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PERMBATJA
Hyrje
I. Informacion për qëllimin e vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM) dhe metodikën e
zbatuar
II.

Përshkrimi i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet të zbatohet projekti

III. Informacion për praninë e burimeve ujore në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe
në afërsi të saj.
IV. Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në mjedis , të projektit, përfshirë
ndikimet në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër.
V. Përshkrim i shkarkimeve të mundshme në mjedis.
VI. Informacioni për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative.
VII. Shtrirja hapësinore e ndikimit negativ në mjedisin e zonës.
VIII. Rehabilitimi i mjedisit të ndikuar dhe mundësia e kthimit të tij në gjendjen e
mëparshme.
IX. Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis
X. Ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar.
XI. Konkluzione dhe Rekomandime
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SPJEGIMI I AKRONIMEVE
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AKM

Agjensia Kombetare e Mjedisit

DRM

Drejtoria Rajonale e Mjedisit

MM

Ministria e Mjedisit

MEI

Ministria e Energjise dhe Infrastruktures

PMM

Plani i Menaxhimit te Mjedisit

DSHP

Drejtoria e Sherbimit Pyjor

NJQV

Njesia e Qeverisjes Vendore

VNM

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

VKM

Vendimi i Keshillit te Ministrave

LNP

Lenda e Ngurte Pezull

NKO

Nevoja Kimike per Oksigjen

NBO

Nevoja Biologjike per Oksigjen

db

Decibel

PM10

Pjese per Milion te mikro grimcave

pH

Pehashi

Hyrje
Vendi yne eshte anetare e nje numri konventash nderkombetare, si rrjedhoje eshte i
detyruar te zbatoj nje sistem sa me efektiv ne fushat ekonomik-social-mjedisor, per rregullimin e
territorit sidomos ne funksion te zgjidhjes se problemeve te ndryshme mjedisore. Mjedisi eshte
burimi i gjithckaje per te cilen njerezit kane nevoje per te jetuar dhe per tu zhvilluar ku tre jane
elementet qe nevojiten nje kombi:




Njerezit;
Burimet ekonomike;
Mjedisi ku jetojme;

Keto jane te lidhur me njerin-tjetrin dhe nuk bejme dot pa to. Sa me i degraduar te jete
mjedisi aq me keq ndikon ne shendetin e njeriut dhe zhvillimin ekonomiko-social, prandaj duhet
nje menaxhim sa me mire i ketyre tre faktoreve.
Pershkrimi i Projektit
Aktiviteti qe kryen shoqeria “ProDyn Albania” Shpk ne kete objekt eshte prodhim
kepucesh, duke prodhuar suprina kepucesh (pjesa e siperme e kepuces), si dhe kepuce te
perfunduara.
Pra eshte nje ndermarrje fason qe prodhon me material te porositesit, ku ka kontrata
me firma gjermane dhe hungareze, te cilat dergojne lenden e pare.
Objekti eshte ne pronesi te shoqerise “Prespa Invest” Shpk dhe i eshte dhene nje
pjese e pasurise ne perdorim me siperfage te mbuluar 13082 m2 per aktivitetin privat
shoqerise “ProDyn Albania”Shpk per periudhen te percaktuar ne kontrate te lidhur ne
shoqerine “Prespa Invest” Shpk te leshuar me nje Kontrate Noteri.
Ku pjesa e tyre ndahet ne:




Zyra 1725 m2
Mensa 465 m2
Fabrika 10892 m2
Total = 13082 m2

Objekti eshte ish-supermarketi Praktiker dhe ndodhet ne rrugen Gjergj Balshaj, ne
Koder-Kamez, Njesia Administrative Nr.11, Bashkia Tirane, ne jug te lumit te Tiranes dhe
ne veri te rruges nacionale dhe ures se Koder-Kamez.
Kapaciteti maksimal do te jete 1 050 000 pale/vit.
Subjekti ku ushtron akvitetitn “ProDyn Albania” Shpk eshte ne Njesia Bashkiake Nr. 11,
Rruga Gjergj Balshaj, Godina Nr. 6.
Planvendosja dhe planimetria e objektit, si dhe kufizimet e pjeses ne perdorim nga
shoqeria “ProDyn Albania” Shpk, jepen si me poshte:
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Aktiviteti: Prodhim te Kepuceve
Vendndodhja: Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Gjergj Balshaj, Godina Nr. 6, Bashkia Tirane
Zona kadastrale nr.8320,
Pronesia eshte ne emer te Prespa Invest, me certifikate pronesie Nr.11/524-ND, Vol.23, faqe
61. Ky objekt eshte marre me qera nga subjekti “ProDyn ALBANIA”Shpk.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Koordinatat Lindje Y
4397417.737
4397375.014
4397321.396
4397296.265
4397342.051
4397326.593
4397343.746
4397357.263
4397382.846
4397423.895
4397403.238

Foto te aktivitetit
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Koordinatat Veri X
4580737.685
4580700.090
4580762.041
4580792.577
4880828.737
4580848.239
4580864.653
4580846.858
4580806.795
4580772.155
4580753.629

I.

INFORMACION PËR QËLLIMIN E VNM DHE METODIKËN E ZBATUAR

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, është mbështetur në legjislacionin mjedisor si
më poshtë dhe ka për qëllim që të identifikojë, parashikojë dhe parandalojë ndikimin e këtij
aktiviteti në mjedis.
Kuadri ligjor për VNM-në sigurohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga dy ligje për mjedisin
në Shqipëri. Ligji Për mbrojtjen e mjedisit dhe Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Përshkrimi qëllimit dhe objektivave të VNM
Raporti paraprake i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte hartuar bazuar ne
legjislacionin mjedisor per VNM dhe ka per qellim qe te parashikoje, identifikoje, vleresoje dhe
parandaloje ose minimizoje ndikimin ne mjedis te projektit te propozuar.
Proçedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin disa procese:
a) Procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) Procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Objektivat afatshkurter te VNM jane:
 Permiresim nga pikepamja mjedisore te projektit te propozuar;
 Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
 Siguron qe eshte perzgjedhur alternativa me e mire e vendodhjes se projektit.
 Siguron qe jane marre ne konsiderate teknikat me te mira te Disponueshme te
teknologjise se propozuar per tu aplikuar.
 Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale te
projektit te propozuar;
 Mundeson informimin e vendim-marresve, duke gjykuar ne miratimin ose jo te projektit
dhe kushteve qe duhet te vendosen ne aktin e miratimit.
Objektivat afatgjate te VNM jane:
 Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
 Parashikon dhe parandalon ndryshimet/demtimet e pakthyeshme te mjedisit;
 Ndikon ne mbrojtjene burimeve natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet perberes
te ekosistemeve;
 Permireson aspektet sociale-ekonomike te projektit
 Ndihmon ne realizimin e parimit te zhvillimit te qendrueshem te mjedisit.
Baza ligjore
Legjislacioni mjedisor eshte ndertuar per te mbrojtur dhe parandaluar komponente te
veçante dhe te rendesishem te mjedisit.
Keshtu, nder me kryesoret mund te përmendim.
Nr.10431,datë 09.06.2011

"Për mbrojtjen e Mjedisit" Nr. 10

Nr. 10 440, datë 07.07.2011

"Për vlerësimin e ndikimit në mjedis"
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Nr. 10 463, date22.09.2011
Nr.156.dt.10.10.2013
Nr. 10 448, datë 14.07.2011
Nr.9108 date 17.07.2003
Nr.9115 datë 24.07.2003
Nr.8897 datë 16.05.2002
Nr.9587, datë 20.07.2006
Nr.8906, datë 6.6.2002
Nr.10 081, datë 23.02.2009
Nr.10006, date 23.10.2008
Nr.9587, datë 20.07.2006
Nr.7875, datë 23.11.1994
Nr.9385, datë 04.05.2005
Nr. 8770 dt 19.04.2001
Nr. 9774 datë 12.07.2007
Nr.8402 datë 10.9.1998
Nr. 9385, datë 4.5.2005
Nr. 8766, date 05.04.2001
Nr. 8756, datë 26.03.2001
Nr. 8652, date 31.07.2000

"Per menaxhimin e integruar te mbetjeve"
"Per disa ndryshime ne Ligjin nr. 10463 dt,
22.9.2011 "Per menaxhimin e integruar te
mbetjeve"
"Për lejet e mjedisit"
"Substancat dhe preparatet kimike"
"Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura"
"Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja"
"Për mbrojtjen e biodiversitetit"
"Për zonat e mbrojtura", i ndryshuar me
LigjinNr.9868, datë 04.02.2008"
"Licencat, autorizimet dhe lejet në
Republikën e Shqipërisë"
"Per mbrojtjen e Faunes se eger"
"Per mbrojtjen e biodiversitetit"
"Per mbrojtjen e faunes se eger dhe gjuetine”,
i ndryshuar me:Ligjin Nr. 9219 date
08.04.2004"
"Per pyjet dhe sherbimin pyjor i ndryshuar
me: - Ligjin Nr. 9791 date 23.07.2007"
"Per sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike, i
azhurnuar"
"Për administrimin e zhurmes"
"Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve
të ndertimit i ndryshuar me: - Ligjin Nr.9826,
datë 1.11.2007"
"Për pyjet dhe shërbimin pyjor"
"Per Mbrojtjen nga zjarri dhe per shpetimin"
"Për emergjencat civile"
"Per organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore"

Ne Parlamentin Shqiptar jane miratuar edhe disa ligje ne kuader te perfshirjes se vendit tone
ne Protokolle dhe marreveshje te ndryshme. Nder to permendim:
“Për ratifikimin e konventes se Aarhusit”
Per te drejten e publikut per te pasur
Ligji Nr. 9672 datë 26.10.2000
informacion
dhe
perfshirjen
ne
vendimarrje, si dhe per tiu drejtuar
gjykates per ceshtjet e mjedisit"
"Për aderimin e Republikes se Shqiperise ne
Protokollin e Kiotos” ne konventen per
Ligji Nr. 9334 datë 16.12.2004
ndryshimet klimatike (UNFCCC)"
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Vendime te Keshillit te Ministrave
VKM Nr. 686 date 29.07.2015
Nr. 99, date 18.02.2005
VKM Nr 575 dt.24.06.2015
VKM Nr.452 dt.11.07.2012
Nr. 175 dt 19.1.2011
Nr. 676, datë 20.12.2002
Nr.804, datë 4.11.2003

Nr. 177, datë 31.3.2005

Nr.805, datë 4.12.2003
Nr.803, datë 4.12.2003
Nr.103 datë 31.03.2002
Nr.435 datë 12.09.2002
Nr.994, datë 02.07.2008

"Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e
të afateve për zhvillimin e procedurës së
vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM)"
"Per miratimin e katalogut Shqiptar te
klasifikimit te mbetjeve"
"Per miratimin e kerkesave per manaxhimin e
mbetjeve inerte"
"Per Landfillin e mbetjeve"
"Strategjia kombetare per menaxh e
mbetjeve"
"Për shpalljen e zonave te mbrojtura
monument natyror"
"Per miratimin e listës se specieve te florës
Shqipetare qe vihen ne mbrojtje"
"Për normat e lejuara të shkarkimeve të
lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve
ujore pritëse"
"Për miratimin e listës së veprimtarive që
ndikojnë në mjedis, për të cilat kërkohet leje
mjedisore"
"Per standartet e cilesise se ajrit"
"Për monitorimin e mjedisit në Republikën e
Shqipërisë"
"Për miratimin e normave të shkarkimeve në
ajër në Republikën e Shqipërisë"
"Për tërheqjen e mendimit të publikut në
vendimmarrje për mjedisin"

Udhezime dhe Rregullore

Nr.6527, datë 24.12.2004

Nr.5, datë 28.12.2007
Nr. 6, datë 27.11.2007

Nr. 6527 dt 24.12.2004
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"Mbi vlerat e lejueshme të elementeve
ndotës të ajrit në mjedis nga shkarkimet e
gazrave dhe zhurmave shkaktuar nga
mjetet rrugore, dhe mënyrat e kontrollit të
tyre"
"Për tarifat e shërbimit për lejet mjedisore"
"Miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe
afateve për përgatitjen e planeve të
administrimit të mbetjeve të ngurta"
"Mbi vlerat e lejueshme te elementeve ndotes
te ajrit ne mjedis gazet dhe zhurmat I
ndryshuar me: - Udhëzimin

Nr.12, datë 15.6.2010"
Ne baze te Ligjt nr.10431 dt 09.06.2011 “Per mbrojtjen e mjedisit“, neni 3 i tij, citojme
objektivat e mbrojtjes se mjedisit.
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;
Studimi dhe vleresimi i efekteve mjedisore eshte nje moment i rendesishem e ciklit te zhvillimit
te nje projekti. Studimi mund te kryhet njekohesisht ose paralelisht me procesin e planifikimit te
projektit dhe prezantohet si me vete ose si pjese e studimit te perbashket. Hartimi dhe zhvillimi i
nje projekti te qendrueshem lidhet me kompleksitetin e projektit, menjanimin e streseve
mjedisore te mundshme, ndjeshmerine e komponenteve mjedisor te zones ku do te zbatohet dhe
masat qe do te ndermerren per mbrojtjen e mjedisit. Vemendje te vecante do ti kushtohet
projekteve qe shkaktojne efekte mjedisore negative te dukshme sic mund te jene ndertimi i
impianteve industrial qe shoqerohen me emetime, veprat e infrastruktures (rruge te reja) qe
shoqerohen me efekte qe eshte shume e veshtire te identifikohen, efekte qe vijne si rezultat i
rritjes se aksesit ndaj burimeve si dhe projekte qe intereferojne me ekuilibrin natyror te natyrës.
Ne rastet e implementimeve te projekteve te ndryshme me impakte ne mjedis, aspektet me te
rëndësishme mjedisore qe duhen konsideruar ne zonen ku do te zhvillohet projekti janë:


Situata aktuale mjedisore dhe evidentimi i ekosistemeve specifike;



Problemet ekzistuese mjedisore dhe gjendja e ekosistemeve te ndryshme ne rast se
projekti nuk zbatohet;



Përshkrimi i efekteve mjedisore te shkaktuara nga projekti dhe alternativat;



Vlerësimi i stresit te përgjithshëm mjedisor ne te ardhmen;



Nderveprimi i efekteve ekologjike, ekonomike, sociale dhe kulturore;



Rekomandime per alternativa me efekte negative me te ulëta (metoda alternative,
kufizimi i emetimeve, ndotjes ne pergjithesi);



Vleresim te përgjithshëm te situatës mjedisore ne prespektiven e zhvillimit dhe
funksionimit te projektit;

Per te bere studimin per zonen mjedisore duhet te bazohemi tek dokumentacioni dhe
studimet ekzistuese. Duke stimuluar vendosjen e projektit ne nje zone te caktuara përcaktohen
edhe efektet si bashkëveprim i veçorive te projektit dhe mjedisit qe prekin ciklet natyrore dhe
shkaktojnë efekte dytesore social-ekonomike mbi popullatën e rajonit.
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II. PËRSHKRIMI I MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË
ZBATOHET PROJEKTI
Pozita gjeografike e Tiranes
Qyteti i Tiranes eshte qyteti me i madh i Shqiperise dhe qendra me e madhe ekonomike,
administrative, politike, industriale, akademike, sociale dhe kulturore e vendit. Tirana ndodhet
vetem 17 km larg aeroportit "Nene Tereza", i vetmi aeroport nderkombetar ne Shqiperi i njohur
dhe me emrin Rinas dhe rreth 35 km ne lindje te Durresit.
Per kete subjekt vleresimi i siperfaqes bimore per fabriken “Prodhimi i kepuceve dhe
aksesoreve te tij te ngjashem me proçese kimike (qepje, ngjitje, montim, prerje, prodhim i
shuallit plastik, etj)”, nuk prek bimesi, nuk prek siperfaqe pyjore dhe kullusore.
Pershkrimi i Projektit
Aktiviteti qe kryen shoqeria “ProDyn Albania” Shpk ne kete objekt eshte prodhim
kepucesh, duke prodhuar suprina kepucesh (pjesa e siperme e kepuces), si dhe kepuce te
perfunduara.
Pra eshte nje ndermarrje fason qe prodhon me material te porositesit, ku ka kontrata
me firma gjermane dhe hungareze, te cilat dergojne lenden e pare.
Objekti eshte ne pronesi te shoqerise “Prespa Invest” Shpk dhe i eshte dhene nje
pjese e pasurise ne perdorim me siperfage te mbuluar 13082 m2 per aktivitetin privat
shoqerise “ProDyn Albania”Shpk per periudhen te percaktuar ne kontrate te lidhur ne
shoqerine “Prespa Invest” Shpk te leshuar me nje Kontrate Noteri.
Ku pjesa e tyre ndahet ne:




Zyra 1725 m2
Mensa 465 m2
Fabrika 10892 m2
Total = 13082 m2

Objekti eshte ish-supermarketi Praktiker dhe ndodhet ne rrugen Gjergj Balshaj, ne
Koder-Kamez, Njesia Administrative Nr.11, Bashkia Tirane, ne jug te lumit te Tiranes dhe
ne veri te rruges nacionale dhe ures se Koder-Kamez.
Kapaciteti maksimal do te jete 1 050 000 pale/vit.
Subjekti ku ushtron akvitetitn “ProDyn Albania” Shpk eshte ne Njesia Bashkiake Nr. 11,
Rruga Gjergj Balshaj, Godina Nr. 6.
Planvendosja dhe planimetria e objektit, si dhe kufizimet e pjeses ne perdorim nga
shoqeria “ProDyn Albania” Shpk, jepen si me poshte:
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Planimetria qe ka ne shfrytezim subjekti
Karakteristikat e tokes dhe karakteristikat e objektit
Objekti ku zhvillohet veprimtarija eshte objekt me qera me nje siperfaqe totale prej
13082 m2 ne te cilen eshte nje magazine e konstruktuar per qellim industriale. Eshte me ndriçim
te bollshem dhe hapesira te konsiderueshme per kryerje normale per keto veprimtari.
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Kufizimet e objektit jane:





Veri
Lindje
Jug
Perendim

me prone private
me lumin e Tiranes
me rrugen nacionale
me prona private

Informacion rreth bimesise dhe zonave te mbrojtura te rajonit
Në Shqipëri, zonat e mbrojtura sidomos 10 vjeçarin e fundit, janë kthyer në një objekt të
rëndësishëm pune të disa institucioneve të vendit, të cilat kanë synuar në evidentimin, ruajtjen,
mire menaxhimin e përdorimin në mënyrë të qëndrueshme të tyre. Aktualisht në Shqipëri zonat e
mbrojtura përbëjnë rreth 10% të territorit. Ndonëse shpallja e tyre është bërë gradualisht ndër
vite, duke filluar që në vitin 1940, deri në vitin 2002 ka munguar nje ligj mbi te cilin të
mbeshtetet kategorizimi, ruajtja e menaxhimi i këtyre zonave. Me daljen e këtij ligji në qershor
të 2002 duhet thënë se ka filluar një koncept i ri që përshtatet me atë bashkëkohor dhe që në tre
vitet e fundit ka gjetur zbatim në rritjen me dyfish të territorit të vendit. Rrjeti i zonave të
mbrojtura mbështetet në kategoritë menaxhuese të Qëndrës Ndërkombëtare për Ruajtjen e
Natyrës (IUCN). Themelet e zonave të mbrojtura janë hedhur që në vitin 1940 me
shpalljen/krijimin e Rezervatit të Parë Shtetëror të Gjuetisë (Kune- Vain-Tale) në Lezhë dhe në
Parkun Kombëtar “Mali i Tomorrit” në Berat. Në vitin 1956, në mbështetje të Dekretit “Mbi
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gjuetinë dhe peshkimin në ujërat malorë” u krijua rezervati i gjuetisë në Rrushkull. Në vitin
1960, zyrtarisht krijohet Parku Kombetar “Mali i Dajtit” dhe 6 vjet më vonë numri i tyre rritet në
6 (Thethi, Lura, Llogaraja, Dajti dhe Drenova). Parqe Kombëtare u shpallën zona me vlera të
rralla e të veçanta natyrore, shkencore, shoqërore e rekreative, ku ruheshin të pa prekur
ekosistemet natyrore dhe shërbenin për ruajtjen e florës dhe faunës së egër. Deri në vitin 1970
numri i rezervateve të gjuetisë arriti në 15 zona pyjore e lagunore. Me dekretin e vitit 1977 u bë
riklasifikimi i rezervateve të gjuetisë dhe numri i tyre arriti në 25. Në vitin 1981 për herë të parë
u vunë në mbrojtje shtetërore pasuritë natyrore të rralla, duke u shpallur Monumente Natyre
drurët e grumbuj pyjorë me vlerë shkencore, biologjike, historike e didaktike.
Parku Kombetar “Mali i Dajtit” (Kategoria II)
Ndodhet në Qarkun e Tiranës dhe në rrethin e Tiranës. Sipëfaqja aktuale 29.384.18 ha.
Zonë me vlera peizazhore, kulturore dhe historike e tradicionale. Në këtë park shprehen mjaft
mirë zonat fitogjeografike: makja mesdhetare, dushkajat (Quercetum), ahishtet (Fagetum) dhe
kullotat subalpine e alpine. Takohen dhe drurë të rrallë e të mbrojtur të gështënjes dhe arrës.
Ndër gjitarët veçojmë praninë e ujkut (Canis lupus), ariut (Ursus arctos), derrit të egër (Sus
scrofa), kunadhës (Martes foina) dhe maces së egër (Felis sylvestris). Vlerave të saj shkencore
dhe didaktike u shtohen dhe ato peizazhore, shlodhëse, argëtuese dhe historike e kulturore, që
përbëjnë dhe potenciale për zhvillimin e turizmit. Në park përfshihen formacione të ndryshme
gjeologjike dhe liqeni i Bovillës. Ka plan menaxhimi.
Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:
a) Në Veri: Kufiri ndërmjet rrethit të Krujës dhe të Tiranës, Maja e Fraveshit (794 m)(4403610.75L/4595619.92V).
b) Në Lindje: Maja Henzit (1807.0 m) - (4411214.23L/4598279.97V).
c) Në Jug: Kuota 542.0 m (4421481.54L/4576965.76V), ndjek rrjedhën e lumit Erzen.
d) Në Perëndim: Grykën e Skoranës deri te kuota 444.0 m (4412192.02L/4569269.69V),
vijon me kuotat 890.0 m (Maja e Kuorës).
Përshkrimi i zonave të mbrojtura pranë vendit ku propozohet të zbatohet projekti përfshi
edhe monumentet natyrore të mbrojtura me ligj
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 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 MTM. Sic shihet edhe ne harten e meposhteme, zona ne vleresim
permban zonat e mbrojtura si meposhte:
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Zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë (Sipas faqes zyrtare të MTM)
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Trashëgimia kulturore
Brenda Bashkise se Tiranes perfshihen 14 monumente natyrore qe jane zona te mbrojtura
(kategoria III) dhe ne te cilet zbatohet shkalla e pare e ruajtjes. Qyteti ka shumë objekte të
trashëgimisë kulturore, peizazhe kulturore dhe historike. Prandaj zhvillimet e paplanifikuara do
të kenë një efekt negativ në trashëgiminë kulturore. Parashikohet ristrukturime të vlerave, por pa
shkaktuar rritje të konsumit të tokës.
Monumentet Natyrore te Rrethit Tirane. (Sipas VKM 676)
Bokerimat e Mustafa Koçajt

Gryka e Murdarit

Shpella e Shutresë

Shkalla e Tujanit

Shpella e Zezë (Pëllumbasit)

Bokerimat e Mnerit

Shpella e Valit

Rrapi i Priskës

Tarraca detare e Dajtit

Rrapi i Kranës – Dajt

Karsti i Malit me Gropa

Rrapi i Ndroqit

Gryka e Skoranës

Arra e Babë Myslymit

Tirana njihet si vend banim i hershem dhe objektet monumetale te ketij rajoni jane te
shumta. Ne tabelen e meposhtme po listojme disa te tilla sepse ne rang qarku jane 153 cope te
tilla.
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Klima
Hapesira Tirane – Durres perfshihet ne zonen klimatike mesdhetare fushore te Shqiperise.
Klima e kesaj zone karakterizohet nga dimra te bute e te laget dhe vere e nxehte e te thate.
Diellzimi
Nje nga elementet baze qe karakterizon klimen e nje zone eshte regjimi i diellzimit, i
shprehur me ane te numrit te diteve te kthjellta e te vraneta. Per zonen ne studim, numri i diteve
te kthjellta luhatet nga 6÷7 dite ne muajt e dimrit deri ne 16÷19 dite ne muajt e veres.
Mesatarisht gjate vitit vrojtohen rreth 1÷2 dite te vraneta ne periudhen e veres dhe 10÷12
dite te tilla gjate e dimrit. Per hapsiren Tirane - Durres rezulton se vlerat mujore te rrezatimit te
pergjithshem luhaten nga 135.6 kal/cm2 ne muajin Dhjetor deri ne 570 kal/cm2 ne muajin
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Korrik. Shifrat tregojne nje potencial te konsiderueshem te energjise diellore per zonen ne
studim, element ky shume i favorshem per zhvillimin ekonomik te zones.
Temperatura e ajrit
Nje element shume i rendesishem ne karakterizimin e klimes se nje zone te caktuar eshte
regjimi i temperaturave. Hapsira Tirane-Durres paraqitet thuajse homogjene per sa i perket
regjimit te temperaturave. Temperatura mesatare vjetore luhatet nga 15 deri 16 ºC. Janari eshte
muaji me i ftohte i vitit. Ai karakterizohet nga luhatje te temperatures 6.6 ÷ 8.3 ºC. Gjate muajit
me te ngrohte, korrikut, temperature mesatare luhatet nga 30 ÷ 34ºC.
Reshjet
Reshjet ne hapsiren Tirane - Durres arrijne ne 1200 mm ne vit. Keto vlera jane relativisht
jo te larta krahasuar me mesataren vjetore ne rang vendi qe eshte rreth 1450 mm.
Sasia me e madhe e reshjeve bie gjate periudhes se ftohte te vitit, duke arritur kulmin ne
muajin nentor me 13-14 % te reshjeve vjetore, ndersa muaji me i thate i vitit eshte korriku me 3
% te reshjeve vjetore.
Era
Kurora e formuar nga kodrat dhe malet qe kufizojne hapsiren Tirane-Durres ben qe
drejtimet mbizoteruese te eres te jene nga veriperendimi dhe juglindja. Per te njejtat arsye,
shpejtesite mesatare te eres jane me te vogla nga drejtimet lindje e verilindje.

Popullsia e rajonit
Territori i Bashkise se Tiranes ze nje hapesire prej afro 41 km2 dhe ka nje popullsi prej
gati 650.000 banore dhe dendesi mesatare prej 15.800 banore/km2 dhe eshte thuajse totalisht e
urbanizuar. Popullsia e qytetit vazhdon te rritet me ritme te larta te cilat variojne nga 4–7 % ne
vit, ndonese mungojne te dhena te besueshme shumevjecare. Keshtu Gjendja Civile filloi te
dixhitalizoje te dhenat vetem pas vitit 2005. Ritmet e rritjes se popullsise se Tiranes vijne jo
vetem nga rritja natyrore e popullsise, por edhe nga migrimet e vazhdueshme te popullsise nga
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zonat rurale drejt qendrave urbane te medha, sic suket nga te dhenat paraprake te Census-it.
Numri i apartamenteve ne Tirane eshte 187.0436 ose 1.22 apartmente per familje ose 21 m2 per
person dhe krahasuar me mesataren ne shkalle vendi eshte 30% me e larte siperfaqja per person.
Per shkak te variabilitetit te cmimeve verehet se familjet e reja, pergjithesisht, tentojne te
vendosen ne periferi dhe/ose ne Komunat ngjitur si Farke, Dajt, Kashar dhe Koder Kamez gje qe
kerkon permiresime te rendesishme infrastrukturore ne to, me shume energji, uje, rruge, shkolla,
kopeshte.
Tendencat Demografike
Ne mungese te te dhenave te sakta llogaritet se Tirana me rrethinat eshte duke arritur ne 1
milion banore. Kjo rritje eshte afersisht e gjitha nga migracioni i brendshem ne qytet nga te
gjithe anet e vendit, pasi njerezit kerkojne mundesi me te mira ekonomike. Te gjithe nivelet e
qeverisjes ne kete periudhe tranzicioni nuk kane arritur t’i pergjigjen me burime te pershtatshme
kerkesave per sherbime te shkaktuara nga kjo rritje shpejte e popullsise.
Aktivitetet Ekonomike dhe Sociale
Ekonomia e Tiranes, si dhe e gjithe Shqiperise dhe Evropes Lindore pesoi nje shok te
forte gjate tranzicionit drejt demokracise dhe ekonomise se tregut. Mbyllja e shume
ndermarrjeve industriale shteterore ne fillimet e viteve”90 dhe mungesa e burimeve financiare
solli rritje te papunesise dhe situates ekonomike ne pergjithesi. Nje situate te tille e perjetoi edhe
Tirana gjithashtu. E pare ne kendveshtrimin mjedisor, mbyllja e shume prej industrive zvogeloi
edhe shkarkimet ndotese ne ajer, uje dhe toke dhe zhvillimet ekonomike ne rajonin e Tiranes ne
vitet qe pasuan, u perqendruan ne aktivitetet tregtare, administrative dhe kulturore, dhe jo ne
industriale te mirefillta. Nuk ka ndonje studim te drejtperdrejte qe te lidhe kushtet e mjedisit me
aktivitetin ekonomik te Tiranes. Megjithate, nuk rezulton qe aktualisht aktivitet industriale te
cilat jane kryesisht te karakterit ushqimore dhe perpunues, te kene krijuar probleme sinjifikative
qe lidhen me ndotjen e mjedisit. Legjislacioni aktual per investitoret vendas dhe te huaj, ne
vecanti ai mjedisor, qe ne pergjithesi eshte i perafruar me ate te BE, parashikojne te gjitha
procedurat dhe masat per te siguruar qe investimet per zhvillimin social ekonomik ne Tirane
ashtu si dhe ne gjithe vendin, te mos demtoje apo demtojn mjedisin.
Te dhena mbi situaten e punesimit
Strukturat e punesimit ne Tirane kane ndryshuar shume nder vite. Banoret kane
ndryshuar vendin e punes ne raport me profesionin e tyre, si pasoje qytetaret kane nevoje per
njohuri te reja profesionale per t`ju pergjigjur sfidave te tregut te ri te punes. Zhvillimi i dobet i
ndermarrjeve te vogla dhe te mesme, nuk ofron vende pune te mjaftueshme per qytetaret e
Tiranes.
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Te rinjte mendojne se alternativat sociale dhe ekonomike sigurohen vetem nga rritja e
besimit per nje jete me te mire jashte shtetit.
Per te mos u larguar nga vendi, te rinjte ka nevoje per disa lloje nderhyrjesh si:
a) Mundesi te reja punesimi;
b) Qendra informimi dhe karriere;
c) Mjete te pershtatshme arsimimi dhe trajnimi per nje kualifikim me te mire profesional dhe
vazhdimesi te studimeve;
d) Qendra rinore per shfaqje dhe zhvillim kulturor;
e) Qendra te medias me lidhje interneti;
f) Qendra ditore shume disiplinore.
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II.

INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E
KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ

Objekti ndodhet ne zonen e qytetit te Tiranes. Ky subjekti ndodhet ne afersi te burimeve
ujore i cili eshte lumi Tirana dhe eshte rreth 10-12 m larg ku kryen aktivitetin subjekti yne por qe
nuk ka ndikim.
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Monitorimi i cilesise se ujit ne lumenjte kryesore te Shqiperise kryhet nga disa
institucione shkencore, ne vartesi te MTM, MSH, Akademise se Shkencave. Cilesia e ujit te
pishem, perfshire aspektin bakterologjik monitorohet nga Ministria e Shendetesise, permes
Drejtorive te Shendetit Publik ne Rrethe. Ndermarrja e Ujesjellesit te Tiranes eshte gjithashtu
pergjegjes edhe per furnizimin me uje te 105 fshatrave rreth Tiranes, Bashkine e Vores, Kamzen
dhe Kerraben. Ne keto fshatra jetojne rreth 200.00015 banore, por vetem rreth 63.000 kane
kontrate me Ndermarrjen.
Cilesia e lumenjeve (Bazuar ne studimin kombetare vjetor qe behet nga agjensia kombetare e
mjedisit)
Monitorimi i cilesise se ujit eshte i rendesishem per mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e
ujerave, identifikimin e shkaktareve te ndotjes deri ne dhenien e rekomandimeve perkatese sipas
problematikave te identifikuara. Ky program monitorimi me nje frekuence 4 here/vit siguron nje
baze te dhenash, te cilat perdoren ne nivel lokal, kombetare e nderkombetare si dhe raportimet ne
Agjencine Europiane te Mjedisit.
Gjendja e treguesve mjedisor, ndikimi ne mjedis dhe tendenca
Rrjeti i monitorimit eshte i shtrire ne lumenj, liqene dhe zona bregdetare. Monitorimi
eshte realizuar nga AKM (Agjensia Kombetare e Mjedisit) per periudhen kohore shkurt-dhejtor
2016. Me frekuence 4 here ne vit per ujerta e lumenjeve, liqeneve dhe zonave bregdetare per
percaktimin e nutrienteve dhe 2-3 here ne vit per percaktimin e klorofiles ne liqene.

Nevoja kimike per okisgjen eshte tregues i ndotjes kimike dhe organike, ku te dhenat e
monitorimit jane paraqitur ne grafikun si vijon.
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Percakitimi i permbajtes se amoniakut ne kampion uji del i percaktuar me metoden
spektrometrike eshte parameter kryesor i klasifikimit ne klasa te cilesise se ujerave sipas DKU.
Referuar te dhenave te marra nga 4 ekspeditat e kryera paraqitja grafike shpreh qarte stacionet, te
cilat rezultojne te jene mbi normen e lejuar.
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Permbatja e nitrateve ne te gjitha stacionet e monitoruara rezulton ne vlera me te uleta se norma
e lejuar (<0.8 mg/l).

Referuar vlerave mesatare, sic jane paraqitur edhe ne grafikun e meposhtem, baseni i
Drinit paraqet ujera me gjendje te larte - Klasa I, ku vetem stacioni Drin Lezhe klasifikohet ne
Klasen II me vlere 0.062 mg/l.

Baseni Ishem-Erzeni jane basenet me te ndotura, te cilat klasifikohen ne Klasen V-gjendja e
keqe.
Baseni i Shkumbinit eshte nje basen me cilesi –gjendje e moderuar ku impakt te madh ndotje
kane stacionet e Paprit dhe Rrogozinesm, te cilat e klasifikojne kete basen ne klasen III.
Baseni i Matit vleresohet ne gjendje te moderuar-Klasa II.
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Ceshtje Mjedisore qe lidhen me ujin e pijshem
Ka raste kur cilesia e ujit kompromentohet kryesisht nga ndotjet qe peson ne linjat e
transmetimit (ndotja nga ujrat e e zeza, per shkak te intersektimeve te shumta te tubacioneve te
ujit te pishem me ato te ujrave te zeza).
Perdorimi per qellime te tjera vec perdorimit familjar, eshte i madh duke ulur sasite e
nevojshme per popullsine. Burimet ujore nentokesore, sidomos ato deri ne 20 m thellesi jane te
rrezikuara nga ndotja siperfaqesore per shkak te pershkueshmerise se larte te shtresave
mbrojtese.
Cilesia e ajrit
Mbyllja e shume prej industrive te Tiranes ka pasur nje efekt pozitiv per sa i takon
cilesise se ajrit. Megjithate, zhvillimet ekonomike dhe sociale pas vitit 1991, vecanerisht rritja e
numrit te automjeteve dhe veprimtarive ndertuese kane shkaktuar nje ndotje serioze te ajrit ne
qytet. Ne menyre te permbledhur po rendisim disa shifra qe lidhen e ritmin e rritjes se numrit te
makinave dhe cilesine e tyre te cilat kane ndikuar ne cilesin e ajrit te qytetit te Tiranes:





Rritja e larte dhe perdorimi i cdo kohshem i makinave private; ato sot numerohen rreth
160.000 dhe me ritmin aktual parashikohet qe ne 2017 ne Tirane do te jene rreth 220.000
makina;
Shumica e ketyre automjeteve jane me shume se 15 vjecare dhe nuk jane ne perputhje me
Euro I apo II;
Rreth 70% e tyre punojne me nafte;

Nje tjeter problem qe lidhet me cilesin e ajrit eshte edhe cilesia e karburanteve qe
perdorin automjetet. Benzina dhe rreth 80 % e naftes importohet, nderkohe qe ne Shqiperi
prodhohet edhe nafte e cilesise se ulet. Qe nga viti 2006, ne treg ka benzine pa plumb. Nafta e
prodhuar ne vend ka nje permbajtie squfurit prej 350 ppm dhe synohej te zbriste ne 10 ppm ne
vitin 2011, vlere qe eshte ne perputhje me normat e BE-se. Nafta e cilesise se ulet, e prodhuar
lokalisht, formalisht destinohet te perdoret ne zonat rurale. Rregullat e Organizates Boterore te
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Tregtise lejojne gjithashtu importimin e naftes me cilesi te ngjashme me ate te prodhuar
lokalisht. Shume gjeneratore me nafte qe perdoren per te kompensuar nderprerjet e energjise jane
gjithashtu kontribues ne kete cilesi te dobet te ajrit, mbasi punojne me nafte te cilesise se dobet.
Tabela ne vijim jep nivelet PM10 (shprehur ne μg /m3 ), ne pjese te ndryshme te qytetit.
PM10 eshte sasia ne peshe e grimcave me diameter deri ne 10 mikron (μ) ne nje meter kub ajer.
Ndertimi kontribuon ne nje mase te madhe ne perkeqesimin e cilesise se ajrit qytetin e Tiranes.
Ndertimi rrit gjithashtu dhe ndotjen nga automjetet, si rezultat i qarkullimit te shume automjeteve
te renda.
Ndotja ne qytetin e Tiranes
Permbajtja e fraksioneve PM10 e PM2.5
Ne tabelen dhe figure jane paraqitur vlerat ekstremale dhe mesatare mujore te fraksionit
PM10 dhe PM2.5 gjate periudhes se veres dhe dimrit.

Nga te dhenat e paraqitura rezulton se vlerat mesatare mujore te fraksionit PM10 gjate
stineve te ndryshme jane te aferta (53 μg/m3 ne vere dhe 46 μg/m3 ne dimer) dhe prane vleres te
kufirit te lejuar (50 μ/m3). Megjithate numri i diteve gjate te cilave vlera kufi tejkalohet (50% te
diteve ne vere dhe 30% ne dimer), eshte mjaft me i larte se norma e lejuar (~10% te diteve).
Vlera mesatare mujore e permbajtjes se fraksionit PM2.5, qe perbehet nga grimca te imta me
rrezikshmeri te larte pasi depertojne ne rruget e frymemarrjes, gjate stines se veres eshte e ulet
(12.6 μg/m3) dhe ne rreth 15 % te diteve tejkalohet vlera prej 20 μg/m3. Gjate dimrit vihet re nje
rritje e konsiderueshme si e vleres mesatare mujore te fraksionit PM2.5 (28.8 μg/m3) ashtu dhe
numri i diteve (75%) gjate te cilave tejkalohet vlera prej 20 μg/m3. Rritja e permbajtjes se
fraksioneve PM10 dhe sidomos atij PM2.5 gjate stines se dimrit eshte nje fenomen i njohur qe
lidhet me zvogelimin e lartesise se inversionit te temperatures ne atmosfere. Ky efekt eshte me
pak i dukshem ne matjet te muajit Dhjetor per PM10 per shkak te numrit te madh te diteve me
reshje gjate periudhes se mbledhjes se mostrave. Pergjithesisht, raporti midis te dy fraksioneve
(PM10/PM2.5) nuk eshte konstant dhe kjo mund te shpjegohet me ndikimin e kushteve
meteorologjike mbi shpejtesine e precipitimit te grimcave me dimensione te ndryshme. Kjo
shfaqet edhe ne matjet e bera ku permbajtja e fraksionit PM2.5 i afrohet shume asaj te fraksionit
PM10 sidomos ne ditet me reshje te periudhes se dimrit.
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Fakti qe pergjithesisht permbajtja e elementeve ne fraksionin PM2.5 eshte e ulet te ben te
mendosh qe ai perbehet kryesisht nga produkte te djegies se karburanteve, mbeturinave apo
lendeve djegese te ngurta. Ne perfundim mund te themi se situata e ndotjes nga PM10 ne
stacionin urban te Tiranes eshte mesatarisht prane kufijve te lejuar por perben shqetesim numri i
diteve gjate te cilave permbajtja eshte me e larte se norma.
Perberja elementore e fraksionit PM10
Ne mostrat e analizuara jane percaktuar elementet K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn,
Br, Rb, Sr dhe Pb. Nder keta K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn e Pb kane qene prezent ne mbi 95 %
te mostrave, ndersa V, Cr, Rb dhe Br jane percaktuar jo ne te gjitha mostrat.

Ne tabele dhe ne figure jane paraqitur rezultatet statistikore per grupet e mostrave te
fraksionit PM10 te mbledhura ne secilin muaj, ne te cilat jane paraqitur vlerat mesatare mujore te
permbajtjes se elementeve (ng/m3). Kjo ndihmon qe te kemi nje perfytyrim me te mire mbi
kufijte e shperndarjes se secilit element te percaktuar. Ndryshimet qe vihen re ne rezultatet e
mostrave te mbledhura ndikohen nga kushtet e motit dhe trafiku i dendur dhe i crregullt ne ate
zone. Nder elementet e percaktuar ne fraksionin PM10 perqendrim me te larte paraqesin
elementet Ca, Fe, K e Ti te cilet se bashku me Mn e Sr jane karakteristike per grimcat e dheut.
Vlerat e larta te ketyre elementeve konfirmojne prezencen relativisht te larte te pluhurit tokesor
ne fraksionet PM10 te mbledhura.
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Vlerat e perqendrimeve te matura per metalet toksike V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn dhe Pb jane
mjaft te uleta, bile edhe vlerat maksimale te percaktuara jane mjaft me te uleta se nivelet e lejuar.
Duhet theksuar se permbajtja e elementeve ne fraksionin < 2,5 μm (PM2,5) eshte pergjithesisht
mjaft e ulet. Edhe ne kete rast permbajtje me te larte paraqesin elementet me prejardhje tokesore
Ca dhe Fe ndersa elementet toksike kane perqendrime mjaft te uleta. Keto te dhena tregojne se
situata e ndotjes me metale toksike ne stacionin e Tiranes nuk eshte problematike, duke qene se
perqendrimet e te gjithe metaleve jane mjaft me te ulet se normat e lejuara, dhe nga ana tjeter ajo
paraqitet e stabilizuar pasi nuk vihet re ndryshim i dukshem nga vitet e meparshme.
Harta ne figuren e meposhtme tregon zonat kryesore te ndotjes se ajrit ne Tirane. Ato
jane ne kryqezimet e rrugeve kryesore ku ka perqendrim te larte te ndotjes nga automjetet.
Me rreth 90% te shpenzimeve kapitale nga transporti rrugor, ne krahasim me 5% per
hekurudhat e 2.5% per marinen dhe aviacionin13, ndotja e ajrit do vazhdoje te mbetet ceshtje
shqetesuese.

Zhurmat
Ndotja zanore eshte vecanerisht e rende ne vendet ne zhvillim. Ajo i detyrohet kryesisht
trafikut rrugor dhe ne zonat te dendura te trafikut rrugor, nivelet e presionit akustik gjate 24
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oreve mund te arrijne 75-80 dB(A). Gjithnje e me shume ndotja akustike eshte duke u rritur dhe
duke u shfaqur si nje rrezik mjedisor “i dukshem”. Efektet e zhurmave grumbullohen tek individi
si ngjarje zhurme, me efekte negative ne degjim, psikike dhe menyren e jeteses.
Zhurma ndihet ne nivel individi, por kur rrezikon nje grumbull individesh atehere perben
nje ceshtje serioze te shendetit publik. Ndryshe nga shume probleme te tjera te mjedisit, ndotja
nga zhurma vazhdon te evoluoje dhe krijoje nje numer ankesash ne rritje te asaj pjese te
personave qe jane te ekspozuar.
Rritja e ndotjes zanore eshte e pasuportueshme sepse ajo ka efekte negative mbi
shendetin, ne te njejten kohe direkte dhe te grumbulluara (te akumuluara).

Presioni akustik eshte nje matje baze e vibracioneve te ajrit qe perbejne zhurmen.
Meqenese intervali i presionit akustik, qe auditori human mund te zbuloje (dalloje), eshte shume
i gjere keto nivele i matim me nje shkalle logaritmike me njesi decibel (dB). Niveli i zhurmave
urbane (LAeq): eshte niveli i vazhduar ekuivalent i presionit akustik te ponderuar (A0), te
prodhuar nga te gjithe burimet e zhurmave qe ekzistojne ne nje vend te caktuar dhe gjate nje
kohe te caktuar.
Monitorimi i zhurmave urbane i kryer nga Instituti i Shendetit Publik ka per qellim
matjen e nivelit te ndotjes akustike, ne pikat e monitorimit te 8 qyteteve kryesore te vendit tone,
per te dhene mundesine qe te gjykohet mbi masen e ekspozimit te popullates ndaj zhurmave. Kur
niveli i zhurmave eshte rreth 65 dBA, gjumi behet shqetesim serioz dhe shumica e popullates
bezdisen.

29

Shihet se vlerat mesatare per periudhen e dites ne te gjitha stacionet e monitorimit jane
mbi vleren standarte per diten 55 dBA. Per vitin 2010, ne afersi te Drejtorise se Policise paraqitet
me vleren me te larte nga te gjitha stacionet e tjera LAeq/D 75 dBA, qe pasohet nga Rr. Elbasani
LAeq/D 74.4dBA.
Farmacia 10, Laprake e keshtu me rradhe, kjo per arsye se keto pika jane dhe kryqezimet
kryesore dhe pikat kyce lidhese te Tiranes me rrethet e tjera. Ajo qe duhet te theksohet eshte se
ne piken e monitorimit “Tek Blloku”, shohim se vlera Laeq/diten 61.4 dB(A) po barazohen me
vleren Laeq/naten 60.5 dB (A) cka do te thote se aty jeta e nates vazhdon fuqishem.
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Me poshte do te paraqesim harten e zhurmave per qytetin e Tiranes
Menaxhimi i Mbetjeve
Politikat per mbrojtjen e mjedisit, permiresimi i infrastruktures institucionale, forcimi i
rolit dhe bashkepunimit midis institucioneve qendrore dhe lokale, ndergjegjesimi i publikut dhe
angazhimi i te gjithe aktoreve te interesuar per administrimin e mbetjeve kane qene nje nga
objektivat me kryesore dhe te rendesishme te legjislacionit dhe strategjise kombetare. Rendesia e
synimi kryesor eshte zbatimi i plote i tyre duke filluar me parandalimin dhe minimizimin e
mbetjeve, riciklimin, trajtimin e tyre per shfrytezimin e nxehtesise apo energjise per qellime
industriale, shtepiake etj, dhe depozitimi i tyre ne landfill.
Grumbullimi i Mbetjeve te Ngurta
Mbledhja e mbetjeve te ngurta dhe depozitimi i tyre eshte pergjegjesi e Bashkise se
Tiranes (BT). Ne zonat peri-urbane te zhvilluara se fundmi, ky eshte ndoshta nje nga problemet
mjedisore me te dukshme per Tiranen. Bashkia e Tiranes ka bere shume per te permiresuar
menaxhimin e mbetjeve te ngurta te qytetit. Ndermarrja e Pastrimit, privatizuar ne vitin 1995,
manaxhon grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e rrugeve. Mbetjet e rrezikshme shpesh
perzihen me mbetjet e ngurta te qytetit. Ne pergjithesi spitalet dhe qendrat shendetesore publike
(me perjashtim te spitalit ushtarak qe ka incenerator) i sterilizojne mbetjet spitalore ne autoklava
te posacme te cilat sigurojne shkaterrimin e mikrorganizmat patogjene duke i bere te pademshme
per tu depozituar ne venddepozitimin e mbetjeve urbane. Spitalet private kane kontrate me nje
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kompani te licensuar per sterilizimin e mbetjeve spitalore, duke mundesuar ne keshtu trajtimin e
tyre.
Pergjithesisht mbledhja e mbeturinave te ngurta dhe pastrimi i rrugeve rezulton te jete
efektiv ne qendren e Bashkise Tirane. Problemet kryesore kane te bejne me riciklimin informal,
ku ata persona qe kerkojne neper plehra flakin jashte kazaneve te rruges mbetje te pa
riciklueshme, sic mund te shihet edhe ne foton e meposhtme, dhe ku sasi te medha mbetjesh
komerciale dhe te tregjeve hidhen neper kazane te cilet nuk kane permasa per t‟i perballuar. Kjo
nuk do te thote qe duhet te dekurajohet riciklimi, por ai duhet te menaxhohet me mire.
Menaxhimi i mbetjeve te ngurta ne komunat perreth eshte gjithashtu problematik. Lumi i Tiranes
ne vecanti rezulton te mbledhe shume mbeturina ndertimi dhe urbane, sidomos gjate pjeses
veriore te qytetit, nga shkakrimet ilegale jo vetem nga banoret ne afersi por edhe nga biznezet.
Ndertesat e shumta informale nuk kane mbledhje te rregullt te mbetjeve te ngurta. Kjo situate
perkeqesohet edhe nga mungesa e pajisjeve ne zonat informale, ku vetem 10% e kazaneve te
mbeturinave i sherbejne me shume se 40 % te popullsise. Llogaritja e sasise se mbetjeve te
ngurta urbane eshte bere per te gjitha bashkite dhe komunat. Sic vihet re nga te dhenat e tabeles
ka nje rritje te shumes totale krahasuar me vitin e kaluar.
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Te dhena gjeologjike
Relievi eshte me pjerresi te madhe sipas drejtimit perendim-lindje, pergjate aksit te murit
te gurit me gabiona. Pjerresia e relievit 75º-80º ne pjesen e bazes perendimore dhe lindore, ky
eshte nje faktor i rendesishem vecanerisht per demtimet dhe me pasoje mund te ndodhe dhe
rreshqitje nese nuk behet rehabiltimi i murit ne kete pjese te demtuar.
Gjeomorfologjia, Gjeologjia
Brezat kodrinore te Dajti-Linzes jane me origjine strukturoro-erozionale,te kushtezuar
nga strukturat me shtrirje veriperendim-juglindje te formacioneve terigjeno neogjenike. Ato jane
te moshes Tortonian dhe ne kushte e mos pranimit te bimesise perajrohen shume shpejt dhe si
rrjedhoje humbasin parametrat fiziko-mekanik te tyre. Ne rastin tone keto depozitime
perfaqesohen nga ranore te pa çimentuar por me konsolodim te larte.
Hidrogjeologjia
Faktori hidrogjeologjik i infiltrimit te ujrave te reshjeve ne terrenet me pjerresi te madhe
dhe mesatare eshte thelbesor ne rastet e aktivizimit ne rreshqitje te mbulesave deluviale dhe
eluviale. Ndersa shtresat e formacionit rrenjesor te ne zone tone dhe te kodrave perreth me
perberje ranore alevrolite dhe argjilore jane praktikisht pa ujra nentokesore. Keto shtresa jane
ceket dhe kane ujepershkueshmerise te ulet dhe mund te konsiderohen shtresa ekrane (baze
drenimi) per ujerat siperfaqesore te shtresave deluviale suargjilore me thellesi 1.5-3.0 m. Keto
kushte hidrogjeologjike prane siperfaqeve jane faktori kryesor negativ ne aktivizimin çedimeve
dhe me pas aktivizimin e rreshqitjeve edhe ne pjerresi shume te vogla te relievit.
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Rreziku sizmik i qytetit te Tiranes
Sipas hartes se rajonizimit sizmik, qyteti i Tiranes perfshihet ne nje zone ku brenda 100
viteve te ardhshem mund te priten termete me intensitet I0= 7 balle (MSK- 64) per kushte
mesatare trualli 10. Rajoni i Tiranes eshte prekur nga termete historike me I0 = 8 balle (MSK64), ndersa gjate shekullit te kaluar eshte prekur nga termete me M =5.3 ÷ 5.611. Nga pikepamja
sizmotektonike rajoni i Tiranes mund te goditet ne te ardhmen nga termete me Mmax= 5.5 ÷ 5.9
[Aliaj, 1997], ndersa sipas hartes se termeteve maksimale te mundshme, qyteti i Tiranes
perfshihet ne zonen me Mmax = 5.8 ÷ 6.4 ose Mmax = 6.1±0.312.
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Situata sizmike
Mikrozonimi sizmik i qytetit te Tiranes
Si rezultat i rajonizimit gjeologo-inxhinierik eshte perpiluar harta e modeleve gjeoteknike
te qytetit, sipas te ciles territori i Tiranes ndahet ne dy njesi te medha gjeomorfologjike:




Njesia kodrinore;
Njesia fushore.
Keto njesi ndahen ne disa zona gjeologo-inxhinierike sipas kriterve te njohura







Perberja litologjike;
Vetite fiziko-mekanike
Trashesia e depozitimeve te shkrifta kuarternare;
Thellesia e ujerave nentoksore;
Formacioni i shkembinjve rrenjesore.

si:

Bazamenti i ndertimit ne qytetin e Tiranes perbehet nga argjilat e lumit te Lanes (tarraca
e I-te dhe e II-te) dhe argjilat e lumit te Tiranes (tarraca e I-te dhe e II-te).
Tarracat e te dy lumenjve perbehen kryesisht nga argjila te kuqe dhe argjila te verdha.
Argjilat e tarraces se II-te kane nje dispresivitet me te ulet se ate te tarraces se I -te, jane me te
cimentuara dhe kane nje qendrueshmeri me te larte e veti plastike me te dobeta.

IV.

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS
IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS, TË
PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË DHE
AJËR

Pershkrimi i projektit
Aktiviteti ketij subjekti do te jete zhvillimin e aktivitetit “Prodhimi i kepuceve dhe
aksesoreve te tij te ngjashem me proçese kimike (qepje, ngjitje, montim, prerje, prodhim i
shuallit plastik, etj)” e cila zhvillon aktivitetin Subjekti “ProDyn ALBANIA” Shpk. Prodhimi i
kepuceve dhe aksesoreve perfshihet ne veprimtarine e subjektit dhe i perputhet veprimtarise per
te cilen eshte krijuar dhe zhvillon veprimtarine e saj me objekt:


Linje prodhimi i kepuceve dhe aksesoreve te tij te ngjashem me proçes kimik, import
eksport. Proçesi i prodhimit ka baze lenden e pare e cila vjen nga importi lekuren dhe
gjithe aksesoret e tjere te kepuces me proçes perpunimi kimik duke prodhuar shuallin me
material plastik ku i pergjigjet katerciperisht kategorizimit te Ligjit Nr. 60/2014 “Për një
ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar”.
Materiali vjen nga importi i gjithe kalohet ne doganen shqiptare, i shoqeruar me
çertifikate origjine per secilin produkt dhe ne menyre periodike ben bilancin e produkteve
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te çdoganuara me ato te kaluar ne produkt te gatshem dhe mbi bazen e nje proçes verbali
me doganen ben rakordimin e mallit dhe mbetjetj e pa nevojshme ose (sterilet) kalojne ne
asgjisimin e tyre ne vende te posaçme te cilat jane percaktuar me pare nga Bashkia
Tirane.
Karakteristikat e tokes dhe karakteristikat e objektit
Objekti ku zhvillohet veprimtarija eshte me qera dhe siperfaqe totale prej 13082 m2 ne te
cilen eshte nje ish-super market Pratikeri per qellim industrial. Eshte me ndriçim te bollshem
dhe hapesira te konsiderueshme per kryerjen normalisht keto veprimtari. Zona ku zhvillohet
veprimtaria eshte nje zone ne cilen kane qene te instaluara objekti e Ish Praktikeri, Bashkise
Tirane ku shperndarja e objekteve ne kete territor eshte bere mbi bazen e nje projekti teknik te
miratuar ne ate kohe. Keshtu qe per funksionimin e ketij aktiviteti ne kete territor subjektit nuk i
eshte dashur te beje ndryshime apo korrigjime te tjera ne lidhje me fuqin energjitike te instaluar
apo rrjetin e kanalizimeve te ujrave teknollogjike ujesjelles etj. Te gjithe permbushin kushtet e
teknollogjike per funksonimin normal te linjes se prodhimit.
Proçesi teknollogjik karakteristikat e lendes se pare
Ne kete kapitull do te japim nje pasqyre te gjere te teknollogjise se prodhimit te kepuceve
duke pershkruar shkurtimish fazat e kalimit dhe proçeset e kepuces pa hyre ne detajet e
perpunimit mbasi sa me siper proçesi i perpunimit kimik nuk e perben objekt per zhvillimi e
aktivitetit te kesaj shoqerie.

Format e destinuara per kepuce ne ciklin e prodhimit jane ato plastike, gjithnje e me rralle
prej druri me i pershatshem eshte dhe ahu. Druri panjes eshte materiali me i pershatshem per
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modelues sepse ajo ofron me shume komoditet ne vizatim modelin direkt ne rruge me trajtimin
dhe me peshe te ulet te veçante.
Ekziston ne treg nje tjeter lloj forme, e thene si forme mbeshtetese e cila eshte perdorur
per te mbajtur e pandryshuar ne kohe tregun e kepuceve.
Impakte dhe masat per mbrojtjen e komunitetit
Impaktet e gjendeshme
Ne Bashkine Tiranes dominojne biznest pas viteve ’90 per shkak te historisë se
rëndësishme qe ka kjo zone. Impakte e gjendeshme te cilat janë shqetesues per komunitetin janë:


Cilesia e ajrit



Prezence e larte e zhurmave



Gjendja e rrugëve te brendeshme



Mungese e nje sistemi te mirefilllte te menaxhimit te mbetjeve (si psh seleksionimi i
mbetjeve qe ne origjine).

Pasojat ne komunitet


Ne shume raste krijimi i problemeve ne shëndet per shkak te gazeve te emetuara ne
karburantet e automjetve qe lëvizin dendur ne rrugicat e zones duke krijuar probleme ne
rrugët e frymëmarrjes, mushkëritë e te tjera ne varësi te imunitetit te personave.



Zhurmat dëmtojnë sistemin e dëgjimit dhe rrisin nivelin e stresit.



Rruget e brendshme ne nivel jo te kenaqeshem krijojnë trafik, per pasoje emetim me te
larte te gazeve nga djegia e karburanteve, pluhur zhurma.



Aroma te pakendeshme nga kontejnerët sidomos ne stinën e veres.

Impaktet e priteshme
Masat qe do te zbatohen per evitimin e impakteve mjedisore dhe strukturore
Plani i hartuar eshte nje mase mjaft e fuqishme per reduktimin e impakteve ne komunitet.
Masa konkrete:
Impakte qe priten



Permiresimi i infrastruktures se zones duke krijuar nje siguri per jeten e qytetarve.
Vendosja e sinjalistikave ne te gjithe permethrin e subjektit

Cilesia e ajrit
Ndotja e ajrit nga kimikatet, grimcat e pluhurit ose materialet biologjike shkaktojne
shqetesime ose demtime tek njerezit dhe organizmat e tjera duke ndikuar negativisht ne mjedisin
natyror. Burimet e ndotjes se ajrit mund te kene origjine natyrore ose antropogjenike. Efektet
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shendetesore shkaktuar nga ndotesit e ajrit klasifikohen si ndryshime fiziologjike dhe biokimike
te lehta deri ne veshtiresi ne frymemarrje, nuhatje, kollitje dhe probleme kardiake e respiratore.
Ndotesit kryesore te cilet ndikojne ne cilesine e ajrit si NOx, SO2, CO, PM10 dhe
benzeni, emetohen nga djegia e lendes fosile per energji dhe transport. Ozoni (O3) eshte nje
ndotes sekondar i cili formohet nga oksidimi i ndotesve primare ne prani te rrezatimit diellor, i
cili ndikon ne ndryshimin e klimes globale. Oksidet e Squfurit dhe Azotit ne prani te lageshtires
se ajrit konvertohen ne acide dhe depozitohen ne toke ne formen e shiut acid i cili eshte I
demshem per bujqesine dhe per mjedisin ne pergjithesi. Qeveria shqiptare u be pjese e
KKKBNK-se ne janar te vitit te 1995 dhe ratifikoi Protokollin e Kiotos ne 16 dhjetor 2004 duke
pranuar keshtu rendesine e problemit te ndryshimeve klimatike dhe nevojen per te marre masa
efikase ne zbutjen e pasojave te ketyre ndryshimeve.
Burimi i emetimeve ne cilesine e ajrit
Emetimi i gazeve nga djegia e karburantit te automjeteve qe qarkullojne ne brendesi te
zones dhe perreth saj.
Cilesia e dobet e karburantit.
Mungesa e parqeve.
Gjendja e dobet e kontenjereve te cilet gjenerojne aroma te pakendeshme sidomos ne
ditet e nxehta.
Masat ruajtjen e cilesise se ajrit
Me zbatimin e strategjise se hartuar paralelisht do te zbatohen masat per evitimin e
impaktev ne cilesine e ajrit.





Ne dite e nxehta sperkatje te rrugicave me uje.
Mbjellja e sa me shume pemeve dhe krijimi i miniparqeve
Permiresimi i infrastruktures rrugore.
Evitimi i perdorimit te gjeneratoreve ne ambjenete te hapura.

Cilesia e ujrave
Impakte te gjeteshme
Te gjitha ujrat urbane shkarkohen ne rrjetin qendror te zones per tu derdhur ne Lumin e
Lanes dhe Tiranes. Me ndotjen e cilese se ujrave te Lumit ne jemi para nje rreziku te zinxhirit
ushqimore.
Burimi i impaktit dhe niveli i impaktit
 Rrjeti i amortizuar i sistemit te kanalizimeve rrit propabiltetin e impakteve nga aksidente
me carje apo bllokim te tubacioneve duke krijuar perhapje te baktereve dhe aromave te
pakendeshme ne zone (ky vleresohet impakt aksidental).

38

Impakte te priteshme
Nga zbatimi i planit te studimit nuk ndikohet cilesia e ujrave. Duhet te merren masa per
permiresimin e rrjetit te ujerave urbane si dhe te parashikohen impjante per paratrajtimin e ketyre
ujerave para derdhjes se tyre ne Lume.
Zhurmat
Impakti i gjeteshem
Problemi i zhurmave ne vendin tone eshte problematike ne te gjitha zonat urbane. Burimi
i emetimit te zhurmave jane:




Levizja e lart e automjeteve (zhurmat motorike, borite).
Izolimi i objekteve le per te deshiruar.
Punimet e ndertimit qe kryhen ne kete zone dhe perreth saj.

Pasojat



Demton sistemin e degjimit.
Prish oret e pushimit.

Impakti i priteshme dhe masat zbutese.
Impakti te cilat do te vine nga ndertimi i objekteve apo infrastruktures se parashikuar ne
planin e studiuar krijon emetim zhurmash ne zone.
 Masat e parashikuara per evitimin e zhurmave ne mjedis.
 Propozimi i planit per permiresimin e izolimit ndaj zhurmave te objekteve te banimit.
 Kufizimi i qarkullimit te automjetve ne orare te caktuara.
Mbetjet urbane
Impakte te gjeteshme
Vendi yne nga viti ne vit po rrit interesin per permiresimin e sistemit te mbledhjes dhe
menaxhimit te mbetjeve urbane. Si impakt i gjetshem ne kete zone do te cilesojme mungesen e
sistemit te seleksionimit te mbetjeve qe ne origjine, vendosjen e kotenjerev te pershtatshme per
kete. Duhet te theksojme se kjo i perket injisjativave te qeverisjes qendore, sigurisht qe plani
jone vendore merr persiper propozimin per permiresimin e sistemit te menaxhimit te mbetjeve.
Masat per permiresimin e sistemit te menaxhimit
Problemi i mbetjeve haset si problematike e rende pasi nje pjese dominuese e komunitet
nuk e mbajne mjedisin ku jetojne te paster, por lind deshira dhe nevoja qe kjo Njesi vendore te
permiresoje akoma me tej kete sistem ne bashkepunim me organet vendore.




Vendosja e pikave ku do te vendosen kontejneret e grumbullimit te mbetjeve.
Pergatitja e reklamave dhe fletepalosjeve per ndergjegjesimin e qytetareve.
Propozimi per pastrim me te shpeshte te kontejnereve dhe larjen e tyre me te shpeshte
gjate stines se veres.
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Ndikimi ne Biodiversitet
Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e mbrojtura me ligj, ky ndertim, nuk ka prek hapesirat
e gjelberta te qytetit.
Erozioni i tokës
Stabilizimi i pjerrësisë gjatë punimeve është një domosdoshmëri për të parandaluar
erozionin dhe është një kërkesë e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social.

V.

PËRSHKRIM I SHKARKIMEVE TË MUNDSHME
(PROBLEMET MJEDISORE QE MUND TE LINDIN)

NË

MJEDIS

Shkarkimet ne Ajer
Ajri eshte nje perzierje gazesh te azotit (78%), oksigjenit (21%), dioksidit te karbonit
(C02) dhe te disa gazeve te tjere inerte. Ai, gjithashtu, permban avuj uji, sasia e te cilave
ndryshon sipas gjeresise gjeografike te zones, afersise se saj me siperfaqet ujore etj. Ajri
permban dhe nje numer substancash te demshme.
Ndotja e ajrit shkaktohet edhe nga industria, e cila ne zonen e projektuar per shfrytezim
dhe rajon nuk ekziston.
Objekti ku zhvillohet veprimtaria nuk ka burime te shkarkimeve ne ajer dhe vendndodhje
te pikave te shkarkimit.
Shkarkimet e Mundshme dhe Fluruese
Referuar natyres se procesit dhe teknologjise se perdorur, nuk kemi shkarkime te
mundshme dhe fluruese.
Shkarkimet ne Ujerat Siperfaqesore
Ne objektin qe do to shfrytezohet nuk ka shkarkime ne ujerat siperfaqesore.
Shkarkimet ne Rrjetin e Kanalizimeve
Ky proces prodhimi nuk shoqerohet me shkarkime ne rrjetin e kanalizimeve, pervec se do
te shkarkohen vetem ujerat e perdorura higjeno-sanitare te punonjesve.
Shkarkimet ne Toke
Sic eshte theksuar edhe me siper, aktiviteti nuk gjenerohen mbetje te rezikshme nga
procesi i prodhimit, ku nuk ka emetime kimike apo depozitime te tilla ne toke ne si siperfaqen ku
eshe vendosur fabrika.
Shkarkimet e Zhurmes
Referuar natyres se procesit dhe teknologjise se perdorur, ne kete objekt nuk a zhurma,
pervec makinerive qe eshte i paperfillshem. Duke qene se, fabrika eshte larg banesa e dhe se
zhurma eshte e pandjeshme.
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Vibracionet
Referuar natyres se procesit dhe teknologjise se perdorur, ne kete objekt nuk ka
vibracione.
Rezatimi Jo-Jonizues
Referuar natyres se procesit dhe teknologjise se perdorur, ne kete objekt nuk ka rrezatime te
llojeve tendryshme.

VI.

INFORMACIONI PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE
NEGATIVE

Ndikimet ne mjedis do te zgjasin per aq kohe sa zgjasin dhe procesi i punes apo sa do te
funksonoj kompania. Zakonisht orari i punes do te jete 8 ore/dite.

VII.

SHTRIRJA HAPËSINORE E NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDISIN E ZONËS

Ndikimi ne mjedisin e zones do te kete efektet e tij ne nje distance jo shume te gjere.
Nuk shkarkohen elemente te demshem per mjedisin, si ne ate ujor, per ajrin, token dhe per
biodiversitetin. Nese shkarkimet ne ajer do te jeneb norms dhe shkarkimet e ujerave do te
trajtohen dhe do te shkarkohen brenda normave te lejuara. Gjate transportit mbetjet dot te
transportohen te ambalazhuara dhe te etiketuara qe ne vendburim.

VIII. REHABILITIMI I MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSIA E KTHIMIT TË
TIJ NË GJENDJEN E MËPARSHME
Subjekti investitor vete ose nepermjet nje sbjekti te kontratktuar duhet qe te ruaj mjedisin
e punes te paster, steril dhe te mos akumuloj mbetje ne oborrin e fabrikes. Te kryet nje
menaxhim i mire dhe sherbim i shpeshte ne vendburimin e ketyre mbetjeve qofshin keto objekte
publike apo private. Te gjelberohet objekti ne perimetrin e tij, te krijohet nje peizazh i kendshem
dhe i paster.
IX.

MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NË MJEDIS

Ne menyre te pergjithshme do te japim disa prej masave qe duhet te zbatohen nga
investitori ose nenkontratuesit per efikasitetin e projektit.
Ne planin e organizimit te punes, subjekti do te marre te gjitha masat e nevojshme per te
ndikuar sa me pak ne mjedisin rrethues. Masat kryesore qe do te ndermerren nga ana e “ProDyn
Albania” Shpk ne drejtim te mbrojtjes se mjedisit jane:
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Perzgjedhja e teknologjise me cikel te mbyllur me pajtueshmeri mjedisore
Instalimi korrekt i makinerive, sipas skemes teknologjike te permiresuar
Perzgjedhja dhe trajnimi i personelit per menyren e perdorimit te teknologjise dhe
veprimit.

Aktiviteti nuk gjenerohen ne pergjithesi mbetje te ngurta nga procesi i prodhmit te
kepuceve, pervec mbetjeve te krijuara nga coprat e lekures dhe astarit, gjate procese e te prerjes
dhe konturimit te kepuceve dhe faqeve. Keto mbetje, si dhe mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti
jetesor i punetoreve apo ambalazhet do te grumbullohen neper thase te posatcem dhe do te
largohen nga aktiviteti, pasi te formohet nje sasi e mjaftueshme, nepermjet kompanise se
lincesuar.

X.

NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI
KA NATYRË TË TILLË)

Ky projekt nuk prek zonat kufitare dhe si rrjedhoje edhe ndikimi i tij nuk shkakton
demtim te mjedisit nderkufitar. Projekti nuk ndikon ne cenimin e sigurise se jetes dhe shendetit
as te shteteve fqinje, as te qendrave te banuara te rajonit. Nuk ndikohen burimet ujore
nderkufitare, nuk ndikohet cilesia e ajrit ne kontekstin nderkufitar. Per kete kapitull, nuk kryhen
vleresime dhe analiza te detajuara per shkak te vendodhjes se projektit ne brendesi te kufirit
shteteror dhe distances qe ai ruan me kufirin dhe shtetet fqinje.

Ekspert Mjedisi
Bledar Bali
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