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 HYRJE

Me nje kerkes nga adminisdtratori Z. Astrit ISMAILI, per Rikonstruksion hoteli dhe
shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi, nëpërmjet Shoqerisë “BONITA” sh.p.k., morëm
përsipër të përgatisim Relacionin “Vlerësimi i Ndikimit ne Mjedis”, në mbështetje të një
strukture në përputhje me normat sociale dhe mjedisore. Relacioni për Vlerësimin Mjedisor
(RVM) ka për qëllim:




marrjen në konsideratë të vlerave ekologjike e rikrijuese të territorit, gjatë aktivitetit
të tij, si kompleks ndërtimi e mandej shërbimi.
të japë një gjendje sa më reale nga pikëpamja e ndikimit në mjedis, të kësaj pike
ndërtimi mbi mjedisin human,
të analizojë në vija të trasha, faktorët pozitivë e negativë mjedisore, si dhe dhënien e
masave zbutëse për reduktimin e tyre.

Për hartimin e këtij relacioni u kryen vrojtime në terren në të gjithë zonën, duke kryer
vrojtime gjeoteknike, pedologjike, ekologjike, hidrologjike, të shumëllojshmërisë së
gjallesave, si dhe të përdorimit të tokës. Gjithashtu, gjatë vrojtimeve në terren, një kujdes i
veçantë iu kushtua situatës dhe marrëdhënieve me banorët për këtë ndërtim rreth zonës në
studim.

Faqe.

3

Në këtë studim jepet statusi i territorit dhe korniza ligjore e tij, mjedisi biofizik dhe shkurt
gjeologjia e rajonit, duke trajtuar shkurtimisht, tektonikën e sizmotektonikën, gjeologjinë
teknike, nga pikëpamja e rreziqeve natyrorë, së bashku me veçoritë kryesore të morfologjisë
së rajonit. Vend të rëndësishëm zë trajtimi i pjesës urbanistike, ku jepen normat e lejuara,
intesiteti i ndërtimit neto, si edhe funksionimi i tyre, plani i investimeve, mbrotja e
rigjenerimi i mjedisit gjatë ndërtimit dhe pas funksionimit si qendër shërbimi.

RELACION VLERESIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
Rikonstruksion hoteli dhe shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi

"BONITA"

shpk

 NATYRA E VNM

VNM përfshin parashikimin dhe planifikimin e masave zbutëse të ndikimeve të
projektit në mjedisin fizik dhe social. VNM është një proçes, që zhvillohet brenda
proçesit të planifikimit dhe zbatimit të projektit. Qëllimi i saj nuk është të pengojë
zhvillimin e ndërtimeve dhe as të ruajë të pashqetësuar ekosistemet natyrore, por të
balancojë faktorët ekonomikë, teknikë dhe ambiental me kostot përkatëse, si dhe të
përmirësojë cilësinë e banimit dhe të qëndrimit të njerëzve në një zonë të caktuar. Këto
ndërtime, përveç ndikimit pozitiv në problemet socio-ekonomike, kanë edhe efekte
negative në ambientin përreth dhe shëndetin njerëzor, nëse nuk respektojnë kriteret
dhe normat e banimit. RVM është një studim, që i tregon vendim-marrësve dhe
publikut, pasojat ambientale të projekteve, në mënyrë që ato të mund të modifikohen
dhe me qëllim që të evitohen dëmtimet e mjedisit, gabimet në ndërtim dhe humbjet
ekonomike, që vijnë nga ndikimet negative direkte ose indirekte.
Prezantimi i Projektit
Shoqerisë “BONITA” sh.p.k që do të realizojë punimet do të mirëpresi, ndihmojë dhe
lehtësojë, çdo inisiativë vëzhguese mjedisore, që do ti këshillohet në “Vlerësimin e
Ndikimit Mjedisor”, në shërbim të së cilës është kryer edhe ky relacion. Gjithashtu,
inspektimet nga specialistët e autorizuar të shëndetit publik dhe mjedisit do të
mbështeten në çdo kohë nga ky shtetas, për realizimin e auditimeve mjedisore dhe
shëndetësore.
Përshkrimi i projektit
Në këtë kapitull paraqitet një përshkrim i saktë i projektit të propozuar dhe konteksti i tij
gjeografik, ekologjik, social dhe kohor, duke përfshirë edhe ndonjë investim, që mund të
kërkohet jashtë vendit të projektit.
Përshkrimi i vend-ndodhjes
objekti ne te cilin do te kryhen punimet ndodhet ne Kryemedhenj, Golem, zona kadastrale nr
2291, nr pasurise 370/37, vol 37,fq 10, Bashkia Kavaje,
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Treguesit e zhvillimit te propozuar:
Siperfaqia e parceles qe zhvillohet
Siperfaqia e parceles e zene nga struktura
Siperfaqia e katit perdhe
Siperfaqia e katit tip
Siperfaqia e pergjithshme e ndertimit mbi toke
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Lartesia maximale e struktures nga niveli i tokes
Koeficenti i shfrytezimit te tokes
Numri i kateve mbi toke
Numri i kateve nen toke
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Karakteristikat e Projektit
Projekti parashikon ndertimin e nje godine shërbimi me 4 kate nencati dhe 2 kat nen toke
per perdorim parkimi, kështu që edhe Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis do të bëhet
në përputhje me mundësinë e tij maksimale të ndërtimit dhe më vonë të banimit. Siperfaqja e
pronës krijon premisa për të organizuar punimet, rrugët e kalimit, depozitimin e materialeve
për të realizuar kushtet teknike, objektet shlodhese, sheshe pushimi, etj. Në aspektin
Urbanistik, objekti respekton distancat urbane nga objektet egzistuese, kufiri i pronës, ai i
rrugës, etj. Në projekt janë marrë parasysh ambjentet publike, ambjentet e gjelbëruara, etj., si
dhe mbërritja në to. Objekti eshtë projektuar me synimin për të realizuar një rezidencë
inovative, nga pikëpamja e zgjidhjeve teknologjike të realizuara materialisht, duke krijuar
njëkohësisht një ndjesi ambjentale, dhe po ashtu të kursimit të burimeve energjitike.
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Të dhënat teknike do respektojnë rigorozisht ato të kushteve optimale të jetesës. Do te kete
një hapje të konsiderueshme të banesave në drejtim të diellezimit, si dhe te kontaktit me
ambjentet e gjelbëruara përreth.
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Objekti që vendoset në një zone urbane është konceptuar me volume, që për mendimin tonë,
realizojnë kohezionin me pëlhuren ekzistuese dhe ate të prespektives së ruajtjes së
gjelbërimit.

Gjithashtu propozojmë që të gjitha kanalizimet e ujrave të bardha dhe të zeza nga objekti deri
në puset të parashikohen të jenë PVC dhe simbas kushteve teknike. Furnizimi me energji
elektrike do te kryhet me anë të rrjetit të qytetit. Furnizimi me ujë të pijshëm do te realizohet
nëpermjet lidhjes me tubacionin e qytetit pranë vend ndodhjes së objektit. Tubacioni do te
jetë i rregullt dhe i kontrolluar sipas standarteve. Brenda sheshit të përgatitur për ndërtim do
te kete kalime të linjave elektrike si edhe kanale të ujrave të
zeza dhe rrjet publik të ujrave të bardha.

Procesi i vlerësimit në Mjedis
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Procesi i vlerësimit në mjedis bazohet në Legjislacionin Shqiptar dhe atë ndërkombëtar.
Parametrat urbanë, si koeficienti i ndërtimit, intesiteti i ndërtimit neto, rezultojnë nga raportet,
që vendosen midis sipërfaqes truall dhe asaj të ndërtimit, numrit të kateve, si dhe hapësirave
që krijohen në ambjentet rreth rezidences si gjelbërimi i zonës për objektet shoqërore, rrugët,
duke vlerësuar dhe shkallën përkatëse të rreziqeve natyrorë. Masa e respektimit të tyre përbën
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atë, që quhet vlerësim mjedisor, ndërsa vlerësimi në cilësi e sasi të këtyre parametrave përbën
atë që quhet Vlerësim të Ndikimeve në Mjedis. Për këtë investitori ka marr masa që të krijojë
terrenet argëtues e shlodhës në masën deri në 57%.
Ndotja e ajrit dhe zhurmat
Zhurmat e emetuara gjatë procesit të ndertimit të godinës do të jenë sipas standarteve
ndërkombëtarë të 65 dB. Transmetimet e energjisë dhe të një sërë proceseve të tjera të
domosdoshme nuk duhet të jenë të tilla, që të kalojnë 70dB. Ndotja e ajrit gjatë ndërtimit do
të jetë në nivele të kontrolluara. Vetë linja e ndërtimit do të rrethohet me plasmas dhe do të
laget ambjenti herë pas herë, duke ndihmuar në reduktimin e ndotjes së ajrit dhe minimizuar
emetimet e pluhurave në sasira të mëdha.
Vlerësimi i parametrave mjedisorë
Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis siguron një përmbledhje të informacionit të
disponueshëm, në përputhje me kushtet e vend-ndodhjes së veprës, duke përfshirë kushtet
fizike dhe atmosferike, burimet ujorë dhe biologjikë, kulturën dhe kushtet social- ekonomike
të zonës. Procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis përcakton organizimin specifik mjedisor e
planet vëzhguese dhe identifikon të gjitha nevojat e raportuara, si dhe afatet. Ai përcakton
qartë ndër të tjera:



Vlerësimin e ndikimeve potenciale, me anë të të cilit duhet të parashikohet madhësia
dhe natyra e ndikimit në mjedis.



Vlerësimin e ndikimeve reale, duke vlerësuar ndikimet ndaj standarteve mjedisore,
preferencave të publikut dhe kundërshtimeve të specialistëve.



Identifikimin e masave zbutëse, kur një ndikim vlerësohet si i papranueshëm, që
kërkon mjete, masa zbutëse dhe mbrojtëse, që përfshijnë ndryshimin e metodave dhe
parashikim masash lidhur me kohën e zbatimit, mënyrën dhe mjetet që do të përdoren.



Vlerësimin e shumëllojshmërisë së gjallesave, florës dhe faunës

Plani i drejtimit mjedisor
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Plani i Drejtimit Mjedisor të projektit (PDM), përmban bashkësinë e masave të lehtësimit të
vëzhgimit dhe të institucionalizimit, që duhet të merren gjatë zbatimit dhe funksionimit për të
eleminuar ndikimet e padëshirueshme sociale dhe në mjedis, për t’i kompensuar apo
reduktuar ato në nivele të pranueshme. Plani, gjithashtu përfshin veprimet e nevojshme, për
zbatimin e këtyre masave.
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Fillimi i punimeve
Të bëhet rrethimi i sheshit para fillimit të punimeve. Mjetet që do hyjnë dhe do dalin në
kantierin e ndërtimit të lajnë gomat dhe të mbulohen për të mos lejuar ndotjen e ambientit.
Mbetjet e ngurta
Mbetjet e ngurta, mbeturinat e ndryshme që rezultojnë nga prishjet dhe në vijushmëri ato të
ndërtimit të grumbullohen, transportohen dhe depozitohen vendin e kohën e caktuar nga
njesia administrative.
Transporti i mbetjeve të ngurta
Transporti i mbetjeve të ngurta, i mbeturinave të ndryshme, i dhérave, etj., do të kryhet me
mjete transporti të mbuluar, me qëllim që të mos ketë ndotje, që nga kantieri, gjatë rrugës, e
të mjedisit në tërësi e tij.
Mjetet e transportit
Mjetet e transportit për mbetjet e ngurta, mbeturinat e ndryshme, dherave, etj., para daljes së
tyre nga kantieri, here pas here të pastrohet e t`u bëhet larja e gomave
Ndotja e ajrit
Gjatë prishjeve të objekteve ekzistuese, gërmimit të dherave, etj., e në vijushmëri gjatë kohës
së ndërtimit të objektit të mbahet nën kontroll ndotja e ajrit, brënda standarteve të OBSH-së,
e konkretisht:
 90 mikrogram/m3 për pluhurin total (LGS) dhe 50 mikrogram/m3 për pluhurin e
frymëmarjes (PM 10).
 sistemi i rrjetës mbrojtëse të jetë i ngritur e funksional gjatë ndërtimit të objektit, që
nga fillimi deri në fund, me qellim minimizimin e shkarkimit të pluhurit total dhe atij
të frymëmarrjes, sikurse dhe për mbrojtjen e kalimtarëve.
 mjediset ku punohet të mbahen pastër, duke bërë edhe spërkatje me uje.

Shkarkimet e lëngëta
Për shkarkimet e ndryshme të lëngëta që rezultojnë gjatë punimeve të ngrihet një rrjet
kanalizimi i përkohshëm, ku ato të disiplinohen e të drejtohen për në vaskën e dekantimit,
para se të shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve.
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Sistemimi i mjediseve përreth godinës
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Të sistemohen dhe te ngrihen mjedise përreth godinës, trotuare, gjelbërim, etj., sipas
projektit.
Sipërfaqja e gjelbërimit të jetë jo më e vogël se në masën 10% e sipërfaqes totale.

Masat për standartet e banimit


Të zbatohen rreptësisht masat kundër zjarrit, konform rregullave e kërkesave të vëna
nga organet përgjegjëse. Furnizimi me ujë të pishëm të bëhet në tubacionin kryesor,
me miratimin të Ujësjellës-Kanalizimeve, Golem, qarku Tiranë.
 Sistemi i shkarkimit e largimit të ujrave të zeza, për vetë karakteristikat e sistemit të
kanalizimeve të Golemit, të jetë një sistem unitar, me miratimin UjësjellësKanalizimeve, Golem, qarku Tiranë.
Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin të CEZ Tiranë.
Funksione specifike





Me vënien në funksion të objektit të mos ndryshohen destinacionet e kateve mbi tokë,
duke kryer aktivitete të ndryshme me ndikim në mjedis dhe shëndet.
Sipërfaqja e parkimit të automjeteve të jetë funksionale për këtë qellim, sipas projektit
të miratuar dhe të mos ndryshohet destinacioni i saj.
Të ngrihet sistemi me ngrohje qëndrore, duke shfrytëzuar edhe energjinë alternative.
Më vënien në funksion të objektit mbeturinat urbane, etj., të grumbullohen,
transportohen dhe depozitohen në vëndin e kohën e caktuar nga Bashkia, me qëllim
që të mos ketë në mjedis dhe probleme për shëndetin e komunitetit.

 QËLLIMI I STUDIMIT
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Qëllimi i VNM, është që nëpërmjet vlerësimit cilësor e sasior paraprak të parametrave
ekologjik, të treguesve hidrogjeologjikë e hidrologjikë, të kushteve gjeologo-inxhinierike
(vetitë fiziko-mekanike), parametrave sizmo-tektonik, morfologjik e gjeomorfologjik, të
bazuara në kriteret standarde shkencore ndërkombëtare, sipas Konventave Ndërkombëtare e
Kombëtare të tipizohen dhe të përzgjidhen, një sërë parametrash dhe veçorish të sistemeve
natyrorë, në shërbim të menaxhimit të infrastrukturës mjedisore, të mbrojtjes së aksidenteve,
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të përmirësimit të kushteve të punës gjatë rikonstruksionit etj. Ky raport vlerësimi ka për
qëllim:
 Paraqitjen e gjendjes sa më reale, nga pikëpamja e ndikimit të këtij zhvillimi urban,
mbi mjedisin natyror dhe human;
 analizimin e faktorëve pozitivë e negativë mjedisore;
 dhënien e masave zbutëse për zvogëlimin e ndikimeve negative;
 planin e menaxhimit lokal dhe monitorimet për zërat përkatëse.

si dhe tenton për përmirësimin e vlerave ekologjike e rikrijuese të territorit pas ndikimit të
mundshëm në mjedis. Ndertimi i godinës me 4 kate nencati dhe 2 kat nen toke ndërmerret
si një iniciativë, që do të tentojë, përveç rritjes së fitimit të investitorëvë edhe në:






Ofrimin e grumbullimit të mbetjeve të ngurta urbane;
Zbatimi i rregullores së sigurimit teknik, mbrojtjes në punë dhe MKZ;
Mbrojtjen nga gjeorreziqet;
Rritjen e punësimeve në këto nivele;
Kompesimet në komunitetin e zonës.

Metodika
Studimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis u orientua nga madhësia e projektit, vendi ku ai
ndodhet, pasuritë natyrore dhe humane të zonës, si dhe vlerat e veçanta të tyre, identifikimi i
ndikimeve negative dhe pozitive, marrja e masave zbutëse, duke patur parasysh edhe ruajtjen
e interesave ekonomike të investitorit dhe masat orientuese për një zhvillim të qëndrueshëm
të projektit. Në këtë studim identifikohen ndikimet pozitive dhe negative në natyrë dhe në
mjediset humane, si dhe është marrë parasysh dhe vlerësimi i rrezikut. Reduktimi i
ndikimeve negative është ndërthurur edhe me ndikime të rëndësishme pozitive,
sidomos në kompesime indirekte mbi komunitetin. Studimi është kryer duke u ndarë në
katër faza kryesore:
1. Ngritja e objektivave orientuese të projekt-studimit;
2. Mbledhja e materialit bazë ekzistues dhe atij të formuluar enkas për këtë projekt dhe
seleksionimi i saj për përdorim;
3. Verifikimi në terren i të dhënave ekzistuese dhe mbledhja e të dhënave të
mundshme biofizike dhe humane;
4. Hartimi i projektit dhe dorëzimi tek porositësi, si dhe tek subjektet vendimmarrëse dhe kontrolluese të aspekteve mjedisore, në nivele lokale;
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Shoqëria investuese do të mirëpresë, ndihmojë dhe lehtësojë, çdo inisiativë vëzhguese
mjedisore, që do t’i këshillohet në “Lejen Mjedisore”, në shërbim të së cilës është kryer
edhe ky studim. Gjithashtu, inspektimet nga specialistët e autorizuar të shëndetit publik dhe
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e auditimeve

 KORNIZA LIGJORE EKZISTUESE
Legjislacioni kryesor Shqiptar për mjedisin
Ai ka politika dhe proçedura specifike për të nxitur mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e
qëndrueshëm. Këto procedura përfshijnë një proces rishikimi të detajuar mbi ambientin, si
dhe përgatitjen e një VNM-je të përmledhur të projektit.
Ligji Nr. Nr. 10 431, datë 9.6.2011 për “Mbi mbrojtjen e mjedisit”.
Parimet kryesore, të cilat rregullojnë legjislacionin mjedisor në Shqipëri, janë të njëjta me ato
të Bashkimit Europian. Ato janë të konsakruara në ligjin e ri për Mbrojtien e Mjedisit nr. 10
431, datë 9.6.2011, kapitulli II:
-Zhvillimi i qëndrueshëm;
-Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake;
-Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore;
-Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit;
-Parimi i përafrimit të integruar;
-Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit;
-Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit;
-Ndotësi paguan; -Ndërgjegjësimi i publikut dhe pjesmarrja në vendimmarrje;

“Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”;



“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve;



“Për mbrojtjen e biodiversitetit”;

Faqe.
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Lidhur me planet e zhvillimit, të nenit 23 të këtij Ligji, duke ju referuar dhe Ligjit për
Planifikmin e Territorit, kërkohet që në hartimin e planeve të zhvillimit të mbahen
parasysh ndjeshmëria e mjedisit të një zone të caktuar, kapaciteti bartës i saj, lidhja dhe
harmonia e vlerave të peizazhit natyror, lidhja ndërmjet burimeve natyrore të
përtëritshme dhe të papërtëritshme, trashëgimia kulturore, si dhe tërësia e ndërveprimeve
ndërmjet zhvillimeve ekzistuese në mjedis dhe atyre të planifikuara. Në nenin 24 ku bëhet
fjalë ekskluzivisht për VSM, theksohet ndër të tjera se këtij vlerësimi i nënshtrohen
projektet e planifikimit të territorit, si dhe planet e programet e zhvillimit kombëtar,
rajonal e vendor; Legjislacioni për mbrojtien e mjedisit, është pasuruar progresivisht me
akte ligjore dhe nënligjore, të cilat janë përgjithësisht përafrim me direktivat dhe
standardet mjedisore të Bashkimit Evropian. Ndër to do të veçonim ligjet:
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Rikonstruksion hoteli dhe shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi



“Për trajtimin e ujrave të ndotur”;



“Për substancat dhe preparatet kimike”;



“Për administrimin e zhurmave në mjedis”;



“Për zonat e mbrojtura”;



“Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”;



“Për taksën e karbonit e të ambalazhit plastik”;
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Krahas hartimit të ligjeve, vitet e fundit, është punuar për plotësimin me akte nënligjore të
ligjeve të miratuar, me qëllim që të lehtësohet zbatimi praktik i tyre:


Vendimi “Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë”;



Vendimi “Për normat e cilësisë së ajrit”;



Vendimi “Për normat e shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit”;



Vendimi “Për shpalljen e monumenteve të natyrës shqiptare”;



Vendimi “Për administrimin e zonave të mbrojtura”;



Vendimi “Për rregullat e miratimit të zonave të mbrojtura dhe buferike”;

Vendimi “Për ndalimin e menjëherëshëm të veprimtarisë së shfrytëzimit të rërës
dhe zhavorrit të shtretërve të lumenjve”



Vendimi “Për çertifikimin e specialistëve për hartimin e raportit të vlerësimit të
ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor”;
Vendimi “Për miratimin e strategjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e
Konventës së Aarhusit”

L I G J Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”
Ligji i VNM nr. 8990 dt. 23/01/2003 është një nga aktet ligjore më të rëndësishëm për
parandalimin e ndotjes apo dëmtimit të mjedisit nga aktivitet humane. Ky ligj kërkon
bërjen e një vlerësimi të përgjithshëm, të integruar dhe në kohë të ndikimeve mjedisore, të
projekteve ose veprimtarive që kërkojnë të zbatohen, duke parandaluar dhe zbutur
ndikimet negative në mjedis. Ligji përmban edhe listën e aktiviteteve, të cilat duhet t’i
nënshtrohen (i) Procesit të thelluar të VNM, ose (ii) Procesit të përmbledhur të VNM.
Gjithashtu, një nen i veçantë i kushtohet pjesëmarrjes se publikut si pjesë e procesit të
VNM-së, përfshirë edhe vendimmarrjen. Publiku dhe OJF, në rastet e kostatimit të
parregullsive në këtë proces, kanë të drejtën t’i kërkojnë MMPAU, rishqyrtim të VNM-së.
Lidhur me VSM-në, në nenin 5 të Ligjit për VNM kërkohet që:

Faqe.
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a) strategjitë e planet e veprimit për energjitikën, minierat, industrinë,
transportin, bujqësinë, pyjet, për administrimin e burimeve natyrore dhe
mbetjeve;
b) planet kombëtare dhe rajonale të rregullimit të territorit për qendrat e zonat
urbane dhe rurale, për zonat industriale, për zonën bregdetare, për zonat
turistike, etj.
2. Organi shtetëror ose personi fizik ose juridik, që paraqet një propozim, sipas pikës 1
të këtij neni, harton raportin e vlerësimit strategjik mjedisor.
3. Procedurat, afatet dhe detyrimet e palëve në të gjitha fazat e procesit të vlerësimit
strategjik mjedisor janë të njëjta si për projektet që kërkojnë proces të thelluar të
vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Neni 7 PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis
Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, i nënshtrohen vlerësimit të
ndikimit në mjedis, përpara dhënies së lejes përkatëse, nga autoriteti përgjegjës, për
zhvillimin ose jo të projektit.
Dokumenti bazë, ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të ndikimit në
mjedis.
Neni 10 Paraqitja e kërkesës për vlerësimin e ndikimit në mjedis nga zhvilluesi
Zhvilluesi, për projektet me ndikim në mjedis, që janë subjekt i këtij ligji, paraqet pranë
QKL-së, përveç dokumentacionit të kërkuar sipas ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për
licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, edhe dokumentacionin
përkatës për procedurёn e VNM-së, përfshirë:
b)Pёr projektet e shtojcёs I:
i) raportin e thelluar tё VNM-sё, tё hartuar sipas llojit tё projektit;
ii) pёrmbledhjen joteknike tё raportit tё VNM-sё;
iii) projektin teknik tё veprimtarisё;
iv) informacion pёr informimin dhe konsultimin me publikun;
v) faturёn e pagesёs sё tarifёs sё shёrbimit, sipas pёrcaktimeve tё nenit 27 tё kёtij ligji.

Neni 16 Informimi i publikut gjatë VNM-së
1. Zhvilluesi, për projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar
informon dhe konsultohet me publikun për vlerësimin e ndikimit
veprimtarisë së tij.
1. 2. Informacionin për informimin dhe konsultimin me publikun,
paraqet si pjesë të dokumentacionit tё nevojshëm gjatë aplikimit për
QKL.

të VNM-së,
në mjedis të
zhvilluesi e
deklaratën në

Faqe.
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Neni 4 Sistemi i lejeve të mjedisit
1. Në përputhje me ligjin nr.10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", krijohet një
sistem prej tri nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B e C, si më poshtë:
b) leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive
të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B
të këtij ligji;
2. Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:
a) Qendra Kombëtare e Licencimeve është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet
leja e mjedisit të tipit A, B dhe C;
b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A
dhe B, pasi ato të shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;
c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë
e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe
B dhe që i jep mendimin e argumentuar ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje,
me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL-ja;
Shqipëria është palë në Konventa që lidhen me mbrojtjen e specieve në përgjithësi,
duke përfshirë dhe ato detare janë Konventa e Bernës për florën dhe faunën e egër të
Evrropës, Konventës Ramsar për ligatinat e rendësisë ndërkombëtare, të specieve të
rrezikuara të florës dhe faunës së egër. Gjithashtu, ky projekt nuk bie kundër
edhe me nenet, që mbështeten në ligjin e Pyjeve dhe Gjuetisë dhe udhëzimet e tij, as
me ligjin për përdorimin e fondit pyjor-kullosor. Pas marrjes së lejes së ARM-së,
materiali së bashku me dokumentacionin do të dërgohet pranë Ministrisë përkatëse,
ku do të merret leja e Mjedisit. Realizimi i detyrimeve, që dalin nga ky projekt
mbetet objekt kryesor i punës, së subjektit investues.
Ligji për Planifikimin e Territorit
Ky akt ligjor me nr. 10119, datë 23.4.2009, azhornuar në vitin 2010, ka për objekt
përcaktimin e parimeve bazë, përgjegjësive, rregullave dhe procedurave për planifikimin e
territorit. Ligji ka për qëllim:
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të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të
tokës dhe të burimeve natyrore;
të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në nivel
kombëtar e vendor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave
ekonomike e njerëzore dhe interesave publike e privatë, duke bashkërenduar:
mbrojtjen e burimeve natyrore, si: toka, në veçanti toka bujqësore, ajri, uji, pyjet,
flora, fauna, peizazhet;
krijimin e garantimin e territoreve të ndërtueshme, të organizuara në mënyrë të
harmonizuar e funksionale;
nxitjen e jetës ekonomike, shoqërore e kulturore në nivel kombëtar e vendor;

Faqe.
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garantimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe të shëndetit publik, rendit publik dhe
sigurisë kombëtare;
nxitjen e zhvillimit të balancuar rajonal për të siguruar shpërndarje te
qëndrueshme të popullsisë në vend në bazë të burimeve;
të nxisë veprimtarite e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së
trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike
dhe të peizazhit;
të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me
instrumentet planifikuese dhe ligjet mjedisore;
të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim,



veprimtari ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e
social dhe gëzim të të drejtave të pronësisë;
të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të
përditësojnë rregullisht instrumente të planifikimit, sipas kërkesave të tregut dhe
nevojave sociale;
të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre
planifikuese, për të nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit;
të garantojë, sipas legjislacionit për ndërtimin, zbatimin e rregullave të sigurisë së



ndërtimeve dhe të punimeve të ndërtimit për jetën dhe shëndetin e njerëzve.



Kërkesa për VSM për planet, ashtu si dhe në ligjet për Mbrojtien e Mjedisit, dhe atë të
VSM, përshkruhet nominalisht në nenet 21, 47 dhe 48 të këtij ligji.




Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore
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Ky ligj (nr.8652, datë 31.7.2000) rregullon organizimin dhe funksionimin e
njësive të qeverisjes vendore si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe
detyrat e tyre dhe të organeve përkatëse. E drejta për planifimin urban përshkruhet
në nenin 10 ku bëhet fjalë për funksionet e bashkisë ose komunës, ndërsa në nenin 11
renditen funksionet e përbashkëta me pushtetin qëndror ku bën pjesë edhe funksioni
për mbrojtjen e mjedisit. Sipas nenit 72 të këtij ligji, lidhur me funksionimin dhe
organizmin e njësive të qeverisjes vendore, Këshillat Bashkiakë e Komunare
ushtrojnë të drejtat dhe kompetencat e tyre të plota, ndër të tjera edhe për:
planifikimin urban, menaxhimin e tokës dhe strehimin, sipas mënyrës së
përcaktuar me ligj;
mbrojtjen e mjedisit, administrimin e parqeve, lulishteve dhe zonave të gjelbërta
publike;grumbullimin, largimin dhe përpunimin e mbeturinave.
furnizimin me ujë të pijshëm;
funksionimin e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe të
kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara;
ruajtjen dhe zhvillimin e pyjeve, kullotave dhe burimeve natyrore me karakter
vendor;
ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve me karakter vendor, të
trotuareve dhe shesheve publike;
funksionimin e transportit publik urban;

Faqe.
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ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimin e
veprimtarive dhe administrimin e institucioneve përkatëse;

Zbatimi i Konvetave Ndërkombëtare
1. Projektet lokalë apo kombëtarë, që përfshijnë planifikimin e përdorimit të tokës
dhe zhvillimit urban dhe ndryshime të tyre.
2. Projektet dhe aktivitete që kanë ndikime domethenëse mbi mjedisin dhe që janë
veçanërisht të dëmshme për shëndetin e njeriut.
2. Projektet dhe aktivitetet lokalë sipas gjykimit dhe përcaktimeve të bërë nga
autoritetet lokalë.
Kërkesat e Liçensimit
Procesi i liçensimit për mjedisin është parashikuar në Ligjin e vitit 1991 për Mbrojtjen e
Mjedisit, ndryshuar në vitin 1998. Ligji shprehet se autoritetet kompetentë përkatës duhet të
licensojnë të gjithë aktivitetet ekonomikë dhe socialë që mund të kenë ndikim mbi
mjedisin. Aktivitetet e përmendur më veçanërisht në ligj dhe autoritetet përgjegjës për
dhënien e këtyre liçensave janë listuar në ligjin përkatës. Sistemi i liçensimit për
ndërmarrjet është aktualisht në një gjendje tranzicioni. Para ligjit të vitit 1991, institucione të
ndryshëm shtetërorë kishin të drejtën për dhënien e liçensave ndërmarrjeve dhe
koordinimi ndërmjet Ministrive nuk ishte gjithmonë shumë efektiv. Përgjegjësitë për
marrjen e lejeve përkatëse për ndërtim duhej të rregulloheshin ndërmjet pronarit dhe
kontraktuesit për ndërtimin.

Faqe.
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Pozita Gjeografike

Faqe.
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Qarku i Tiranës shtrihet në pjesën
qendrore të Shqipërisë, duke zënë
një pjesë të Ultësirës Bregdetare dhe
asaj të Kavajës, viset kodrinore
përreth tyre dhe Malësinë e Tiranës.
Ai kufizohet nga Qarku i Durrësit
në Veri-Perëndim, (përkatësisht
rrethet Krujë e Durrës), me Qarkun
e Dibrës në Veri e Verilindje
(përkatësisht rrethet Mat e Bulqizë),
me Qarkun Elbasan në Lindje e
Juglindje, me Qarkun e Fierit në Jug
dhe me detin Adriatik në Perëndim
(rrethi i Kavajës). Ky Qark shtrihet
në një zonë gjeografike shumë
interesante dhe një natyrë ku
lehtësisht identifikohen diversiteti
dhe potencialet e shumta turistike.
Gjendet në kryqëzimin e rrugëve të
rëndësishme tokësore me rëndësi
kombëtare dhe rajonale, në një
fushë të gjerë pjellore, të rrethuar
me kodra dhe male të veshura me pyje, me pasuri të shumta hidrike, klimë të përshtatshme
për zhvillimin bujqësor dhe atë urban, me dalje në det dhe burime të shumta turistike. Relievi
është i shumëllojshëm, si për sa i përket lartësive, ashtu edhe formave të tij. Shtrihet nga
niveli i detit e deri në lartësinë 1848 m (maja e Sënoit të Madh, i cili kufizohet me rrugën e
Bulqizës). Pra relieve i Qarkut Tiranë përbëhet nga të gjitha format e tij si: bregdeti, fushat,
luginat, kodrat dhe malet. Vija bregdetare përcaktohet nga prania e Detit Adriatik në zonën e
Kavajës, me një shtrirje prej 33 km dhe me një plazh të mrekullueshëm, ku ndërthuren flora
dhe fauna e pasur mesdhetare. Ajo formohet nga rënia mjaft e pjerrët e kodrave të Kryevidhit
në Perëndim të qytetit të Kavajës. Kjo është një rivierë e vogël, por me vlera të pasura
turistike. Një pjesë e saj është e ulët me plazhe të gjera ranore (plazhi i Spillesë) në bregun e
djathtë të grykës së Shkumbinit, plazhi i Karpenit në Jug të Gjirit të Durrësit etj. Fushat
kryesore janë ajo e Tiranës (pjesë e Fushës së Arbrit) dhe ajo e Kavajës. Fusha e Tiranës
shtrihet në drejtim të veriut deri në Kamëz, në drejtim të Jugut deri në rrjedhën e lumit Erzen,
në drejtim të perëndimit deri në vijën Vorë – Yzberish dhe në drejtim të Lindjes, deri në vijën
Babru-Zall Herr-Qinam, ku fillon e ngrihet mali i Dajtit. Lartësia e fushës varion 25 – 30 m
në Perëndim, në 100-150 m në Lindje, derisa njehsohet me kodrat përreth. Pikërisht në skajin
Lindor të fushës së Tiranës, gjendet edhe qyteti i Tiranës. Fusha e Kavajës (ndryshe
Myzeqeja e Kavajës) shtrihet nga rrjedha e poshtme e Shkumbinit në Jug e deri tek Mali i
Robit në Veri. Ndodhet pikërisht mes kodrave të Kavajës në Lindje dhe atyre të Kryevidhit
në Perëndim. Pjesë e fushës së Kavajës është edhe ajo e Spillesë. Luginat kryesore të Qarkut
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Tiranë janë ajo e Erzenit në lumin e Tiranës dhe Lumit të Tërkuzës. Këto e kanë fillesën nga
Malësia e Tiranës dhe pasi çajnë tërthorazi vargmalin Krujë – Dajt, ku formohen edhe disa
gryka dhe kanione disa qindra metra të thella, përfundojnë në fushën e Tiranës, ku lugina
pothuajse zhduket dhe merr pamjen e fushës. Kodrat zënë një sipërfaqe të madhe, sidomos në
periferi të fushave, ku formojnë grumbuj e madje blloqe të tëra kodrinore me reliev të ulët.
(50m-200m). Qyteti i Tiranës është i rrethuar pothuajse i tëri nga vargjet kodrinore si ato të
Ibë- Linëz-Vaqarr-Sharrë-Arbanë, Sauk-Lundër etj. Zona më e lartë kodrinore është ajo e
Krrabës që pjesërisht i takon rrethit të Elbasanit. Në zonën kodrinore të Tiranës bën pjesë
edhe ajo që quhet Rrëza e Dajtit, e cila shtrihet në rrëzën perëndimore të malit të Dajtit, nga
gryka e Skoranës në Juglindje, aty ku del lumi Erzen. Fshatrat kryesorë të kësaj rrethine janë:
Gurra, Brari, Priska e Madhe, Lanabregasi, Linza, Tujani, Zall-Herri, Priska e Vogël, Selita e
Vogël etj. Në rrethin e Kavajës, kodrat kryesore janë ato të Kryevidhit në Perëndim. Malet
zënë pothuajse të gjithë pjesën lindore të qarkut. Në pjesën lindore të zonës fushore-kodrinore
shtrihet në drejtimin Veri-Juglindje vargmali i BjeshDajt-Mali i Priskës-Mali i Peshkasheshit.
Një veçori tjetër e malit të Dajtit janë qafat dhe grykat lumore që çajnë tërthor malin në
qindra metra thellësi dhe disa kilometra gjatësi, duke krijuar kanione madhështore me bukuri
mahnitëse. Këtu mund të përmendim grykën e Skoranës e cila çahet nga Erzeni ,gryka e lumit
të Tiranës midis Zall-Dajtit dhe fshatit Brar, gryka e lumit të Tërkuzës nga Zall-Bastari në
Zall-Herr etj. Mali me Gropa shtrihet në Lindje të Dajtit. Karakteristike për këtë mal janë
përhapja shumë e madhe e proceseve dhe formave karstike të relievit, veçanërisht gropave,
hinkave, gërxheve etj.
Klima
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I ndodhur në zonën qendrore të Shqipërisë, qarku i Tiranës ka një klimë tipike mesdhetare,
me dimër të butë dhe verë të nxehtë. Në Tiranë dhe në pjesët e tjera të qyteteve fushore në
disa raste temperaturat mund të zbresin nën zero, por ky fakt ndodh zakonisht gjatë orëve të
natës. Është e rrallë që akulli dhe bora të zgjasin më tepër se një ditë. Sidoqoftë temperaturat
negative p.sh në Tiranë, nuk zgjasin më shumë se 5-6 ditë në vit. Ndërsa bora në Tiranë është
një fenomen i rrallë. Madje kur ajo bie gjatë stinës së dimrit, përbën ngjarje. Karakteristikë
për stinën e dimrit janë shirat, të cilët në mjaft raste janë të dendura. Në shumicën e vendit një
pjesë e reshjeve ndodh edhe gjatë vjeshtës së vonë dhe në prag të pranverës. Këto të fundit
me përjashtim të maleve janë mjaft të rralla gjatë stinës së verë. Një tipar i dallueshëm i
klimës së Qarkut Tiranë është se aty përfshihen pothuajse të gjitha llojet e klimave të
Shqipërisë, nga ajo mesdhetare fushore, deri tek ajo mesdhetare malore. Temperaturat
mesatare vjetore luhaten nga 5,8 0 C (Bixë), në 14,80 C (Kavajë) dhe 15,10 C (Tiranë).
Temperaturat maksimale absolute kanë arritur në 41,5 (Tiranë) dhe 39 (Kavajë), ndërsa ato
minimale absolute në -10,50 C (Tiranë), në -34,70 C (Bixë). Bixa konsiderohet si një nga
pikat më të ftohta të vendit. Sasia mesatare vjetore e reshjeve shkon nga 1914 mm (Bixë),
1273 mm (Tiranë) dhe 1056 (Kavajë).
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Burimet
e
shumta
turistike që ndodhen në
Qarkun e Tiranës,
duke
paraqitur
një
produkt
turistik
të
diversifikuar dhe atraktiv,
bën që kjo pjesë e
territorit të Shqipërisë, të
jetë pjesë e pothuajse të
gjithë itinerareve turistikë
që
organizohen
në
Shqipëri. Rritja e interesit
të turistëve si të huaj,
ashtu edhe vendas për të
vizituar zonat turistike të
Qarkut
të
Tiranës,
identifikon
qartë
potencialin turistik që ofron ky territor. Nëse flasim për turizëm në qarkun e Tiranës,
nënkuptohet mundësia e zhvillimit të 4 produkteve turistike kryesore, të cilat përfaqësohen
nga turizmi i diellit dhe plazhit, turizmi malor, turizmi i biznesit dhe konferencave, si dhe
turizmi i interesit të veçantë. Turizmi malor gjen një terren për t’u zhvilluar në sajë të Malit të
Dajtit me parkun kombëtar te tij, i cili ka një sipërfaqe prej 23.374 ha dhe konsiderohet si një
nga atraksionet më të njohura turistike jo vetëm te Tiranës, por të mbarë Shqipërisë, për nga
shumëllojshmëria e pemëve që ndodhen në të, për nga ajri i pastër dhe gjelbërimi i shumtë
dhe si një pikë strategjike nga ku mund të shikosh kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranën. Turizmi
i diellit dhe i plazhit zhvillohet në zonat bregdetare te GolemitSpillesë- Karpenit etj. Është
pjesë e zonës bregdetare të rajonit qendror Durrës Vlorë. Ka një plazh ranor mbi të cilin
shtrihet pylli i pishave të cilat i japin një pamje të bukur si nga ana estetike, ashtu edhe nga
ajo funksionale (mundësia e ndërtimit të fshatrave turistike, vilave te banimit, kampingjeve
etj). Kjo zonë turistike frekuentohet kryesisht nga shqiptarët etnikë dhe vendasit gjatë stinës
se verës.
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Zona Golem - Karpen është një zonë turistike e përshtatshme për zhvillimin e turizmit masiv.
Produkti i tretë turistik është turizmi i interesit të veçantë, i cili përfaqësohet kryesisht nga
turizmi kulturor, ai i aventurës etj. Rrethi i Tiranës mbart një histori të lashtë, e cila përbëhet
kryesisht nga kultura ilire, nga kalatë e shumta që ndodhen në rrethinat e saj dhe që kanë
vlera të mëdha historike. Mundësia për zhvillimin e turizmit të biznesit dhe konferencave
paraqitet kryesisht në qytetin e Tiranës, për shkak te përqendrimit këtu të shumë
institucioneve qeveritare, joqeveritare, shoqatave ndërkombëtare etj, si dhe zinxhirëve të
njohur hotelierë siç janë: Sheraton, Rogner etj, të cilët ofrojnë mundësinë e zhvillimit të
kongreseve, konferencave, seminareve dhe shumë aktiviteteve të tjera, sipas standardeve
ndërkombëtare. Qarku i Tiranës mund të konsiderohet si një nga qarqet me më shumë interes
nga pikëpamja turistike, jo vetëm për diversitetin e gjerë te natyrës dhe kulturës, por edhe
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sepse Tirana disponon të vetmin aeroport në Shqipëri dhe është jo më shumë se 40 minuta
larg nga porti i Durrësit, porti me i madh në Shqipëri. Kjo bën që pothuajse të gjithë turistët
që vizitojnë Shqipërinë, kudo qoftë destinacioni i tyre, të marrin një shije nga Tirana.
Gjeomonumente
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Plazhi i Carinës. Ndodhet në afërsi të fshatit Bago, në gjirin e Carinës, midis kodrës së
Karpenit në verilindje dhe atij të Lagjit në jugperëndim. Emri i tij lidhet me pushtimet sllave
në vitet 650 – 1350. Carinë do të thotë doganë, ç’ka tregon praninë e një skele detare të
dikurshme në këtë gji detar të mbrojtur. Është një plazh interesant dhe i virgjër. Është i gjatë
1 km, i gjerë 10 - 40 m. Ajri, uji dhe rëra e pastër, peizazhi i bukur dhe qetësia absolute
tërheqin shumë vizitorë. Për ta vizituar këtë monument merret rruga automobilistike Kavajë Bago - Bardhor - 12 km e gjatë dhe pastaj vazhdohet rruga këmbësore rreth 15 minuta. Faleza
e Bardhorit. Ky Monument natyre ndodhet në jugperëndim të fshatit me të njëjtin emër, në
Rivierën e Kavajës. Ajo është 15 – 20 m e lartë dhe mbi 130 m e gjatë. Formimi i saj lidhet
me gërryerjen e valëve detare, që godasin me forcë brigjet e larta. Këtu shfaqen edhe disa
plazhe të vegjël zallorë. Falezat vertikale dhe blloqet konglomerat në rrëzë të tyre, i japin
bregut të detit një pamje të egër, por me bukuri mahnitëse. Kësaj pamje i shtohet bukuria e
ujit të kristaltë të detit, leshterikët mbi valët detare, ngjyra e blertë dhe aroma e këndshme e
bimësisë mesdhetare e brigjeve etj. Për të vizituar këtë monument ndiqet rruga Kavajë –
Bardhor. Shpellat karstike në gjips. Një ndër gjeomonumentet më interesante të rrethit të
Kavajës janë 7 shpellat e zbuluara nga një grup speleologësh italianë. Shpella më e madhe
është ajo e “kriminelëve” (280 m gjatësi). Ato janë të gjera disa metra dhe të larta rreth 2-3
m. Disa kanë edhe pellgje uji. Ka vlera speleologjike, biologjike e turistike. Ndodhet përgjatë
rrugës Kavajë –Mëngaj. Karsti në gjipsin e Mëngajve. Edhe ky monument gjendet në afërsi të
fshatit Mëngaj. Aty ndodhen një sërë hinkash karstike me diametër mesatar 10-30m dhe
thellësi 20-30m. Ka vlera gjeomorfologjike, didaktike dhe turistike. Mund të vizitohet duke
ndjekur rrugën Kavajë-Mëngaj. Fosilet detare të thartorit. Ato gjenden në afërsi të fshatit
Thartor në faqen e pjerrët të kodrës. Ato përbëhen nga guaska detare Ostrea që kanë jetuar
miliona vjet më parë . Ato mbetën aty kur toka u ngrit dhe deti u tërhoq më në perëndim. Për
mënyrën e shfaqjes dhe pasurinë e madhe, këto fosile kanë vlera paleontologjike, sepse
hedhin dritë mbi evolucionin e truallit të së gjithë zonës. Për të vizituar këtë monument duhet
të ndiqet rruga Rrogozhinë - Memollaj – Thartor. Gurët në rrjesht. Ky monument ndodhet
afër fshatit Çikallesh, të rrethit të Kavajës. Relievi është kodrinor, rreth 300 m mbi nivelin e
detit. Më tërheqëse e bëjnë pamjen shkëmbinjtë ranorë të ndarë në blloqe kuadrat, të cilët
duket sikur njeriu i ka vënë “në rresht”, siç i quajnë banorët vendas. Ato të japin imazhin e
“mureve” gjigantë, që të kujtojnë mburojat e kështjellave apo qyteteve tona të lashta. “Gurët
në rresht” kanë vlera të karakterit vendor shkencor, turistike dhe për peizazhin. Ky monument
mund të vizitohet sipas itinerarit: Rruga nacionale Durrës Kavajë – degëzimi Kryeluz –
Gërmenj –Çikallesh. Shkëmbi i Kavajës. Ndodhet në afërsi të fshatit Shkallnur, deri në 105 m
mbi nivelin e detit. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike
dhe kulturore. Është një shkëmb i zhveshur nga bimësia. Në vitin 48 p. e. r aty u bë beteja e
njohur e Cezarit dhe Pompeit, pas së cilës ky i fundit u mbyll brenda mureve të Dyrrahut
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(Durrësit). Me këtë emër njihet edhe pjesa e plazhit që shtrihet poshtë Shkëmbit të Kavajës.
Ndodhet përgjatë, rrugës automobilistike Durrës – Plepa – Shkëmbi i Kavajës
Bregdeti piktoresk i rrethit të Kavajë
Plazhi i Golemit, i dyti për nga madhësia pas atij të Durrësit, nis nga Shkëmbi i Kavajës dhe
përfundon tek derdhja e përroit të Leshniqes, me një gjatësi prej rreth 5 km. Ai shquhet për
rërën e imët e të bardhë, e cila së bashku me gjelbërimin e përhershëm të pishave dhe
kaltërsine e detit, krijojnë një mikroklimë mjaft interesante. Brezi mbrojtës i pyllit me pisha
dhe gjerësia e sipërfaqes ranore, i rrit shumë vlerat këtij plazhi. Plazhi i Karpenit ndodhet në
jug të Golemit. Ai nis nga derdhja e përroit të Draçit dhe arrin deri në skajin verior të kodrave
të Kryevidhit. Ka një gjatësi prej rreth 1,5 km. Duke qenë rreth 6 km nga rruga kryesore,
është më pak i frekuentuar sesa ai i Golemit, ndërkohë që preferohet për qetësinë dhe
pastërtinë e tij. Plazhi i Gjeneralit ndodhet në zonën e Bardhorit dhe ka një gjatësi prej rreth
400m, gjerësi 50m dhe një sipërfaqe prej rreth 20000m2. Është një plazh i virgjër me bukuri
mahnitëse, i cili ndërthuret edhe me blloqet e shkëmbinjve konglomerat. Qetësia dhe rëra e
pastër kanë bërë që aty të shfaqet breshka e detit (Caretta caretta), gjë e cila e rrit akoma më
shumë interesin e vizitorëve që e frekuentojnë këtë plazh. Plazhi i Spillesë. Është një plazh
ranor, i cili shtrihet nga gryka e Shkumbinit në Jug e deri tek kodra e Gurit të Lëmuar në
Veri. Ka një gjatësi rreth 10 km, gjerësi 30-40m dhe sipërfaqe rreth 35 ha. Rëndësi të veçantë
për Plazhin e Spillesë ka grykëderdhja e Shkumbinit, e cila është shumë e pasur me bimë
mesdhetare si marina, shelgu, vidhi, rrapi, mëlleza etj. Në këtë plazh ka disa njësi shërbimesh
si: hotele, bare, restorante etj. Kryesisht pushuesit që e frekuentojnë atë janë nga rrethi i
Kavajës, por kohët e fundit po vihet re edhe një fluks nga Tirana. Lidhet me rrugë të asfaltuar
me rrjetin kombëtar të rrugëve.
Ndotësit kryesorë të cilët ndikojnë në cilësinë e ajrit janë: NO2, O3, SO2, CO, PM10, PM 2.5
dhe benzeni të cilët emetohen nga djegia e lëndës fosile për energji dhe transport. Ozoni (O3)
është një ndotës sekondar i cili formohet nga oksidimi i ndotësve primarë në prani të
rrezatimit diellor, i cili ndikon në ndryshimin e klimës globale. Oksidet e Squfurit dhe Azotit
në bashkëveprim me lagështiren e ajrit kthehen në acide dhe depozitohen në tokë në formën e
shiut acid i cili është i dëmshëm për bujqësinë dhe për mjedisin në përgjithësi. Ndotja e ajrit
nga kimikatet, grimcat e pluhurit ose materialet biologjike shkaktojnë shqetësime ose
dëmtime tek njerëzit dhe organizmat e tjera duke ndikuar negativisht në mjedisin natyror.
Burimet e ndotjes së ajrit mund të kenë origjinë natyrore ose antropogjenike. Efektet
shëndetësore shkaktuar nga ndotësit e ajrit klasiﬁkohet si ndryshime ziologjike dhe biokimike
të lehta deri në vështirësi në frymëmarrje, nuhatje, kollitje dhe probleme kardiake e
respiratore.
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Projekti Ndërtimor
Projekti parashikon Rikonstruksion hoteli dhe shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi
4 kate nencati dhe 2 kat nen toke e cila ka një Siperfaqie e pergjithshme e ndertimit mbi
toke 1804 m2. Në këtë mënyrë, ajo krijon kushte dhe premisa, ambienteve shlodhëse
apo që sipërfaqja tjetër truall do të përdoret për gjelbërim të zonës në përgjithsësi dhe
krijimin për kende pushimi. Me këtë koeficient zënie territori krijohen premisa për të
organizuar mënyrën e rikonstruksionit, rrugët e kalimit, depozitimin e materialeve për të
realizuar kushtet teknike, objektet shlodhese, sheshe pushimi, etj. Ne aspektin Urbanistik,
objekti respekton distancat nga objektet egzistuese, kufiri i prones, ai i rruges, etj. Në
projekt jane marrë parasysh ambjentet publike, ambjentet e gjelberuara, rruget hyrëse e
dalës, parkimet etj., si dhe mberritja në to. Të dhënat teknike të zgjidhjes së ambienteve të
godinës respektojne rigorozisht ato të kushteve optimale të shërbimit.
Projekti teknik
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Rikonstruksion hoteli dhe shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi 4 kate nencati dhe 2
kat nen toke bazohet në një projekt kompleks. Pajisjet kryesore që do të operojnë gjatë
procesit të ndërtimit do të jenë makineri të ndryshme si eskavatorë për gërmime vinç,
betoniere, kamion ngarkim- shkarkimi, hekurthyese si edhe makineri për transportimin e
mbetjeve inerte. Në nivelin e kateve nën tokë janë parashikuar parkime dhe ambiente
teknike, do të funksionojnë për të plotësuar nevojat për parkim duke krijuar një akses të
drejtpërdrejt me një rampë hyrëse në nivelin e rrugës. Struktura e propozuar respekton vijën e
ndërtimit prej 3 dhe 4 m nga trupi i rrugës konform me ligjin dhe PPV- në si dhe të situatës
ekzistuese. Arkitektura e aplikuar është në frymën bashkëkohore, duke konsideruara linjat
e drejta dhe format e pastra gjemotrike. Transparenca dhe lehtësimi në materiale është
prioritet në konceptimin e veshjes perimetrale të objektit duke shmangur shtangësinë dhe
forcuar idenë e lehtësimit të volumit. Strukturat transparente të hyrjes në objekt janë
ftuese orientuese. Materialet që do të përdoren për realizimin e arkitekturës së kësaj strukture
do të jenë bashkohore duke garantuar një rritje të cilësisë së ndërtimit. Struktura do të ketë
ngrohje individuale, veshje me kapotë për termoizolim dhe fasada do të vishet me
travertinë dhe pjesërisht terakotë.
përsa i përket strukturës në fjaë më poshtë po japim disa të dhëna:
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Projekti vazhdon me rrethimin e ambientit të punës gjatë procesit të ndërtimit për
mos gjenerimin e pluhurave duke vazhduar me elemente të tjerë si ambiente
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shërbimi, rrethim etj. Për t`u mbrojtur nga forcat goditëse të tërmeteve të pritshëm,
janë marrë masa antisizmike, në përputhje me përcaktimin e rrezikut sizmik. Projekti
ndërtimor zhvillohet mbi një shesh të sistemuar dhe të përshtatur posaçërisht me kuota dhe
elemente topografikë. Ky projekt paraqet një tërësi nyjesh dhe lidhjesh teknologjike, që
bëjnë të mundur lëvizjen e automjeteve nga një vend në tjetrin dhe largimin e
mbetjeve të krijuara.
Menaxhimi i mbetjeve
Në funksion të menaxhimit të mbetjeve që do të krijohen mund të dalin këto lloj mbetjesh:
 Mbetje inerte nga procesi i gërmimit dhe ndërtimit;
 Mbetje personale nga punëtorët;
Këto mbetje sipas shkallës së përdorimit, ose të grumbullimit ruhen dhe magazinohen në
ambiente të veçanta dhe më tej do të transportohen për në vendet e caktuara nga Bashkia.
Transportimi i mbetjeve do të bëhet me makina të mëdha duke bërë të mundur kujdesin për
mos ndotjen e ambientit gjatë rrugës së trnsportimit. Kjo realizon mbrojtjen e
ambientit, duke mos shkarkuar asnjë emetim në ambientet përreth sheshit si edhe përgjatë
rrugës, si dhe nga mënyra e mbatjes së tyre në mënyrë që të ruhet dhe mbrohet shëndeti i
njerëzve dhe botës së gjallë përreth. Vendi i grumbullimit të mbetjeve të ngurta dhe
urbane do të saktësohet përfundimisht në momentin e marrjes së lejes së përdorimit.
Shëndeti njerëzor
Për personelin e shërbimit të të gjithë sektorëve, do të merren masat e plota të duhura të
sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë, duke i pajisur me kostume speciale dhe për vende
pune të caktuara, punonjësit pajisen me maska speciale katalitike. Për mbrojtjen e
shëndetit të punëtorëve ka rëndësi zbatimi me rigorozitet i kartës teknologjike si edhe
zbatimi i rregullores teknike me rigorozitet të plotë. Monitorimi i pranisë së gazeve të
dëmshëm kryhet në mënyrë automatike, që mundëson marrjen e menjëhershme të
masave për përmirësimin e gjendjes. Sektori i ndërtimit të objektit, është i plotësuar me të
gjitha tabelat parandaluese që kanë lidhje me mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. Në një
mjedis të veçantë dhe që dihet nga të gjithë personeli, vendoset kutia e ndihmës së
shpejtë.
Impianti i MKZ
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Është një sistem që shërben për mbrojtjen e objektit në rast rënie zjarri. Përbëhet nga
rezervuari i ujit, ai i shkumës zjarrfikëse, pompa, dhe linjat e dërgimit të ujit në impiant në
rast zjarri. Ky instalim ka rol shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë me mbrojtjen e objektit nga
zjarret e mundshme dhe gjithashtu në veçanti, atë të mbrojtjes së njerëzve, zonës përreth
dhe të mjedisit. Në këto kushte merr rëndësi zgjedhja e linjës së dërgimit të ujit që ndjekin në
çdo rast çdo burim flake apo zjarri të mundshëm dhe që menjëherë veprojnë me dërgimin e
agjentit shuarës në atë drejtim. Në rastin konkret impianti i zgjedhur do të jetë ai i tipit
automatik me panel komandues elektrik.
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Mbetjet dhe Shkarkimet
 Shkarkimet në kanal
Nuk do të ketë shkarkime të ujrave që të përbëjnë rrezik për ndotjen e ambientit përreth. I
vetmi shkarkim i ujrave do të jetë ai i larjes së ambientit të punës gjatë procesit të
rikonstruksionit.
 Shkarkimet në ajër
Shkarkimet në ajër do të jenë në nivele minimale pasi nuk kemi të bëjmë me procese të
ndërlikuara kimike dhe do të merren të gjitha masat e nevojshme për reduktimin e
pluhurave dhe grimcave të imta duke e rrethuar ambientin e punës si edhe duke e
spërkatur herë pas here me ujë.

Zhurma
Zhurma gjatë proçesit të punës do të ketë. Ato do të jenë prezent gjatë procesit të punës por
do të jenë brenda normave të lejuara dhe me intervale të shkurtra kohore.

Lëkundje
Lëkundje nuk do të ketë, sepse pajisjet lëvizëse janë shumë të pakta në numër dhe me fuqi të
ulët dhe me konstruksione, që garantojnë punë në ekuilibër të plotë.
Nriçimi
Nriçimi që do të përdoret gjatë ditës është drita e diellit, por do të përdoret edhe ndriçimi i
plotë elektrik.
Nxehtësi
Nxehtësi nuk do të çlirohet gjatë proçesit të punës në atë masë, që të sjellë ndikim negativ në
mjedis, si në ujërat sipërfaqësorë dhe ato nëntokësorë ose në ajër ose nё shёndetin
njerёzor.
Rrezatim
Rrezatim nuk ka dhe nuk do tё ketё pёrgjithёsisht gjatë përdorimit të linjës pёr tё gjitha
operacionet nё rikonstruksion e sipër.
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Vibracione
Vibracionet e lindura prej punës në pajisjet teknologjike si atë ngjeshëse janë të
amortizuara, për shkak të funksionimit bashkëkohor të pajisjeve.
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 ANALIZA E NDIKIMEVE NË MJEDIS

VLERESIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHËM
Impaktet potenciale në mjedis të zhvillimit të projekteve të ndërtimeve ndahen në dy grupe:


Efekte të perkoheshme (në terma afatshkurter) që mund të ndodhin gjatë fazës së
ndertimit për shkak të aktiviteteve ndërtuese;
 Eefekte të qendrueshme (afatgjata) që kryesisht do të shfaqen gjatë funksionimit të
godinës.
Efektet e perkoheshme do të jenë të rigjenerueshme me kohe, kështu që mund të tolerohen
me shume se sa ato të qëndrueshme që do të kene një imapkt të vazhdueshem në mjedis.
Ndikimet e perkoheshme
Kjo veprimtari ndërtuese do të ketë një kohëzgjatje relativisht të shkurtër falë teknikës dhe
teknologjisë së re dhe moderne që sot ka hyrë nëpër kantieret e ndërtimit. Kështu që vetëm
për banorët e zonës aty pranë do të vihet ré prania e mjeteve, zhurmave, trafikut apo edhe
ndryshimit gradual të panoramës, ndërsa për kalimtarët e rastit nuk do të jetë ndonjë bezdi
fakti i të qenit të një kantieri. Ndikimet negative të gërmimit përfshijnë dëmtimin direkt
potencial ndaj florës dhe faunës në zonat e gërmimit dhe të hedhjes së materialit të gërmuar,
ndërthurjen e transportit të materialit të gërmuar me trafikun ekzistues tokësor që për fatin e
mirë në zonë nuk është shumë intensiv si dhe ndotjen e zhurmën gjate punës së pajisjeve
gërmues.
Depozitimi i dherave të gërmuar
Ne përgjithësi, largimi i sedimenteve ekzistuese dhe vendosja e tyre ne një mjedis te
përshtatshëm, ku parandalohet shpërndarja, ka një ndikim te dobishëm mbi mjedis duke
perdorur metodat normale të gërmimit dhe duke perdorur praktika te mira menaxhimi duke i
depozituar në sheshe ku bashkia do të miratojë. Ky impakt konsiderohet i vogel, pasi
germimis do të bëhet brenda nje periudhe te shkurter kohe dhe rëzimet e dherave do të
pastrohen në mënyrë që të shmanget përhapja në zonën përreth.

Çlirimi i pluhurave dhe gazrave
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Çlirimet e gazrave dhe pluhurave në ajër qe lidhen me ndërtimin mund të ndodhin nga dy
burime te pavarura:
 Çlirime ndotësish nga djegiet e makinave private dhe atyre të ndërtimit, me motorë
me djegie te brendshme;
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Pluhur që del nga lëvizja e makinave mbi rrugët e shtruara dhe të pashtruara si edhe

nga shembja apo gërmimi i dherave.
Çlirimet e gazrave në ajër qe lidhen me ndërtimin, për dy tipat e burimeve, ndryshojnë sipas
llojeve te veprimtarive dhe lidhen me fazat e ndryshme tipike të një projekti ndërtimi. Kështu
mund të dallohen fazat e mëposhtme të këtyre çlirimeve në ndërtim:


Përgatitja e zonës për ndërtim që përfshin nivelimin dhe stabilizimin e dheut,



Aktivitetet prerëse dhe mbushëse, te cilat mund te përfshijnë lëvizjen me makineri te
renda për zhvendosjen e dheut mbi sipërfaqet e çrregullta,



Ngarkimin e materialeve, trafikun e automjeteve në rruge te pashtruar;



Largimi i mbeturinave te pengesave natyrore dhe atyre te krijuara nga dora e njeriut,
të cilat mund të përfshijnë hedhjet në tokë, heqjet mekanike, ngarkim/shkarkimet e
materialeve;



Ndërtimi i përgjithshëm i themeleve, konstruksioneve prej çeliku, punimeve
të brendshme dhe të jashtme,



Instalimet e tubacioneve elektrike, hidraulik, ventilimit apo edhe ngrohjes.

Çlirimet e gazrave dhe pluhurave në ajër nga këto veprimtari të zakonshme ndërtimi
përfshijnë:



Çlirimet e gazta nga djegiet (COV, NOx, CO, SOx, PM10) nga makineritë e renda
lëvizëse me gazoil apo benzine, pajisjet ndihmese portative si dhe automjetet private të
banorëve përeth;
Pluhurat që dalin (PM10) nga gërmimi i dheut apo nga shembjet e ndryshme që
ndodhin në kantier.

Gjatë gerryerjes së sedimentit për hapjen e gropave, do te çlirohen pluhura. Për ketë arsye
sheshi i punimeve të godinës do të rrethohet me rrjetë dhe do të lagen sheshet gjatë kohës së
zhvillimeve të punimeve me makineritë duke perdorur praktika të mira menaxhimi të
punimeve të gërmimit. Duke pasur parasysh shkallen e moderuar të kontaminimit dhe kohen e
shkurter të gerryerjes, mendohet që çlirimi mundshem i pluhurave nuk do të ketë ndonjë
efekt të madh mjedisor. Efektet, do të jenë lokale dhe të perqendruar pranë pikës së gerryerjes
dhe do të jenë me karakter të përkohshëm.
Ndikimet në ujëra sipërfaqësore
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Ndërtimi i kësaj godine nuk do të ketë ndikime negative në modelin drenazhues të tokës pasi
nuk do të prek sisteme të ndryshme të ndërtuara ose të projektuara drenazhimi.
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Ndryshimet e karakteristikave të tjera hidrografike
Ushtrimi i këtij aktiviteti në kushte optimale në këtë zonë, nuk do të ndikojë në nivelin e
ujrave tokësore, në rrugët ujore dhe në rrjedhën e ujrave nëntokësore. Në zonën e shfrytëzimit
dhe përreth saj, ka burime ujore nëntokësore, por zbatimi i rekomandimeve nga projektet e
veçanta do të bëjë që ato të ruhen e të mos preken.
Derdhja aksidentale e sedimentit gjate ndertimeve (derdhje e naftes)
Gjatë ndërtimit, risku i derdhjes aksidentale të karburantit në tokë duhet të merret parasysh
në planin e menaxhimit mjedisor. Rreziku i derdhjeve të vajrave gjatë ndertimit është i lartë
pasi një sasi e caktuar makinash të mëdhaja do të jenë duke punuar në ketë zonë. Vajrat e
derdhura në tokë do të ndotin dherat.
Aktiviteti human Transporti lokal në zonë do të ndikohet negativisht nga rritja e trafikut të
mjeteve të renda dhe e clirimeve në ajer të motorreve të tyre. Kjo do të shkaktojë efekte
negative edhe në aktivitetet e ndryshme të zones perreth.

Siguria e shendetit dhe mjedisit gjatë punimeve
Veprimtaritë ndërtimore të ketyre llojeve gjithmonë do të paraqesin një risk për punonjesit.
Rreziqet domethenese janë incidentet me makinat lëvizëse, punime në lartësitë e godinës dhe
ndikimi i zhurmave tek punetoret. Do të respektohen kërkesat kombetare te shendetit dhe
sigurisë. Gjatë ndertimit do të perdoren teknika dhe metoda miqesore ndaj trajtimit të
mjedisit. Kjo pershkruhet e detajuar në Planin e Menaxhimit të Mjedisit.

Ndryshueshmeria e peizazhit
Peisazhet e kësaj zone perbejne një nga elementet kryesore të peisazhit që mund të ndikohen
nga struktura e planifikuar në këtë zonë banimi. Zona e godinave të banimit të ndërtuara më
parë nuk do të ndikohen nga ndërtimi në këtë zone, pasi klima e zonës nuk do të ndryshoje,
dhe qarkullimi i rymave të ajrit duhet të mbetet i njejtë, si dhe gëryerja dhe transportimi i
sedimentit nuk do të shkaktojë ndonjë ndryshim të konsiderueshem.
Zhurmat, çlirimet ne ajer dhe pluhuri
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Gjate fazes se ndertimit, si pasoje e rritjes së volumit te materialeve do të rritet dhe trafiku i
mjeteve në zonen e ndertimit. Niveli i larte i zhurmave dhe clirimit të gazrave në ajer,
shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e ngarkim/ shkarkimit dhe levizjet e mjeteve
transportuese. Ndikimet lokale në nivele të larta të zhurmës dhe çlirimit të gazrave në ajer,
parashikohen të kenë ndikim negative në cilesine e jetes për banoret të zonës perreth. Oraret e
punes do të kufizohen në përputhje me standartet kombetare. Aktivitetet e ndertimit gjatë
periudhës me kushte moti të thatë do të rrisin ngritjen e reres dhe pluhurit në ajer, duke
shkaktuar impakt negativ për banoret e zonës perreth zonës së ndertimit. Trafiku që do të
krijohet si pasoje e shtimit të banorëve në këtë zonë që do të lëvizin me makinat personale, do
të krijoje më shumë zhurma dhe çlirime në ajer, veçanerisht gjatë sezonit të verës së nxehtë.
Në vijim paraqiten nivelet maksimale të zhurmës, që pranohet.
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E vazhdueshme 1.000m nga kompleksi 45dBA;
E çastit 1.000m nga kompleksi 55dBA;
Niveli maksimal 1m nga pajisja 85dBA.

Impaktet social-kulturore
Në përgjithesi, godinat e reja, janë të mirepritura, pasi projekte të tilla krijojnë vende të reja
banimi dhe shtojnë fluksin dhe tregtine në zonë. Megjithatë, përmiresimet e vazhdueshme,
zgjerimet dhe industrializimet mund të shkaktojne impakte në kulturen lokale, etnicitetin, dhe
traditen fetare dhe historike të rajonit.

Ndikimet positive të projektit
Edhe pse është e pa evitueshme, që në rajon të shfaqen disa ndikime negative mjedisore e
sociale, projekti do të bëjë që:
 të ketë urbanizim të qëndrueshëm;
 të sigurojë zgjidhjen e punesimit në komunitetin lokal;
 të sigurojë investime të drejtpërdrejta në komunitetin lokal;
 ndikimet mjedisore që identifikohen të eliminohen, reduktohen ose zbuten .
Sipas studimit të deritanishëm, nuk është identifikuar asnjë “ndikim fatal”, ndonëse ekzistojnë
disa ndikime jo të vogla negative, të cilat do të kontrollohen nga masat zbutëse organizative
dhe nga ato të lidhura me aksidentet njerëzore. Ndikimet pozitive të Projektit mund të
klasifikohen në tre faza. Faza e parë është ajo e ndërtimit, ku do të sigurohet punësimi nga
komuniteti përreth. Faza e dytë është ajo e mirë menaxhimit të problemeve e çështjeve
mjedisore dhe faza e tretë është ajo e përfundimit, për t’i paraprirë një zhvillimi të urbanizimit
të balancuar dhe të qëndrueshëm.
Fazat

Përfitime të
Përfitime të
drejpërdrejta të tërthorta të
komunitetit
komunitetit.

Konsumatori.

Funksioni
mi i
aktivitetit

Punësim i mbi
100 punëtorëve
direkt dhe
indirekt.

Zbutja e
Administrim dhe
papunësisë dhe
shfrytëzim i tokës
përmirësimi i
standartit të jetesës

Plotёsimi me
tё gjitha
infrastrukturë
urbane.

Shërbim
cilësor në
mjediset e
godinës

Punësim për
kryerjen e këtij
shërbimi.

Zhvillimi i
shërbimeve të
sektorit
privat në zonë

Përmirësim i
infrastrukturës
së godinës

Përdorimi i ujit të
pijshëm në
standartet
ndërkombëtare

Infrastruktur
a
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Duke patur parasysh vlerat jo të mëdha të territorit në gjëndjen aktuale, mendohet se
kompensimet dhe ndikimet e tjera pozitive, si punësimet, përmirësimet në infrastrukturë
marrin një rëndësi të veçantë për komunitetin e rajonit. Këto ndikime nxisin edhe komunitetin
për mbështetjen e investimeve.
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TË PËRGJITHSHME
Ndotja e ujrave sipërfaqësore
Derdhja e ujrave të larjes apo i mbeturinave, mund të krijojnë kushte për ndikime të tjera,
objekt i të cilave të jetë uji nëntokësor. Ndikimi i këtyre faktorëve është ”i vogël”, duke
marrë në konsideratë nivelin e pajisjeve të përfshira dhe standartet me të cilat duhet të
punojnë këto tip pajisjesh. Masat zbutëse përfshijnë “Praktikat më të Mira të Menaxhimit
të aktivitetetve të fabrikës”, të cilat do të jenë një nga këkesat bazë të specifikimeve të
kontratës.
Mbeturinat
Gjatë aktivitetit të rikonstruksionit të godinës do të ketë dy burime mbeturinash:



Mbetje personale që do të konsumojne punëtorët;
Mbetje të ndryshme inerte.

Gjatë periudhës së funksionimit, do të prodhohen mbeturina nga vetë proçeset e punës.
Megjithatë pritet një prodhim i vogël i mbeturinave nga aktivitetet e shërbimit si edhe të
mbeturinave personale të punëtorëve. Llojet, sasitë, data dhe mënyra e largimit të të gjithë
mbeturinave të rëndësishme do të shënohet në një regjistër dhe për më tepër puntorëve
do t’u kërkohet të mbledhin veç fraksionet e ndryshme të mbeturinave.
Ndikimet në biodiversitet
Ndikimet negative të shkaktuara në biodiversitet nga dridhjet, pluhurat dhe zhurmat
kanë vetëm rrugë reduktimi siç është përcaktuar në uljen e niveleve të tyre për ajrin dhe
ujin. Përsa i përket humbjes së biomasës në territorin që do të shfrytëzohet, habitateve të
fragmentizuara do të merren masat si gjelbërimi jashtë territorit të sheshit që do të rrisë
sipërfaqet e gjelbëruara, gjë e cila garanton diellzimin e nevojshëm dhe nxitjen e zhvillimit
të specieve të tjera spontane. Në këtë mënyrë mund të sigurohet një vazhdimësi natyrore e
vegjetacionit në zonat përreth.
Vlerësimi dhe identifikimi i ndikimeve gjatë ushtrimit të aktiviteteve
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Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Lloji i ndikimit në tokë
Po
Jo
Po
Jo
Ndryshime topografike të terrenit
x
x
Prishja e tokës bujqësore
x
x
Ndotja e tokës nga rrjedhjet
x
x
Ndotja e tokës nga mbetjet e ngurta
x
x
Ndotja e tokës nga depozitimet e llumrave
x
x
Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
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Lloji i ndikimit në cilësinë e ajrit
Prodhimi i pluhurit

Lloji i ndikimit në florën dhe faunës
Shkatërrimi i rëndësishëm i habitateve
natyrore
Rrezikimi i ndërhyrjes në bimët e ujit
Ndërtimi i rrugëve të reja që kalojnë
përmes zonës
Përçarje apo izolim të habitateve të egra
Interferencë midis rrugës natyrore të
emigrimit të sisoneve

Lloji i ndikimit në ujë
Trajtimi i ujrave të ndotur
Ndotja e ujit prej pluhurit, plumbit,
derdhjeve aksidentale dhe substancave të
tjera
Impakti sekondar në ndotjen e ujit për
toka bujqësore, ujrat nëntokësore etj.
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Po
Jo
Po
Jo
x
x
Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x
x
x
x

x

Modifikim në drenazhimin e ujrave
natyrore
Ndotja e ujrave sipërfaqësore dhe
nëntokësore

x
x
x
x
Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Lloji i ndikimit në ndotjen nga zhurmat
Po
Jo
Po
Jo
Rritja e nivelit ekzistues të zhurmave
x
x
Rritja e nivelit të zhurmave nga
x
x
aktivitetit, makinave
Rritja e nivelit të zhurmave për njerëzit
Niveli më i lartë i zhurmave për kafshët

x
x
x
x
Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Lloji i ndikimit në përfitimin e tokës
Po
Jo
Po
Jo
Shkatërrim banesash
x
x
Ndryshime të rëndësishme në programet
x
x
për të ardhmen e përdorimit të tokës
x
x
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Rivendosje banesash
Shpronësime të tokës

RELACION VLERESIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
"BONITA"

Rikonstruksion hoteli dhe shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi

Lloji i ndikimit për trashëgiminë
kulturore
Ndryshime apo dëmtime të zonave
arkeologjike apo me vlerë historike e
kulturore
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Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
x
x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Lloji i ndikimit në energji
Po
Jo
Po
Jo
Përdorim i sasive të mëdha të karburantit x
x
për energji
Rritje të rëndësishme të kërkesave për
burime ekzistuese të energjisë apo
kërkesave për tipe të reja të energjisë

x

x

Identifikimi i ndikimit
Gjatë ndërtimit
Gjatë shfrytëzimit
Po
Jo
Po
Jo
Funksionimi i godinës do të ketë interesit x
x
publik
Konsum Energji elektrike
x
x
Përdorimin e Sistemit të komunikacionit x
x
Sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza e x
x
të bardha
Lloji i ndikimit në interesin publik
(infrastruktura)

Lloji i ndikimit në shëndetin publik

x
x
Identifikimi i ndikimit
Gjatë
Gjatë
ndërtimit
shfrytëzimit
Po

Krijim rreziku apo mundësie për dëmtimin e shëndetit
të njerëzve
Krijimi i raportit të njerëzve me rreziqet e mundëshme
për dëmtimin e shëndetit publik

Lloji i ndikimit në qarkullim dhe transport

Po
x

x

x

Jo

Identifikimi i ndikimit
Gjatë
Gjatë
ndërtimit
shfrytëzimit
Po

Shtime të rëndësishme të qarkullimit të automjeteve
Pakësime të vendqëndrimeve të automjeteve apo
nevoja për vendqendrime të reja
Ndikime të rëndësishme në sistemin e komunikacionit
Ndryshime në qarkullimin apo lëvizjen e njerëzve

Jo
x

Jo
x
x
x
x

Po

Jo
x
x
x
x

38

x
x

Faqe.

Sistemin e ujësjellësit
Mbetjet e ngurta dhe depozitimi i tyre

RELACION VLERESIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
Rikonstruksion hoteli dhe shtese ambjentesh sherbimi dhe parkimi

"BONITA"

shpk

 PLANI I ZBUTJES SË NDIKIMEVE NEGATIVE
DHE VËZHGIMI
Të përgjithshme
Ndikimet negative kërkojnë hartimin e masave zbutëse dhe rikuperimet për ndikimet
negative dhe kjo realizohet me anë të tre metodave të mundshme: Evitimi ose parandalimi i
ndikimit; reduktimi ose korrigjimi i ndikimit; dhe kompensimi ose shlyerja e ndikimit. Lloji
i rekomanduar i zbutjes se ndikimit ka mundësi të varet nga një sërë faktorësh, përfshirë
zbatueshmërinë teknike, prakticitetin, resurset dhe kapacitetin e disponueshëm, koston
dhe nëse rekuperimi i propozuar është konsistent me planin ose programin e propozuar.
Evitimi ose parandalimi
Parandalimi i ndikimeve negative është opsioni i parë dhe më i miri, në rast se është në
linjë me qëllimet e tjera të programit të propozuar. Parandalimi funksionon më mirë kur
zbatohet herët në procesin e vendimmarrjes dhe në një nivel strategjik. Sapo janë marrë
vendimet kryesore në lidhje me një program të propozuar (psh në rastin e zhvillimit të
tokës – shkalla e zhvillimit, vendndodhja dhe lloji i përdorimit i propozuar), rikuperimi
ka më shumë mundësi të fokusohet në reduktimin ose shmangien e ndikimeve.
Reduktimi ose korrigjimi
Reduktimi i ndikimeve negative ka mundësi të jetë metoda më e zakonshme. Dëmtimi në
mjedis mund të jetë i pranueshëm, por kur mbahet brenda kufijve të pranueshëm.
Korrigjimi i ndikimeve negative është i ngjashëm me reduktimin, përvecse kryhet pasi
kanë ndodhur ndikimet, për shembull rimbjellja e vegjetacionit të dëmtuar.
Kompensimi ose shlyerja

Faqe.
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Kompensimi ose shlyerja e ndikimeve përfshin krijimin e një përfitimi mjedisor i cili
kompenson për një dëmtim tjetër mjedisor. Vështirësia e kompensimit qëndron në
sigurinë që do të kryhet.
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VLERËSIMI I MASAVE ZBUTESE TË NDIKIMEVE
Në rastet kur ndikimi nuk mund të zbutet siç duhet, VNM-ja ka trajtuar ndikimet e
mbetura ose “reziduale”. Ndikimet reziduale shqyrtohen për secilin aspekt mjedisor dhe
për nivelin e tyre të identifikimit. Një përmbledhje e ndikimeve të identifikuara të
projektit dhe e mjeteve zbutëse dhe menaxhuese jepet në këtë tabelë:
Tabela e Identifikimit të ndikimeve dhe masat zbutëse
Zona e ndikimit

Çështjet kryesore

Klima

Asnjë çështje e rëndësishme
E
Plan i kontrollit të cilësisë së ajrit
e identifikuar
papërfillshme

Cilësia e ajrit

Çlirimet prej menaxhimit të E përfillshme Plan i kontrollit të cilësisë së ajrit
reparteve të fabrikës

Zhurmat &
Dridhjet

Rritja e nivelit të zhurmave
në repartet e fabricës

E përfillshme Plan i kontrollit të zhurmës dhe
dridhjeve

Hidrologjia &
Resurset ujore

Shfrytëzimi i ujrave të
pijshëm dhe industrial

E vogël, e Plan i menaxhimit të ujërave
pafavorshme Plan i kontrollit të derdhjeve

Bota bimore dhe Shfarosja e habitateve në
shtazore
zonën e fabrikës

Rëndësia

Masat zbutëse kryesore

E
Plani i mbrojtjes së habitateve, botës
papërfillshme bimore dhe shtazore
Plan i kontrollit të erozionit
Plan i menaxhimit të sipërfaqes së
gjelbër

Trashëgimia
kulturore

Asnjë sit i njohur arkeologjik
E
Politikat e “zbulimeve të vona”
brenda zonës
papërfillshme

Trafiku &
Transporti

Trafiku nga punishtja
Aksidentet rrugore

E
Përmirësim i rrugës së shërbimit për
papërfillshme godinën
E
Plan i kontrollit të zhurmës dhe
papërfillshme dridhjeve
Plan i parandalimit të ndotjeve
Plan i urgjencës

Pamor

Pamja e ambjenteve të
godinës

E përfillshme Plan i rehabilitimit dhe përmbylljes
E vogël, e Plan i menaxhimit të mbetjeve
pafavorshme Plan i kontrollit të erozionit

Social- ekonomik Punësim lokal dhe rajonal
Rikthim i krahut të punës
Zona e ndikimit

Çështjet kryesore në zonë

E moderuar, Plan i lidhjeve me komunitetin
e favorshme Plan i burimeve njerëzore
Rëndësia

Masat zbutëse kryesore

Faqe.
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Ndikimet negative të parashikuar nga vepra mund të minimizohen. Ky seksion diskuton
masat zvogëluese për ndikimet negativë nga punimet për rehabilitim. Masat zbutëse për
fazat operuese përmblidhen në tabelat e mëposhtme. Këto tabela identifikojnë masat
zvogëluese, që duhet të zbatohen për të minimizuar efektet e parashikuar për çdo
veprimtari. Të gjithë aspektet e planit zbutës përfshihen në praktikat më të mira të
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inxhinierisë dhe praktikat më të mira të menaxhimit dhe si rezultat është përfshirë në
kostot aktuale të projektit. Masat për uljen e kontrollitn e çlirimeve gjatë fazës së operimit
janë përshkruar në tabelën e mëposhtëme.
Këto përfshijnë:





Minimizimin e ngarkesës
Rikuperimin
Pakësimin e çlirimeve
Trajtimin dhe largimin e mbeturinave.

Pas identifikimit të ndikimeve kryesore në shoshitjen e ndikimeve trajtohen madhësitë e
këtyre ndikimeve për të arritur të jepet një pasqyrë sa më e qartë e mundësive dhe
mënyrave të zbutjes së ndikimeve negative kryesore dhe e rritjes sa më të mundshme të
atyre pozitive.
MASAT PËR ULJEN E EFEKTEVE NEGATIVE




Me karakter teknik
Me karakter organizativ
Kontrolli dhe monitorimi në kohë

a. Ulja e nivelit të ndotjes së ajrit nga pluhurat
Kjo ndotje vjen nga pluhuri qe krijohet nga punimet e ndërtimit të përkohshëm në sheshin e
zonës që do të ndërtohet. Masat për uljen e nivelit të pluhurave të gjeneruara nga transporti
apo depozitimi janë të njëjta me ato të propozuara për reduktimin e ndotjes së ujrave me lagie,
rrethimin me rrjeta të dendura dhe me veshje të kostumeve mbrojtëse të punonjësve të
kantierit të ndërtimit në ambientet e punës.
 Ulja e nivelit të ndotjes së ajrit nga pluhurat prej shtimit të transportit mund të
realizohet me larjen e makinave të objektit;.
 Rrugët ndihmëse të kantierit do të trajtohen vazhdimisht me ujë, përpara se të kalojnë
mjetet e transportit, duke evituar kështu gjenerimin e pluhurave nga sipërfaqet më të
largëta, por në lartësi relative të madhe.
b. Ulja e ndikimeve negative në biodiversitet

Faqe.
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Ndikimet negative të shkaktuara në biodiversitet nga dridhjet, pluhurat dhe zhurmat kanë
vetëm rrugë reduktimi, siç është përcaktuar në uljen e niveleve të tyre për ajrin dhe ujin. Përsa
i përket humbjes së biomasës, në territorin që do të shfrytëzohet, habitateve të fragmentizuara
do të merren masat si më poshtë:
 Mbjellja e pemëve dekorative me metodën e mulcirimit, që është e njohur
nga punonjësit e shërbimit pyjor në rrethe është një zgjidhje e pëlqyeshme si dhe më
pozitivja për diellzimin e nevojshëm dhe nxitjen e zhvillimit të specieve të tjera
spontane. Në këtë mënyrë mund të sigurohet një vazhdimësi natyrore e vegjetacionit
në të gjithë zonën. Pas mbjelljes, fidanët për një periudhë 2 vjeçare do të ruhen
(mbrohen) nga investitori, prej dëmtimit.
 Rritja e vegjetacionit autokton do të nxisë edhe afrimin e faunës së përshtatshme për
këtë vegjetacion, çka përputhet me faunën autoktone të zonës.
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c. Ulja e intensitetit të erozionit dhe zbutja e ndryshimit të topografisë.
Masat zbutëse kundër erozionit janë të dyja nivelet kryesore, masa hidroteknike dhe
biologjike duke realizuar:
 Mbajtjen e brezave me sipërfaqe, me gjelbërim të përhershëm brenda dhe jashtë
godinës së banimit
 Në zonën përreth, mbjelljen e pemëve halore të natyrës së mjedisit
Ujrat e përdorura për larjen e ambienteve dhe ujrat e shirave do të grumbullohen dhe do të
derdhen në kanalizimet e ujrave të bardha në kanalin magjistral.
d. Ulja e ndikimeve negative të zhurmane
Masat zbutëse kundër zhurmane duke përdorir mjete transporti dhe pajisjesh ndertimi me
nivel te ulet zhurme (Pjese e planit te sigurise dhe shendetit)
e. Mbrojtja kundra zjarrit (Impianti i MKZ)
Pёr tё shmangur rastet e zjarrit do të instalohen impiantet e Mbrojtjes Kundër Zjarrit, për
godinën e shërbimit. Për reagimin e menjëhershëm ndaj aksidenteve të mundshëm humane,
kantieri i ndërtimit të godinës do të ketë edhe njё mjedis të ndihmës së shpejtë, për uljen e
rrezikut të aksidentimit të punёtorёve gjatё ndёrtimit tё kompleksit nga mjetet e punёs. Në
rrugën buzë godinës, shpejtësia e mjeteve nuk duhet ti kalojë 35 km/orë. Për evitimin e
bllokimit të rrugës nga pamundësia e kalimit të dy mjeteve, njëkohësisht në të gjitha drejtimet
është planifikuar parkimi i automjeteve tё transportit.
f. Mbrojtja nga aksidentet në punë
Para së gjithash me marrjen në dorëzim të të gjithë dokumentacionit teknik e administrativ,
shoqëria duhet të marrë të gjitha masat e organizimit në drejtim të plotësimit me rigorozitet të
rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë. Për këtë në kantierin e ndërtimit duhet të
vihen shenja dalluese, të cilat bëjnë të qartë se këtu kemi të bëjmë me kantier ndërtimi, për çdo
të huaj. Në hyrje të kantierit të ndërtimit vendoset tabela dalluese e shoqërisë. Gjatë kryerjes së
aktivitetit duhet të zbatohet me përpikmëri rregullorja e sigurimit teknik në kantier. Para
fillimit të punës duhet të kontrollohet fronti i punës në çdo post pune, kontrolli i gjendjes dhe
gadishmërisë së mjeteteve dhe makinerive. Në objekt të vendosen tabelat e sigurimit teknik që
kufizojnë punonjësit apo të huaj për kalimin me vend e pa vend, rrugët e detyrueshme të
kalimit për ruajtjen nga ndonjë aksident i mundshëm gjatë veprimtarisë operacionale.
Plani i zbutjes së ndikimeve negative dhe rehabilitimet
Masat për uljen e efekteve negative
 Me karakter teknik
 Me karakter organizativ
 Kontrolli dhe monitorimi në kohë
Mbetjet dhe emetimet në mjedis
Ndotja e ujrave sipërfaqësore nuk pritet të ndodhë sepse nuk shkarkohen lëngje të
ndotura, por kryhet vetëm larja e ambjentit përreth objektit, ku këto ujra do të derdhen në
një kanal lagunazhi.
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Mbetje të ngurta
Nga proçesi i aktivitetit të rikonstruksionit do të dalin mbetje të llojit:
 Mbeturina personale nga punonjësit.
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Mbetje të ngurta inerte të ndryshme.

Mbetje personale të punonjësve do të hidhen në koshat e mbetjeve dhe do të përfundojnë
në kontenier të mbetjeve bashkiake. Mbetjet inerte do të transportohen në mënyrë të
kudjesshme siç është trajtuar edhe në kapijut e mësipërm në vende të posaçme ku do të
bëhet edhe depozitimi i tyre në landfill-e përkatëse.
Ndotja e ajrit nga pluhuri
Gjatë ndërtimit të kësaj godine do të jetë prezent ekzistenca e pluhurit edhe pse ndoshta
në nivele të ulta. Ambientet e brendshme dhe të jashtme të godinës do të lahen me ujë të
pastër pas çdo proçesi të transportimit të mbetjeve inerte.
Tabela vlerësuese e ndikimeve negative më të rëndësishme në fabrik
2. Faza e
përgatitjes së
rrugës

3. Faza e fillimit të
punimeve në rrugët
ndihmëse të linjës.

4. Faza e presimit
të mbetjeve.

Ndikime në topografinë
e territorit

Të lehta

Të rëndësishme

Të lehta

Rritje e efekteve të
erozionit

Të
pakonsiderueshme

Të rëndësishme

Të
pakonsiderueshme

Varfërimi i shtresës
sipërfaqësore nga
biomasa

Të
pakonsiderueshme

Të lehta

Të lehta

1.Lloji i ndikimit

2. Faza e
përgatitjes së
rrugëve

3. Faza e fillimit të
punimeve në rrugët
ndihmëse në godinë.

4. Faza e presimit
të mbetjeve dhe
transporti i mallit.

Shqetësimet nga
zhurmat dhe dridhjet
gjatë operacioneve të
punës

Të lehta

Relativisht
të rëndësishme

Relativisht
të rëndësishme

Shqetësimet

Të
pakonsiderueshme

Të rëndësishme

Relativisht

zhurmat, dridhjet dhe
pluhurat gjatë
transportit.
Ndryshime
në
përdorimin e tokave

të rëndësishme

Të
pakonsiderueshme

Të pakonsiderueshme

Të
pakonsiderueshme
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 PLANI I MENAXHIMIT TË MJEDISIT
Çdo veprimtari e rëndësishme që kryhet në marëdhënie me mjedisin, duhet të parashikojë
në projektin e saj edhe Planin e Menaxhimit të Mjedisit (PNM), qëllimi i të cilit është
parandalimi, minimizimi dhe mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit të
veprimtarisë që propozohet të kryhet.
KUALIFIKIMI I PERSONELIT DHE MASAT MBROJTËSE
Duhet theksuar që menaxhimi mjedisor është në interes të të gjithëve kundrejt plotësimit
të kërkesave. Duhet të zhvillohet një menaxhim ambiental i detajuar dhe një program
trajnimi. Përbërësit kryesorë të këtij programi duhet të ndërthuren me sa me poshtë:














Informacion i përgjithshëm;
Mirëkuptim i informacioni të përgjithshëm i konceptit të
qëndrueshmërisë dhe arsyet për një menaxhim mjedisor të mirë;
Mirëkuptimi i potencialit të ndikimeve ambientale, që mund të
priten gjatë operimit të rikonstruksionit të godinës;
Arsyet për propozimin e masave zbutëse;
Vendosja në zinxhir e përgjegjësive dhe vendim marrja;
Trajnime specifike;
Monitorimi i cilësisë së ajrit;
Kriteri për vendosjen e stacioneve monitoruese;
Trajnime në përdorimin e pajisjeve dhe teknikat korrekte;
Kërkesat e objekteve që operojnë;
Kërkesat e sigurisë dhe shëndetit;
Mirëmbajtja;
Monitorimi i zhurmës mjedisore;

Masat social-ekonomike

Faqe.
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Zvogëlimi i ndikimeve social ekonomike nga projekti i zbatimit të rikonstruksionit të
godinës përfshin përpjekjet për shmangien e keqkuptimeve për punësim afatgjatë të
punëtorëve lokalë, edukimin e popullatës mbi natyrën jo spekulative të funksionimit të
projektit në fjalë, duke patur parasysh kompesimin si dhe trajtimin me respekt të
banorëve të zonës. Operatori, ka bërë dhe po vazhdon të bëjë një punë të planifikuar dhe
të kujdesshme. Për çdo të papritur që mund të ndodh gjatë zbatimit të projektit, operatori
ka marrë masa të lajmërojë autoritetet e pushtetit vendor dhe të veprojë në përputhje me
ligjin Shqiptar në fuqi. Operatori
do të drejtojë veprimtarinë
e pjesëmarrjes
publike në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi. Ai do të përgatisë një listë
të urdhëresave të qeverisë lokale, të cilat do të informohen mbi planet e ecurisë dhe
konkluzionet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe institucionin qëndror (Ministrinë e
Mjedisit). Ai do të organizojë edhe një mbledhje me pjesëmarrjen publike të
ambientalistëve rajonalë dhe të njerëzve që janë të ndjeshëm ndaj problemeve të mjedisit.
Stafi i tij duhet të ndërgjegjësojë opinonin publik mbi llojin e projektit, kohëzgjatjen e
tij, masat që ka planifikuar të marrë per zbutjen e ndikimeve negative të mundshme,
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shpërblimin në rast dëmtimesh të pronarëve, mundësinë e punësimit vendor, pra,
gjithçka që do të bëhet, do të ketë per bazë respektimin në maksimumin e
mundshëm të mjedisit.
Burimet njerëzore
Suksesi i aktivitetit të objekteve dhe qëndrueshmërisë së tyre do të varet shumë nga
aftësia e hartimit të një ekspertize dhe plani menaxhimi të sofistikuar. Elementi human
është hallka kyç e këtij proçesi. Do të jetë i domsodoshëm punësimi gjatë fazës së
shfrytëzimit i personelit teknik të trajnuar mirë me qëllim demostrimin e aftësive të tilla si
planifikimi, administrimi, buxheti, financat, marketingu, promocioni, planifikimi dhe
organizimi i burimeve njerëzore etj. Strukturat menaxhuese të tij duhet të disponojnë ide
të qarta në lidhje me identifikimin e mekanizmave të përshtatshëm për trajtimin e stafit të
specializuar dhe thithjen e atyre të përgatitur dhe shkolluar dhe të aftë për të punuar dhe
përballuar kërkesat për industrinë e lehtë sa më cilësore. Trajnimet profesionale janë
shumë të rëndësishme.
Monitorimi është proçesi i zbulimit të ndryshimeve, nëse ato do të ndodhin, i përcaktimit
të drejtimit dhe i matjes së shtrirjes të tyre.
Objektivi themelor i këtij kapitulli është që të ofrojë rekomandime të përshtatshme për
mbrojtjen e shëndetit të punonjësve, mbrojtjen e cilësisë së ujrave sipërfaqësorë e
nëntokësorë, në mënyrë që ai të shërbejë realisht për promocionin publik të të gjithë
rajonit.
Proçesi i monitorimit do të përqëndrohet në aktivitetetin e këtyre objekteve, në faktorët që
gjenerojnë ndikime negative në mjedis, në efektet e këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e
masave për zbutjen e tyre

 PËRFUNDIME

3.
4.
5.
6.
7.
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2.

VNM përfshin parashikimin dhe planifikimin e masave zbutëse të ndikimeve të
projektit në mjedisin fizik dhe social.
Nisur nga kushtet gjeologo-inxhinierike të paraqitura më lart, sheshi i ndërtimit
ndodhet në kushte të përshtatshme për t’u ndërtuar.
Në sheshin e ndërtimit nuk vërehen dukuri fiziko-gjeologjike negative.
Niveli statik i ujit nëntokesor stabilizohet në thellësinë 2.5m nga sipërfaqja e
tokës.
Vetitë fiziko-mekanike të truallit përmirësohen me rritjen e thellësisë.
Ndërtimi krijon kushte dhe premisa, që sipërfaqja tjetër truall do të përdoret për
gjelbërim të zonës së banimit, ose për ambjentet shlodhëse.
Banorit i bie të ketë një sipërfaqe totale, me të gjithë parametrat e sipërmendur
mjedisorë, shifër që është e pranueshme dhe në përputhje të plotë me normat e
vendosura, sikundër dhe në rregulloren urbanistike.
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 REKOMANDIME
Projekti do të zbatojë këto kushte e kërkesa:
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1. Të bëhet rrethimi i objektit para fillimit të punimeve.
2. Ndërtimi i objektit të kryhet në mënyrë graduale, duke minimizuar zhurmat,
tronditjet dhe nivelin e pluhurave, për këtë të fundit, duke bërë dhe spërkatje me
ujë.
3. Mbetjet e ngurta, mbeturinat e ndryshme që rezultojnë nga prishjet dhe në
vijushmëri ato të ndërtimit të grumbullohen, transportohen dhe depozitohen
vendin e kohën e caktuar nga Bashkia pasi të merren të gjitha lejet e nevojshme.
4. Transporti i mbetjeve të ngurta, i mbeturinave të ndryshme, i dherave, etj., të
kryhet me mjete transporti të mbuluar, me qëllim që të mos ketë ndotje, gjatë
rrugës e të mjedisit në tërësi e tij.
5. Mjeteve të transportit për mbetjet e ngurta, mbeturinat e ndryshme, dherave etj,
para daljes së tyre nga kantieri, here pas here të pastrohet e t`u bëhet larja e
gomave.
6. Gjatë gërmimit të dherave, etj., e në vijushmëri gjatë kohës së ndërtimit të objektit
të mbahet nën kontroll ndotja e ajrit, brënda standarteve të OBSH-së, e
konkretisht: 90 mikrogram/m3 për pluhurin total (LGS) dhe 50 mikrogram/m3 për
pluhurin e frymëmarjes (PM 10).
7. Sistemi i rrjetës mbrojtëse të jetë i ngritur e funksional gjatë ndërtimit të objektit,
që nga fillimi deri në fund, me qellim minimizimin e shkarkimit të pluhurit total
dhe atij të frymëmarrjes, sikurse dhe për mbrojtjen e kalimtarëve.
8. Mjediset ku punohet të mbahen pastër, duke bërë edhe spërkatje me uje.
9. Për shkarkimet e ndryshme të lëngëta që rezultojnë gjatë punimeve në kantier të
ngrihet një rrjet kanalizimi i përkohshëm, ku ato të disiplinohen e të drejtohen për
në vaskën e dekantimit, para se të shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve.
10. Të sistemohen mjediset përreth rezidences me gjelbërim, etj., sipas projektit.
11. Sipërfaqja e gjelbërimit të jetë jo më evogël se në masën 10% e sipërfaqes totale.
12. Të krijohet një brez ekologjik rreth rezidences.
13. Të zbatohen rreptësisht masat kundër zjarrit, konform rregullave e kërkesave të
vëna nga organet përgjegjëse.
14. Furnizimi me ujë të pishëm të bëhet në tubacionin kryesor, me miratimin të
"Ujësjellës-Kanalizimeve", Golem, qarku Tiranë.
15. Sistemi i shkarkimit e largimit të ujrave të zeza, për vetë karakteristikat e sistemit
të kanalizimeve të qytetit të Tiranës, të jetë një sistem unitar, me miratimin të
"Ujësjellës-Kanalizimeve", Bashki.
16. Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin të
CEZ-it.
17. Me vënien në funksion të objektit të mos ndryshohen destinacionet e kateve mbi
tokë, duke kryer aktivitete të ndryshme me ndikim në mjedis dhe shëndet.
18. Sipërfaqja e parkimit të automjeteve të jetë funksionale për këtë qellim, sipas
projektit të miratuar dhe të mos ndryshohet destinacioni i saj.
19. Të ngrihet sistemi me ngrohje qëndrore, duke shfrytëzuar edhe energjinë
alternative.
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