet ne mjedis.
Kjo analize kryhet duke u bazuar ne projektin e konceptuar te diskutuar si me lart ne
këtë raport, konsultimit me publikun, identifikimi i pasurise natyrore te rajonit dhe
permasave te projektit. Ndikimet ne mjedis mund te ndodhin si gjate ndërtimit(ku
ndikimi ne rastin konkret eshte me potencial gjate punimeve te ndertimit) ashtu dhe
gjate shfrytëzimit te ketij aktiviteti(per reduktimin e sasise se ujit te rrjedhes natyrale te
perroit/lumit) qe vleresohet si energji e rinovueshme.
Ndikimet mund te grupohen si me poshtë:






Kimike-Fizike te cilat lidhen me ndikimet mbi burimet natyrore si edhe proceset
e degradimit fizik te mjedisit vete.
Biologjike-Ekologjike përfshirë burimet e energjive te rinovueshme, ruajtjen e
biodiversitetit, ndikimin mbi jetën e gjalle te ndotjes se biosferës
Sociologjike te lidhura me komunitetin apo edhe individët e veçante, ndikimin
mbi trashëgiminë kulturore dhe progresin e supozuar.
Ekonomike-Makroekonomike te cilat marrin parasysh ndikimet e përkohshme
apo te përhershme shkaktuar për shkak te realizimit te projektit.
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5.2.

Vleresim i impakteve kryesore ne mjedis

Vleresimi i ndikimeve ne mjedis kryhet duke u bazuar mbi parimet e mbrojtjes se
mjedisit te cilat jane:
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
Parimi i qasjes së integruar
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
Parimi “Ndotësi paguan”
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit
Ky vleresim kryhet ne baze te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis” dhe VKM Nr. 13, date 04.01.2013 “Per vleresimin e ndikimit ne
mjedis” dhe ka si synim mbrojtjen e mjedisit. Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme
mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo 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.
Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:
a)parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të
çdo lloji;
b)ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c)ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje
publike;
d)përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e)ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f) mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
g)mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.:
Sa me siper vleresimi i ndikimeve ne mjedis do te vleresoje:
Ndikimet ne ajer
Ndikimet ne ujera
Ndikimet ne toke
Ndikimet ne biodiversitet (mjedisi biologjik)
Ndikimet ne mjedisin social-ekonomik
Ndikimet qe shkaktojne ndryshimet klimatike
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5.2.1. Ndikimet ne ajer
(Cilesia e ajrit, zhurmat, vibrimet, peizazhi.)
Impakti nga ndertimi:
Per kete projekt nuk jane planifikuar te hapen rruge te reja per ndertimin e
infrastruktures se nevojshme. Gjithashtu ndertimi i linjes se transmetimit te energjise
elektrike do te jete relativisht i vogel 5-6 shtylla dhe nje gjatesi rreth 600m. Linja do te
ndertohet pergjate rruges per ne tropoje, paralelisht me te, duke mos pasur nevoje per
hapje rrugesh per ndertimin e saj. Gjate punimeve ndertimore vleresohet te kete ndikim
ne cilesine e ajrit nga pluhurat e kantierit dhe te hapjes se trasese se kanalit te
derivacionit. Shkarkimet e gazeve te mjeteve motorike do te jene ne norma normale si
te puneve ndertimore ne zona te tjera te vendit. Zhurmat jane normale per nje aktivitet
ndertimor, nga transporti, germimet e tokes shkembore, etj. Keto zhurma nuk
vleresohen shqetesuese per komunitetin e zones, pasi nuk jane ne nivele te tilla ne
zonat e banuara. Vibrimet nuk do te jene prezente pasi nuk do te perdoret lende plasese.
Gjate punimeve ndertimore do te kete demtim te peizazhit te zones, nga germimet dhe
humbja e bimesise. Kantieri ndertimit dhe makinerite gjithashtu do te kene efekt ne
peizazhin e zones.

Impakti gjate funksionimit:
Nuk vleresohet ndikim ne cilesine e ajrit nga funksionimi i HEC-it. Ndikimi
elektromagnetik jonizues i fushes se linjes transmetimit te energjise elektrike do te jete
ne distanca dhe nivele te vogla.

Masa parandaluese:
Aplikimi i lagies se trasese dhe kantierit me uje gjate sezonit me thatesire per te
reduktuar pluhurat. Kufizimi i orarit vetem gjate dites per te reduktuar zhurmat.
Perdorimi i mjeteve bashkekohore. Perdorimi i mjeteve dhe materialeve cilesore e
eficiente. Monitorim i cilesise se ajrit gjate fazes se punimeve.
Ky projekt ndikon ne reduktimin e gazeve serre, te emetuar nga industria e prodhimit te
energjise elektrike. Aktiviteti prodhon energji te paster per mjedisin.
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5.2.2. Ndikimet ne ujera
(Ujerat siperfaqesore, ujerat nentokesore.)

Impakti nga ndertimi:
Nga zbatimi i ketij projekti ndikimet ne ujera do te jene prezente. Ndikimi ne ujerat
siperfaqesore do te vije si rrjedhoje e kryerjes se punimeve te ndertimit te vepres se
marrjes dhe dekantuesit, te cilat do te kryhen ne shtratin e perroit. Gjithashtu gjate
hapjes se trasese se kanalitt e derivacionit, mund te kete edhe depertim te materialitt e
germuar ne shtratin e perroit dhe si rrjedhoje rritjen e lendes ngurte ne pezulli. Per
rrjedhoje, ky ndikim mund te pasqyrohet edhe ne mjedisin ujor prites te liqenit ku
derdhet ky perrua, liqeni i Fierzes. Ndkim ne ujerat nentokesore nuk vleresohet te kete
pasi punimet do te jene ne siperfaqe, rreth 1-3m thellesi nen siperfaqe.

Impakti gjate funksionimit:
Ndikimi ne ujera gjate funksionimit te HEC-it do te jete ne pakesimin e rrjedhes natyrale
te perroit per sezonin e funksionimit te HEC-it, pasi gjate muajve me thatesire uji do te
lejohet i gjithe ne rrjedhen natyrale te perroit. Gjate funksionimit, ky aktivitet ka edhe
efekte pozitive persa i perkete cilesise se ujerave siperfaqesore, pasi redukton aktivittin
gerryes te perroit dhe ul turbulliren e ujit te perroit e te liqenit ku dershet. Njekohesisht
redukton edhe sasine e inerteve qe derdhen ne rezervuarin e liqenit te Fierzes.

Masa parandaluese:
Gjate punimeve ndertimore, subjekti te zbatoje kushtet teknike te zhvillimit te
punimeve, te ndertoje prita per inertet e germuara dhe te filloje rehabilitimin
paralelisht. Te punohet gjate sezonit te thate, ku rrjedha e perroit mund te menaxhohet
gjate kryerjes se punimeve. Te respektohet rrjedha ekologjike gjate gjithe periudhes se
funksionimit te Hidrocentralit.
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5.2.3. Ndikimet ne toke
(Relievi, siperfaqja, perberja e struktures se tokes, nentoka.)

Impakti nga ndertimi:
Nga zbatimi i ketij projekti ndikimet mbi toke do te jene jo te vogla, ndertimi i ketij
Hidrocentrali kerkon nje hapesire relativisht te madhe ne toke pasi kerkon nje shtrirje
pergjate rrjedhjes se Perroit te Skatinës, deri ne afersi te fshatit Kam dhe punimet do te
kryhen per ndertimin e veprave sic jane vepra e marrjes, dekantuesi, kanali i
derivacionit, baseni i presionit, tubi i presionit, godina e HEC dhe linja e transmetimit te
energjise elektrike.
Perdorimi i tokes konsiston edhe ne zenien e saje ndonese ne siperfaqe te vogla per
depozitimin e perkohshem te shtreses se humusit dhe ndertimin e perkohshem te
kantierit te ndertimit.
Ne lidhje me efektin e erozionit per skarpatat e trasese se kanalit veme ne dukje se
projekti do te ndikoje ndjeshem pasi eshte terren i pjerret. Objektet e vepres do te
montohen ne mjedise te qendrueshme ku ky efekt eshte minimal, ndikimi i ketij procesi
te ndertimit eshte i lokalizuar dhe nuk do te ndikoje ne terrene ku duket qarte efekti i
erozionit. Gjate germimit per te ndertuar veprat perberese do te monitorohet ne
menyre te vazhdueshme efekti i erozionit dhe rreshqitjes se tokes.
Impakti gjate funksionimit:
Ndikimi ne toke nga operimi dhe mirembajtja e Hidrocentralit do te jete ne nivele te
uleta. Ndikim te operimit konsiderojme siperfaqet e zena per objekte me periudhe
afatgjate ose te perhereshme, linjat e transmetimitt e energjise elektrike te cilat do te
ekzistojne per nje kohe te gjate ose te perhershme, etj. Ne raste te avarive ose
demtimeve te renda ne kanalin e derivacionit do te duhen nderhyrje ne terren, ku mund
te kemi nje ndikim lokal dhe te perkohshem te perdorimit te tokes.
Masa parandaluese:
Masat parandaluese do te ishin te nevojshme per reduktimin e impaktit mbi toke te ketij
projekti. Rekomandojme ndertimin e pritave me mure guri, ose gjerdhe prej druri, ose
me rrjete teli e bimesi autoktone. Rehabilitimi i siperfaqeve sa me shpejt te jete e
mundur per te mos humbur siperfaqe toke.
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5.2.4. Ndikimet ne biodiversitet
(Flora dhe fauna tokesore dhe ajo ujore)

Impakti nga ndertimi:
Ndikimi kryesor dhe me i rendesishem ne mjedisin biologjik eshte gjate fazes se
punimeve ndertimore te veprave te HEC-it. Gjate punimeve ndertimore do te kryhen
punimet ne toke, te cilat do te shoqerohen me heqjen e shtreses bimore, ndryshime te
relievit e siperfaqes, shfaqjen ose nxitjen e efektit te erozionit, rritjen e turbullires se ujit
te perroit dhe mjediseve ujore pritese, humbje te tokes si rrjedhoje e erozionit, largim te
perkohshem ose te perhershem te flores dhe faunes, etj. Ngritja e pluhurit dhe
shkaktimi i zhurmave ndikon drejtperdrejte ne largimin e gjallesave dhe te demtimitt e
cerdheve te tyre te mbareshtrimit. Gjithsesi keto ndikime jane te perkohshme, te
prapesueshme dhe te rikuperueshme.
Shtresa bimore e zones eshte jo shume e pasur pasi klima ne kete zone eshte tipike e
zonave malore, ku dimri eshte i ashper dhe vera e fresket. Per shkak te klimes, bimesia
nuk eshte shume e zhvilluar, nuk karakterizohet nga bimesi pyjore e dendur dhe e larte.

Impakti gjate funksionimit:
Pas venies ne pune te Hidrocentralit dhe gjate funksionimit te turbinave, nje ndikim
tjeter i rendesishem eshte ai i reduktimit te sasise se ujit ne shtratin e perroit. Ndonese
kjo do te ndodhe gjate sezonit te dimrit dhe me rreshje e uje te bollshem, ne krahasim
me gjendjen natyrale do te kete ndryshime te pakthyeshme, si largimi i pjeshsem i
faunes dhe flores ujore. Ne baze te sasise se ujit ne shtratin e lumit, ndryshon edhe sasia
e gjallesave e mikrogjallesave dhe si rrjedhoje edhe e zinxhirit ushqimore qe ushqehen
me to sic jane peshqit. Nje faktor tjeter eshte edhe demtimi i peshqve te cilet mund te
hyjne ne kanalin e derivacionit e me pas ne turbine ku nuk mund ti mbijetojne ketij
terreni ne kushte ekstreme. Gjithsesi ky ndikim vleresohet ne nivele te uleta dhe pa
rrezik te specieve te rralla dhe ne zhdukje.
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Masa parandaluese:
Rehabilitimi sa me pare i skarpatave dhe siperfaqeve pyjore te demtuara dhe investimi
ne ndertimin e pritave per reduktimin e erozionit. Zbatimi i projektit te rehabilitimit
sipas preventivit te detajuar te punimeve rehabilituese dhe monitorimi i ecurise se ketij
procesi ne vazhdimesi. Mirembjatje dhe monitorim te vazhdueshem te terrenit
problematik edhe nga erozioni natyror ne segmente te caktuara. Mbjellja e bimesise
autoktone dhe sipas skemes se projektuar per te ndikuar ndjeshem ne uljen e erozionit
dhe ne ruajtjen e identitetit te bimesise se zones. Si rrjedhoje edhe rikthimin e faunes
autoktone te larguar perkohesisht.
Te respektohet sasia e rrjedhes ekologjike dhe te lejohet sasia e bollshme e ujit gjate
sezoneve me thatesire. Ruajtja e burimit ujor nga gjuetia e paligjshme e flores dhe
faunes ujore e asaj tokesore.

Pamje satelitore e relievit ne te cilin do te kaloje kanali i derivacionit
Gjurma e kanalit te derivacionit
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5.2.5. Ndikimet ne mjedisin social-ekonomik
(Mjedisi social-kulturor dhe ekonomik, perdorimt tokes, perdorimi i burimeve
ujore.)

Impakti nga ndertimi:
Ndikimi ne mjedisin social-kulturor e ekonomik nga faza e zbatimit te punimeve te
ndertimit, vleresohet te jete pozitive. Kjo per shkak te nivelit te ulet ekonomik te zones
dhe rritjes se punesimit nga aktiviteti ndertimor. Investitori do te kryeje edhe disa
punime te kerkuara nga komuniteti si mirembajtje rruge per komunitetitn, ndertim ure
per blegtorine, etj. Gjetja e objekteve arkeologjike gjate punimeve do te ndryshoje
rrjedhen e punimeve dhe nuk do te demtoje keto objekte, megjithese nga instituti
perkates nuk identifikohen te tilla. Investim i tille, ndikon ne zhvillimin ekonomik e
social-kulturor te zones.

Impakti gjate funksionimit:
Gjate fazes se venies ne pune te HEC-it gjithashtu do te kete punesime nga banoret e
zones, do te mirembahen rruget dhe ndonje investim tjeter qe mund te kerkohet nga
komuniteti. Persa i perkete konfliktit te interesave te banoreve, nuk jane prezente. Uji
qe do te merret nuk perdoret per bujqesi, sasia e rrjedhes eklogjike eshte e
mjaftueshme, gjate veres do te lejohet sasi e bollshme per nevojat e blegtorise dhe si
rrjedhoje do te punohet me pelqimin e komunietetit.

Masa parandaluese:
Plotesimi i kerkesave te komunitetit, respektimi i rrjedhes ekologjike dhe per
blegtorine, mirembajtje e rrugeve dhe ripyllezime e pyllezime te reja, hapja e vendeve te
punes per komunitetin, etj.
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5.2.6. Ndikimet qe shkaktojne ndryshimet klimatike
(Ndryshimi i klimes, emetimi i substancave ozon-holluese.)

Impakti nga ndertimi:
Aktiviteti ndertimor nuk do te perfshije substanca te tilla qe mund te ndikojne ne rritjen
e perqendrimit te lendeve ozon-holluese ne atmosfere. Vleresohet vetem lenda djegese
e mjeteve te renda te punimeve te germimit. Ne nivele te uleta.

Impakti gjate funksionimit:
Nga funksionimi i ketij HEC-i ndikimi ne substancat ozon-holluese eshte me efekt
pozitiv, pasi redukton emetimin e ketyre substancave nepermjet shtimit te energjise se
paster dhe reduktimin e saj nga termocentralet, te cilet jane nga ndotesit me te medhenj
ne te gjithe planetin dhe industrine prodhuese.

Masa parandaluese:
Nuk rekomandojme masa parandaluese, nuk ka ndikime te tilla.

5.3.

Ndikimet nderkufitare

Projekti ne vleresim nuk prek mjedisin kufitar. “nuk ben pjese ne projektet me ndikim
nderkufitar, shfrytezim te ujrave ndërkombëtare” dhe projekte te “Sigurisë së Digave”
pasi ky projekt do te jete ndertim HEC i vogel me kanal derivacioni basen presioni dhe
pa perfshire rezervuar uji. Ky variant eshte me pak i kushtueshem dhe me ndikim me te
vogel ne mjedisin e zones, pervec permasave te tij qe nuk funksionon me projekt me
rezervuar. Siperfaqja pyjore e prekur nga ndertimi i kesaj vepre duke qene se eshte
derivacion me kanal nensiperfaqe mund te rehabilitohet dhe te ripyllezohet ne pjesen
me te madhe te saj, pothuajse ne masen 100% te siperfaqes.
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5.4.

Menaxhimi i mbetjeve te ngurta

Nga punimet ndertimore, ne preventivin perfundimtar eshte llogaritur nje volum
germimesh prej 181954 m3. Keto germime perfshijne te gjitha punimet e veprave dhe do
te menaxhohen ne skarpatat e kanalit te derivacionit dhe ne rehabilitimin e siperfaqeve te
demtuara. Nuk do te ndertohet landfill per depozitim inertesh. Persa i perkete mbetjeve te
ngurta urbane nga aktiviteti human, ato do te menaxhohen nga sherbimi i komunes.

5.5.

Infrastruktura shtese ne funksion te projektit kryesor te ndertimit te
Hidrocentralit “Skatine”

Per ndertimin dhe funksionimin e kesaj vepre, nuk do te hapen rruge te reja. Sistemi
rrugor i zones eshte ekzistues dhe ne gjendje te mire. Rruga automobilistike ekzistuese
kalon prane veprave te marrjes dhe fshatit Kepenik, si dhe prane godines se HEC-it, kalon
rruga e vjeter “Krume-Bajram Curri”. Subjekti do te shfrytezoje kanalin e derivacionit per te
qarkulluar automjetet e transportit dhe te germimeve te trasese. Persa i perkete sistemit te
transmetimit te energjise elektrike, ne afersi te centralit ka linja egzistese te tensionit te
mesem dhe te ulet. Nuk do te ndertohet linje e re transmetimi ne distanca te medha.
Gjatesia e linjes se transmetimit te energjise elektrike do te jete rreth 600m dhe mund te
perfshije 5-6 shtylla, ku do te lidhet me linjen e Pac-it.
Ne funksion te punimeve te ndertimit te HEC-it do te ngrihet nje kantier i perkohshem per
magazinimin dhe ruajtjen e makinerive, si dhe per pergatitjen e betonit te gatshem.

5.6.

Rrjedha ekologjike e perllogaritur

Ne perroin e Skatines prurjet maksimale jane perllogaritur te jene sipas tabeles se
meposhteme:
Siguria %
A (Km2)
1
2
3
Prurja ne m3/s 61
164
138
104
Prurja ekologjike(Q355) e cila eshte vleresuar te lejohet ne shtratin natyral te
lumit/perroit gjate gjithe kohes se funksionimit te HEC-it eshte 30-33%(30
Lit/sek). Kjo prurje do te jete e perhershme dhe ne sezone te thata, do te lejohet
edhe e gjithe rrjedha e ujit natyral ne shtratin e perroit. Prurja ose rrjedha
ekologjike, vleresohet siper menyres se perllogaritjes e percaktuar ne ligjin Nr.
111-2012, date 15.11.2012 “Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore”.
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KREU VI
6.

PLANI I MENAXHIMIT TE MJEDISIT DHE KONSULTIMI ME
PUBLIKUN DHE PALET E INTERESIT

6.1.

Te pergjithshme

Ky seksion perfshin pershkrimin e Planit te Menaxhimit Mjedisor (PMM) te projektit.
Qellimi kryesor i PMM, eshte te siguroje nje proces sa me pak te demshem per mjedisin
nepermjet masave rehabilituese te cilat do te minimizonin demtimin e mjedisit dhe
rekuperimin e tij.
PMM dhe Programi i Monitorimit Mjedsor do te jete ne formen e nje drafti ne menyre qe
te siguroje implementimin e rekomandimeve parandaluese dhe te parandaloje ndikimet
e mundshme mjedisore te anashkaluar ne raportin e VNM-se
Pavaresisht nga kjo, PMM stimulon procedurat dhe rregullat qe duhet te ndiqen gjate
ndertimit dhe per me shume gjate operimit te ketyre hidrocentraleve.

6.2.

Plani i menaxhimit te mjedisit te demtuar nga zbatimi i ketij projekti

Ky plan synon inimizimin e ndikimeve ne mjedis duke marre masa specifike per secilin
ndikim të përshkruara në këtë seksion do të vleresohet si pjesë e procesit të zbatimit të
projektit për të zbutur ndikimet e mundshme nga aktivitetet e ndërtimit. Ne
pararelizem per te permbushur komponentet e nenprojekteve kryesore te kerkuara nga
legjislacioni shqiptar te aspekteve mjedisore dhe sociale do te strukturohen sipas
kuadrit perkates ligjor. Masat lehtesuese kryesore do te perfshihen por nuk do te
limitohen ne kete pike pasi gjate punimeve mund te kete ndryshime dhe probleme qe
mund te shoqerohen me ndikim nemjedis.
Nder te tjera eshte projektuar qe te kihet parasysh nga investitori:
-

Perzgjedhja optimale e kapaciteteve dhe e shesh ndertimit per kete Hidrocentral.
Projekti dhe ndertimi i infrastruktures se re te kerkuar nga ky proces duke
marre ne konsiderate dhe respektuar kushtet e mjedisit lokal;
Parandalimi i krijimit te trafikut ne zone;
Demtimi i mjedisit pyjor ne minimumin e lejueshem
Masat per reduktimin e pluhurave nga punimet ndertimore
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-

-

-

6.3.

Masat per reduktimin e zhurmës;
Masa per rehabilitimin e siperfaqeve te demtuara duke minimizuar erozionin.
Kjo duke zbatuar me perpiktmeri projektin e rehabilitimit te mjedisit te hartuar
qe ne fazen para fillimit te punimeve.
Respektimin e kushteve te lejes/deklarates mjedisore e leshuar nga Ministria.
Mbikëqyrjes dhe monitorimit te kushteve teknike per aktivitetet ndërtimore
duke zbatuar kushtet perkatese qe do te percaktohen nga agjenci përkatëse ne
nivel kombëtar dhe autoriteteveve lokale;
Monitorim te treguesve mjedisore gjate punimeve ndertimore dhe gjate procesit
te rehabilitimit.
Respektimi i sasise se prurjes ekologjike te percaktuar ne masen 33 %.

Aspektet sociale, konsultimi dhe informimi i publikut

Analiza sociale. Projekti ka kaluar vlerësim të gjere institucional dhe social gjatë fazës
së projektimit dhe përgatitjes, popullatës lokale ky zhvillim i eshte prezantuar ne fazen
e hartimit te raportit te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. Prezantimi ka qene i
përgjithshëm per projektin dhe me karakter informues ne lidhje me ndikimet negative
dhe pozitive ne mjedisin biologjik dhe ate social.
Vetëm pas konstatimit te shqetësimeve dhe kerkesave të publikut lokal projekti i
propozuar mund të miratohet pasi mund te jete e nevojshme per rritjen e investimit per
te realizuar nje investim ne sherbim te komunitetit te zones.
Gjatë përgatitjes së projektit konsultimi me institucionet perkatese eshte mbajtur me
një gamë të gjerë të palëve të interesuara. Ne fazen e miratimit te koncesionit jane
marre te gjitha miratimet e institucioneve te linjes, si ministria e mjedisit, bujqesise, e
kultures, e transporteve, avokati shtetit, etj dhe nje sere drejtorish ne varesi te tyre.
Per realizimin e procedures se konsultimit me publikun eshte zbatuar procedura ligjore
ne fuqi sic eshte VKM Nr. 247, date 30.04.2014 “Për tërheqjen e mendimit te publikut
në vendimmarrje për mjedisin” dhe nje permbledhje joteknike e raportit te VNM eshte
vene në dispozicion të publikut përmes faqes se web-it te Agjencise Kombetare te
Mjedsit. Ajo është gjithashtu në dispozicion në zyrën e Drejtorise se Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis prane Ministrise se Mjedisit.
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Procesi i konsultimit dhe informimit te publikut gjatë përgatitjes së raportit te thelluar
te VNM-se u realizua duke përfshirë takime me përfaqësuesit e komunitetit,
perfaqesues te Njesise se Qeverisjes Vendore, Drejtoria Rajonale e Mjedisit e autorizuar
nga AKM-ja, subjekti investitor dhe ekspertet e studios se hartimit te raportit te
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe projektit te rehabilitimit te mjedisit.
Këto konsultime jane te domosdoshme dhe relaizohen ne kuader te ruajtjes se cilesise
se mjedisit dhe jetes se komuniteteve por edhe ne kuader te zbatimit te kuadrit ligjor
vendas dhe atij nderkombetar te ratifikuar me konvente nga vendi yne (Konventa
Aarhus).
Takimi me komunitetin u realizuar ne ambjentet e nje lokali ne qender te fshatit
Kepenek, ku u mbajt edhe nje proces-verbal per pjesemarrjen ne takim. Takimi u
shoqerua me foto dhe keto informacione paraqiten edhe ne dokument te vecante.
Nga takimi i realizuar, nga komuniteti u parashtruan disa kerkesa dhe me pas disa
rekomandime per menyren e zhvillimit te punimeve. Ata kerkuan qe gjate periudhes me
thatesire te lejohet sasi e bollshme ne shtratin e perroit, per te kryer nevojat e
blegtorise me uje te pijshem, gjithashtu edhe per te ruajtur vlerat e perroit. Rruga e
fshatit te kishte nje rikonstruksion siperfaqesor me cakull dhe ne zonen e punimeve te
vepres se marrjes, te ndertohet nje ure e thjeshte per te kaluar blegtorine ne anen tjeter
te perroit dhe anasjelltas.
Sa u parashtruan me siper, investitori i perfaqesuar nga Z. Besnik Istrefi u premtoi
banoreve ndihme te tille per keto punime dhe per zbatimin e lenies se rrjedhes ujore te
bollshme per nevojat e blegtorise.
Foto nga takimi me komunitetin
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KREU VII
7.

PROJEKTI I REHABILITIMIT TE MJEDISIT

Impaktet mjedisorë
Impaktin kryesor mjedisor do ta formulonim kështu: “ Zhveshja nga bimësia e
sipërfaqes së gërmuar gjatë çeljes së tarracës së kanalit të derivacionit dhe mbulimi i një
sipërfaqeje afërsisht të njëjtë në anën e poshtëme të skarpatës me fraksion toke
shkëmbore “ Pra do të kemi një sipërfaqe toke inproduktive me natyrë shkëmbore.
Ndikimet te biodiversiteti. Nuk parashikohen ndikime të ndjeshme pasi gjatë viteve
që do të pasojnë do të ndërmerren hapa konkretë me pyllëzime nga llojet autoktonë;
ndërkohë që vetë natyra është mjaft e prirur të ri-instalojë llojet e bimëve autoktone që
gjënden rreth e rrotull terrenit të impaktuar nga gërmimet. Natyra në çdo rast shfaqet
si partneri ynë më i mirë.
Përsa i përket ndikimeve negative që priten të ndodhin në biodiversitetin e faunës ujore
të Prroit të Skatinës, pikpamja jonë mbështet respektimin e përpiktë të ligjeve dhe të
rregulloreve institucionale që parashikojnë në mënyrë të detajuar ruajtjen e ekuilibrave
koherenetë në natyrën e gjallë të botës bimore dhe të asaj shtazore (tokësore dhe ujore
njëkohësisht).
Masat e propozuara për rehabilitimin e impaktit në mjedisin pyjor
Bazuar në përmasat e dhëna në projektin e ndërtimit të HEC-it të Skatinës nga nga ana
jonë u ndërtua një profil mesatar i tarracës së kanalit të derivacionit (Shih në aneks
figurën nr 2). Në këtë profil u simbolizuan pyllëzimet që propozhen të bëhen gjatë
periudhës tre vjeçare pas fillimit të shfrytëzimit energjitik të HEC-it. Puna rehabilitees
do të përfshijë të gjithë vëndin e tarracuar si dhe skarpatet e mbuluar nga formacioni i
tokes shkëmbore në anën e poshtëme të saj. përllogaritja e thjeshtë e bërë për këtë
qëllim përfshin një sipërfaqe efektiove prej 65000 m² (6.50 ha). Skema e propozuar
për realizimin e pyllëzimit është 2x1m. Kjo skemë lejon që në 1 ha të mbillen në dënduri
5000 bimë nga lloji shkurror autokton i Bushit (Buxus sempervirens).
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Fidanët do të përgatiten paraprakisht për këtë qëllim (Për këtë arësye është lejuar afati
tre vjeçar i realizimit të pyllëzimeve pas fillimit të shfrytëzimit të HEC-it). Fidanët do të
përgatiten në dy mënyra:
1. Fidanë në qeska me bukë dheu. Ky version kërkon çeljen e një fidanishteje të
përkohëshme në afërsi të vepërës energjitike. Mbjellja e qeskave do të bëhet me
farë (5 fara për çdo qeskë) duke zbatuar teknologjinë e njohur të këtij proçesi.
2. Fidanë të përgatitur nga mbjellja e degëve shpatullore që nxirren nga kërcejtë e
shkurreve të bushit që gjënden në natyrë.

Në këtë rast fidanët lihen të

rrënjëzojnë në fidanishte dhe pas 2 vitesh transplantohen në terrenet mbjelljeve.
Në gropat e çelura për tu mbjellë do të hidhet detyrimisht një sasi dheu e pasur
me lëndë organike e prurë nga një vënd tjetër i zgjedhur paraprakisht.
Shërbimet e mëvonëshme të kulturës (prashitje e tëharrje) janë parashikuar
gjithashtu në preventivin e hartuar për këtë qëllim.
Rehabilitimi i tubacionit të presionit të HEC-it do të bëhet vetëm për të ruajtur aspektin
peizahsitik të këtij boshti me qëllim që tubua metal;ike të maskohet krejtësisht nga
kurorat e drurëve pyjorë që propozohen të mbillen në të dy anët e tubacionit të
presionit. (Shih në aneks skicën e rehabilitimit ,fig. nr 3).
Në vëndndërtimin e godinës së HEC-it rekomandohet të mbillen rreth e rrotull saj drurë
pyjorë për hijeshi mjedisore dhe estetikë peizazhistike. (Shih në aneks fig, nr 4)
MONITORIMI
Monitorimi është një proçedurë e nevojshme për tu kryer në pajtim me urdhërin e
ministrisë së ekonomisë, tregëtisë dhe energjitikës Nr.302, datë 12.04.2011.

Për

monitorimin e ecurisë së rehabilitimit mjedisor, pas masave që propozohen të
ndërmerren në këtë dokument, rekomandohet të angazhohet shoqata e përdoruesve të
pyjeve dhe kullotave komunalë të komunës Bytyç, Tropojë e cila sipas aktmarrëveshjes
së lidhur me NjQV Bytyç dhe në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 22 datë
09 Janar 2008 detyrohet të kryejë monitorimet dhe paraqitjet e raporteve periodike pas
çdo ndërhyrjeje operacionale që kryhet në mjediset pyjorë/kullosorë që ajo menaxhon.
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PREVENTIVET E REHABILITIMIT TE MJEDISIT TE NDIKUAR NGA NDERTIMI i HECSKATINE, NE PERROIN E SKATINES, KAM, TROPOJE.
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KREU VIII
8.

MONITORIMI I MJEDISIT GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE
NDERTIMIT DHE TE REHABILITIMIT TE MJEDISIT.

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokes dhe mjedisit biologjik, kryhet sipas disa
kritereve shkencore persa i perket vrojtimeve, mbledhjes dhe analizave te mostrave. Ai
synon ne mbledhjen e te dhenave per te vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri
dhe natyror ne ndryshimet e mjedisit, ku ai eshte aktiv.
Objektivat kryesore te monitorimit jane:

Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore
tendencat (prirjet) e zhvillimit te burimeve.

Per te siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) te burimeve
dhe shkaqeve te tyre.

Per te evidentuar cilesine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor,
me synim per te marre masat e nevojshme per permiresimin e tyre.

Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e
burimeve natyrore.
Monitorimi eshte detyre e shoqerise investitore ne nivel individual per pikat Ç1,
Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 te Vendimit Nr.1189. date 18.11.2009 Per monitorimet ne
Republiken e Shqiperise
Investitori do te monitoroje keto treguese te trysnise ne mjedis vetem gjate fazes
se punimeve ndertimore dhe konkretisht elementet e meposhtem:
 Per ajrin duhet te monitoroje Lenden e Ngurte Pezull(LNP) dhe zhurmat (dB).
 Per ujin, duhet te monitoroje Lenden e Ngurte Pezull(LNP), konduktivitetitn.
 Per token, nuk alikohen detyrime
Frekuenca e monitorimeve do te percaktohet ne aktin e miratimit te lejes se mjedisit
dhe ne rast te kundert, sipas kuadrit ligjor cdo 6 muaj te kryhen matjet dhe cdo tre muaj
te dorezohet nje relacion periodik i shkurter ku te pasqyrohen punimet e kryera te
shoqeruara me foto.
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KREU IX
9.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME PËR PROJEKTIN

Në përfundim të këtij studimi arrijmë të nxjerrim disa përfundime të rëndësishme dhe
disa rekomandime te nevojshme për të bërë të mundur zbatimin e projektit me ndikime
sa më të pakta në mjedis nga shoqëria “SKATINE - HEC” Sh.p.k

9.1.















Përfundime
Projekti që është paraqitur, gjatë hartimit të tij, ka marrë parasysh respektimin e
kushteve mjedisore, kjo ne saj te kushteve te relievit te zones dhe zhvillimit te
saj, te procesit te konsultimit me publikun dhe institucionet qendrore e lokale,
projektin e rehabilitimit te hartuar per kete qellim dhe rekomandimet e kespertit
te mjedisit.
Momentet më kritikë të ndikimit në mjedis janë: gërmimi per punimet e
ndertimit dhe sistemimi i dheut të punimeve te ndertimit te veprave dhe te
kanalit te derivacionit, erozioni i mundshëm i sipërfaqeve të zbuluara në mënyrë
të përkohshme, mbetjet e ngurta të gjeneruara, zhurma e motorëve dhe mjeteve
të ndërtimit si dhe rritja e trafikut nga mjetet e transportit.
Mbetjet e ngurta të gjeneruara janë parashikuar të menaxhohen sipas kritereve
të kohës dhe sipas një plani në përshtatje me kushtet konkrete të vendit.
Konkretisht eshte menduar te menaxhohen ne skarpatat e kanalit te derivacionit
Punimet e ndërtimit te veprave, do te bëhen me pajisje te nje teknologjie te
avancuar te fushës dhe kësisoj do te garantojnë siguri ne pune dhe ndikim
minimal ne mjedisin e zones.
Projektimi i vepres ne total është bere ne përputhje te plote me standardet me te
mira dhe kjo rrit ne nivele maksimale sigurinë ne procesin e shfrytëzimit.
Ndërtimi i trasesë, kanalit te derivacionit, etj. do te behet me material natyral çka
do te garantoje gërshetimin e natyrshëm te saj me mjedisin përreth.
Punimet e ketij hidrocentrali shtrihen pergjate grykes se perroit dhe ne nje
terren relativisht te pjerret, qe do te thote se nuk eshte e dukshme ne distanca te
largeta nga zona perreth.
Rehabilitimi i plote i inerteve te skarpatave dhe te kanalit e veprave ne
pergjithesi do te reduktoje ndjeshem ndikimin ne mjedis.
Rrjedha ekologjike eshte llogaritur relativisht e larte, ne masen 33%.
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9.2.

Rekomandime

Si eksperte mjedisore te licensuar dhe si autore te ketij raporti, me qëllim që të kemi nje
ndikim minimal ne mjedisin e zones ne teresi nga zbatimi i projektit, rekomandojmë:


Të përcaktohet, në bashkëpunim me autoritetet vendore, sa më shpejt të jetë e
mundur, vendi i mundshëm i ndertimit te perkohshem te kantierit te ndertimit.



Te perdoret sasia e dheut te gjeneruar nga germimet per te rehabilituar
siperfaqet e demtuara, si dhe tepricat te depozitohen ne vende te caktuara nga
komuna, ose te menaxhohen ne menyre te pa demshme per mjedisin.



Te regjistrohen pemet e prera dhe te mbillen bimesi autoktone ne siperfaqet e
demtuara pas sistemimit te tyre me dheun e germuar nga siperfaqja. (Sipas
projektit te rehabilitimit ne raport 1 me 3)



Perreth veprave te hidrocentralit te mbillet me kurore pemesh te larta ne
menyre qe te reduktohet impakti negativ ne pamjen e zones.



Te aplikohet lagia e rrugeve te trasese se kanalit dhe te kantierit me qellim
reduktimin e pluhurit. Ujerat e kantierit te orientohen.



Boja e përdorur për lyerje (me qellim mbrojtjen nga ndryshku) te ketë ngjyre te
përshtatshme, qe te gërshetohet natyrshëm me mjedisin, por edhe përbërje
kimike te parrezikshme për te.



Te respektohet prurja ekologjike e perllogaritur dhe te lejohet uje i mjaftueshem
per blegtorine. Gjate stines me thatesire te lejohet e gjithe rrjedha e perroit ne
shtratin natyral te tij.



Te kryhen investimet e premtuara per komunitetin si rikonstruksion rruge dhe
lejimi i ujit te bollshem per blegtorine.



Te respektohen kushtet dhe rregullat e mbrojtjes ndaj zjarrit gjate aktivitetit
ndertimor te Hidrocentralit.



Te respektohen detyrimet dhe kushtet e vena ne lejen/deklaraten mjedisore nga
Ministria e Mjedisit.
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Te kryhet monitorimi periodik i aktivitetit si gjate fazes se ndertimit dhe gjate
fazes se funksionimit te aktivitetit. Keto te dhena te monitorimit te dorezohen
rregullisht prane Drejtorise Rajonale te Mjedisit te Prefektures perkatese, si dhe
te vihen ne dispozicion te publikut te gjere dhe organizmave te tjera te
identifikuara si pale te prekura ose pale interesi.



Te kryhet sa here te jete e kerkuar nga pushteti lokal apo banoret konsultimi me
komunitetin e gjere dhe sqarime te paqartesive te tyre ne lidhje me zbatimin me
rigorozitet te projektit dhe lejimin e ujit te bollshem per nevojat e tyre.



Projekti zbatimit te zbatohet me perpiktmeri dhe brenda siperfaqeve te
paracaktuara, duke realizuar njesoj si ne projekt.



Te mos anashkalohen detyrimet e sipermarresit per rehabilitimin e zones se
demtuar dhe rrugeve te reja.



Te zbatohet me perpiktmeri Plani i Rehabilitimit dhe te kryhet monitorimi i
mbjelljeve bimore deri ne mbarevajtjen e gjelberimit total te zones.



Ne rast se hasen objekte apo shenja te vlerave arkeologjike te njoftohen
institucionet perkatese dhe te ndalohen perkohesisht punimet.



Te respektohet me rigorozitet i gjithe kuadri ligjor ne lidhje me mbrojtjen e
mjedisit dhe ndryshimet e tij.

Adresa dhe kontakti i subjektit:
Subjekti:

“SKATINË-HEC” Sh.p.k

Adrese:

Kam Fshat, Komuna Bytyç, Rrethi Tropoje, Qarku Kukes.

Administrator:

Rita ISTREFI

Tel:

068 20 35 047
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