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HYRJE
Me kërkesë te shoqërisë Euro Tank Sh.a po përpilohet studimi i gjëndjes së ndërtimit të një
“depozitave siperfaqsore te lendeve djegese fosile” me vendodhje në Porto Romano Durres. Në
këtë studim do të meren parasysh të gjitha rekomandimet e dhëna në zbatim të ligjit nr 10 440
“Për Vlersimin e Ndikimit në Mjedis, i ndryshuar si dhe VKM nr 686 datë 29.08.2015 “Për
miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlersimit të
ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
Subjekti Euro tank Sh.a. ka ne pronesi te tij pasurine e paluajtshme me te dhenat si me poshte:
Truall+ndertese me siperfaqe 31983 m2 me nr pasurie 68/15 me zone kadastrale 3184 Vol 10 dhe
faqe 134.
Në këtë ndërtim do të zbatohet një projekt që parashikon respektimin e kushteve mjedisore,
sistemimin e terrenit përreth si dhe do të krijohet sipërfaqja e gjelbër, sipas projektit të përgatitur
nga grupi i projektimit.
Vlerësimi teknik i shkurtër mjedisor bëhet për të demonstruar nga pikëpamja e vlerësimit
mjedisor projekt-idenë e propozuar për Depozitimin ne depozita siperfaqsore e lendeve djegese
fosile. Depozitat siperfaqsore do të jetë në një zonë industriale me dëndësi të mesme mund të
themi që është në periferi të qytetit të Durresit, e propozura për zonë me karakter industrial.
Gjatë punimeve për depozitimin e lendeve djegese fosile ndikimet mjedisore do të ndeshen në
disa aspekte. Ndikimet pozitive dhe negative do të jenë të tilla si gjatë fazës ndërtimore të ketyre
depozitave, ashtu dhe pas përfundimit të punimeve, kur zona do të transformohet në një zone të
rregullt dhe e sistemuar, si nga pikëpamja urbanistike, estetike ashtu dhe mjedisore, krahasuar
me gjëndjen aktuale që ka kjo zonë sot.
Pra, vlerësimi i shkurtër teknik dhe mjedisor jep informacionin:



Për projekt-idenë që do të realizohet,
Vlerësimin e ndikimeve negative dhe pozitive në mjedis, si dhe masat që do të marrë
investitori për zbatimin e kritereve të nevojshme për mbrojtjen dhe menaxhimin e
qëndrueshëm të mjedisit.

Përshkrim të metodikës të zbatuar për hartimin e raportit të VNM
VNM është një proçes sistematik për të përcaktuar dhe vlerësuar efektet apo ndikimet në
mjedis të një veprimtarie apo projekti të caktuar. Në një situatë normale, ky proçes aplikohet
përpara se të merren vendimet dhe të fillojnë angazhimet për realizimin e projektit. Por
sidoqoftë, dhe në çdo kohë, efektet sociale, kulturore dhe shëndetësore janë konsideruar si
pjesë integrale e VNM-së. Kujdes i veçantë i kushtohet praktikave të VNM-ë për të parandaluar

dhe minimizuar efektet e mundshme negative të veprimeve të ndërmarra. Qëllimi i VNM-së
është të:
Të japë informacion për vendimmarresit për pasojat mjedisore të studimet e propozuara.Të
promovojë zhvillimin miqësor dhe të qëndrueshëm me mjedisin duke identifikuar masat e
duhura për përmiresimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis.
Reduktimi i ndikimeve në mjedis arrihet nëse një zhvillim bëhet i qëndrueshëm me mjedisin.
Këto ndikime janë mjaft komplekse, më të mëdha në shkallë dhe për më tepër shtrijnë pasojat
e tyre më shumë se 10 vjet më parë ku u fut koncepti i VNM-së në vendin tonë. Si
rezultat,VNM-ja është kthyer në një dokument kyç për vendimarrjen për miratimin e një
zhvillimi të propozuar.
Në aspektin ndërkombëtar, roli i VNM-së është njohur në Principin e 17 të Deklaratës për
mjedisin dhe Zhvillimin.VNM, i një instrument kombëtar duhet të aplikohet për aktivitetet e
propozuara të cilat pritet që të kenë ndikim negativ në mjedis dhe janë subjekt i një
vendimmarrje të një autoriteti kombëtar.
Qëllimi dhe objektivat e VNM mund të ndahen në dy kategori.
Qëllimi i parë drejtperdrejtë është të informojë procesin e vendimarrjes duke identifikuar e
konsiderueshme potenciale në mjedis dhe rreziqet e përfitimet e projektit dhe zhvillimit të
propozuar.
Qëllimi përfundimtar afatgjatë i VNM-së është të promovojë zhvillimin e qendrueshëm duke
siguruar që propozimet e projektit nuk minojnë burimet natyrore dhe funksionet ekologjike ose
mirëqënien, stilin e jetës dhe jetesën e komunitet si dhe të njerëzve që lidhen apo varen nga ky
projekt ose aktivitet.

Objektivat afatshkurtër dhe të drejtpërdrejtë të VNM-së:





Përmirësim nga pikëpamja mjedisore i propozimit dhe projektit.
Siguron që burimet natyrore janë përdorur në mënyrën e duhur dhe me efiçencë.
Identifikon masat e duhura për zvogëlimin e ndikimeve të mundshme potenciale të
projektit apo propozimit.
Lehtëson informimin e vendimmarresit, duke përfshirë vendosjen e termave dhe
kushteve mjedisore për zbatimin e projketit të propozuar.

Objektivat afatgjatë të VNM-së janë:


Siguron dhe mbron shendetin e njeriut.




Parashikon dhe përjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe dëmtimet serioze të mjedisit.
Ruan dhe mbron burimet natyrore, peisazhet e natyrës dhe komponentët përbërës të
ekosistemeve.
 Përmirëson aspektet sociale të projektit.
Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë kërkohet: “Mirëmbajtje e një mjedisi tepër të
shëndetshëm dhe ekologjik për brezat e tanishëm dhe të ardhshërn”. Kjo por edhe opinioni i
gjithë shoqërisë i shprehur nëpërmejt ligjeve të tjerë, detyron marrjen e masave imediate për
rehabilitimin e mjedisit të degraduar gjatë “epokës së industrializimit socialist” dhe ruajtjen e tij
nga aktivitetet e sotme prodhuese/ridertuese që gjithashtu shkaktojnë dëmtime të mjedisit.
Legjislacioni në lidhje me ruatjen e mjedisit është në përputhje me normativat europiane të
mbrojtjes së tij ndonëse cilësia mjedisore është ende në parametra mjaft të ulët.
Ligji i parë për mbrojtjen mjedisore daton në vitin 1993 dhe shprehet se: “të gjitha veprimtaritë
e personave fizike dhe ligjore, vendas apo të huaj, që ushtrojnë veprimtari në territorin e
Republikës së Shqipërisë, do ti nënshtrohen vlersimeve mjedisore” Më tej, Ligji Nr. 8934, mbi
mbrojtjen mjedisore përcakton se: “Mbrojtja e mjedisit është detyrim i” të gjithë shtetasve dhe
individëve me veprimtari në Shqipëri"
Ky raport hartohet mbi bazën e mbrojtjes së mjedisit dhe në funksion të institucioneve vendimmarrëse për liçensimin ose jo të aktiviteteve të ndryshme.
Me mbrojtje të mjedisit do të kuptojmë veprimtaritë të cilat zhvilohen duke pasur parasysh
parimet bazë të mbrojtjes së mjedisit të cilat janë:

Parimet e mbrojtjes së mjedisit:










Parimi i zhvillimit të qendrueshëm
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
Parimi i qasjes së integruar
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjelltë dhe bashkëpunimit
Parimi ndotësi paguan
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesmarrjes së publikut
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisitMbrojtja e mjedisit
nënkupton mbrotjen e integruar të përbërësve të mjedisit nga ndotja, si veçmas, ashtu
dhe në kombinim, duke pasur parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre dhe qysh në
fazën e planifikimit të zhvillimit të një territori të caktuar.
Mbrojtja e përbërsve të mjedisit klasifikohet në:


Mbrojtja e ajrit






Mbrojtja e ujrave
Mbrojtja e tokës
Mbrojtja e natyrës
Ndryshimet klimatike.

Legjislacioni i VNM
Sa më sipër, ky Raport i Vleresimit te 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 ne
Shqiperi Ligji Për mbrojtjen e mjedisit dhe Ligji për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis. Këto
ligje së fundmi janë përafruar plotësisht me ligjet e Bashkimit Europian për mbrojtjen e
mjedisit dhe Vlersimin e Ndikimit në Mjedis.
Ligji mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM-së) përcakton tipin dhe shkallën e
projekteve apo veprimtarive që kerkojnë VNM para implementimit.
Kategoritë e VNM-ve janë:


VNM-ë paraprake: Ky vlen për projekte që mund të kenë impakte potenciale më të
vegjël në përmasa që sërish kërkojne një vleresim profesional të impakteve të tyre.
Këto përfshijnë projekte që janë listuar në Shojcën 2 të Ligjit për VNM-në dhe
ndryshime apo rehabilitime të projekteve të listuar në Shtojcën 1



VNM-ja e Thelluar: Ky vlen për projekte me impakte potencialisht të konsiderueshme,
siç figurojnë në listën e Shojcës 1 të Ligjit, ato projekte të listuara në Shtojcën 2 për të
cilët Agjencia Kombetare e Mjedisit mendon se do të kenë një impakt të
konsiderueshëm mbi mjedisin (bazuar në informacionin e siguruar nga propozuesi në
kohën e aplikimit) dhe veprimtaritë që janë për tu implementuar në zonat e mbrojtura
apo zona bregdetare të Republikës së Shqipërisë.
Legjislacioni mjedisor është hartuar për të mbrojtur dhe parandaluar komponente të veçantë
dhe të rëndësishëm të mjedisit. Kështu, ndër ligjet më specifike që kanë lidhje të drejtpërdrejtë
me projektin në vleresim, mund të përmendim:
Në ligjin Nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” theksohet në kapitullin V
(VNM) neni 25 se:
Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin e
një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatese të zhvillimit. Në Ligjin Nr.l0 440,

datë 07.07.2011 “Për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis” në kreun II, neni 7 për “Proçedurat e
vlerësimit të ndikimit në mjedis” thuhet:
Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji,i
nënshtrohen vleresimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të këtij ligji,
përpara dhënies së lejes përkatëse nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose jo të projektit.
Procedura e vleresimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) proçesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) proçesin e thelluar të vlerësirnit të ndikimit në mjedis.
Dokumenti bazë ku mbeshtetet proçesi i VNM-së, është raporti i vleresimit të ndikimit në
mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së për projektet e shtojcës II;
b) raporti i thelluar i VNM-se për projektet e shtojcës I.
Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin indentifikimin, saktesimin dhe vlerësimin e
drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të projektit në mjedisin ku do të zbatohet, si dhe përcaktimi i
masave për të parandaluar dhe zbutur dëmtimet në mjedis që në fazën fillestare të tij.
Përmbledhje e kuadrit ligjor.
Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore, si
rezultat i ndryshimeve degraduese mjedisore të cilat kanë ardhur si rezultat i industrisë para
viteve 90-të dhe zhvillimeve te fundit në fushën e ndërtimit dhe industrisë. Menaxhimi dhe
mbrotja e mjedisit janë pjesë e Legjislacionit Shqiptar, Neni 59 (d) shkruhet se: Shteti, brenda
kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësimin e nismës dhe të
përgjegjësisë private, synon:
Neni d): një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe
të ardhshëm.
Sipas Ligjit Nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, Ministria e Mjedisit është
autoriteti përgjegjës për rishikimin e dokumentit VNM-së të pergatitur nga ekspertet e liçensuar
prej Ministrisë së Mjedisit. Perveç Ligjit Nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e
Mjedisit”, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë miratori edhe Ligjin Nr. 10440 Datë
07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Ky ligj është zhvilluar dhe bazuar në
Direktivat e EO dhe praktikat ndërkombetare të Vleresimit të Ndikimit në Mjedis.

Ndër ligjet e tjera të legjislacionit kombëtar në lidhje me aktivitetin në fjalë përfshihen edhe
ligjet dhe vkm e mëposhtëme:


























Ligji Nr 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
Ligji Nr 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”
Ligji Nr 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore, datë 31
Korrik 2000”
Ligj Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”
Ligji Nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”
Ligj Nr. 10119 datë 23.04.2009 “Për planifikimin e territorit”
Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
Ligji Nr.10 081,datë 23.02.2009. “Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”.
Ligj Nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujerave të ndotura”.
Ligj Nr. 10266 për disa ndryshime në ligjin 8897 për mbrojtjen e ajrit nga Ndotja.
Ligj nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
Ligji Nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”
Vendim nr.798, datë 29.9.2010 Për miratimin e rregullores “Për administrimin e
mbetjeve spitalore”
Vendim Nr.1189, datë 18.11.2009 “Për Rregullat dhe Procedurat për
Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombetar të Monitorimit të Mjedisit”
Vendimi Nr. 805, datë 04.12.2003 Për miratimin e listes se veprimtarive, që ndikojne në
mjedis, për të cilat kërkohet Leje Mjedisore”.
Vendimi Nr.994, datë 02.07.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në
vendimmarrje për mjedisin”.
Vendim Nr. 123, datë 17.2.2011 “Për menaxhimin e zhurmave”
Vendim Nr. 313, datë. 09.05.2012 “Për regulloren e mbrojtjes së publikut nga
shkarkimet në mjedis"
Vendim Nr. 177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”
Vendim Nr. 178, datë 6.3.2012 “Për incinerimin e mbetjeve”
Vendim Nr. 99, datë 18.2.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të
mbetjeve”
Vendim Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe
kriteret e zonimit të mjediseve ujorepritëse”
Vendim Nr.435 datë 12.09.2002, “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në
Republikën e Shqipërisë”
Vendim Nr. 538 datë .26.05.2009 “Për liçenat dhe lejet që trajtohen nga apo
nëpërmjet QKL-së dhe disa rregulla të tjera”

















Vendim Nr. 16, datë 14.01.2012 “Për të drejtën e publikut për të pasur informacion
mjedisor”
Vendim Nr. 13, datë 04.01.2013 “Për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis"
Vendim i KM Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për
shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve
nga një subjekt te tjetri, te kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të
hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre
lejeve nga QKL-ja”
Vendim Nr. 435, datë 12.9.2002 “ Për miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer”.
Vendim Nr, 652, datë 14.09.2016 “Për rregullat dhe kriteret e menaxhimit e mbetjeve nga
gomat e përdorura”
Vendimi Nr 371, datë 11.06.2014 “ Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e
mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të
rrezikshme”.
Vendimi Nr 675, datë 07.11.2012 “ Për rregullat dhe procedurat për asgjesimin e vajrave
të përdorura”
Vendimi Nr 229 datë 23.04.2014 “ Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve
jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”
Vendim nr. 866, datë 4.12.2012 “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”
Vendimi Nr 575 datë 24.06.2015 “ Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e
mbetjeve inerte”
Udhëzim i Ministrise se Mjedisit Nr. 5, datë 28.12.2007 “Për tarifat e shërbimit për Leje
Mjedisore”.
Udhëzim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në Republikën e
Shqipërisë
Udhëzim Nr. 1037-1, datë 12.04.2011 “Për vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës
mjedisore”

Kuadri Ligjor Europian
Raporti i VNM-se për projektin në fjalë, merr në konsideratë dhe mundohet të përqasë pjesë të tij
me legjislacionin e BE mbi probleme mjedisore dhe jo vetëm. Direktivat me kryesore:






Direktiva e KE 1999/30/CE 22 Prill 199, për vlerat kufi për dioksidin e squfurit,
dioksidin e azotoit dhe oksidin e azotit, PM dhe plumbit.
Direktiva 2000/60/CE e Parlamentit dhe e Këshillit të Europës, Kuadri ligjor për
veprimet e komunitetit ne fushën e politikës së ujrave.
Direktivës KE 42/2001 (të Këshillit të Evropës), mbi VNMS dhe VSM.
Direktiva 2008/50, CE, e Parlamentit dhe e Këshilit të Evropës (21 Maj 2008) ” Mbi
cilësinë e ajrit në mjedis, për një ajër më të pastër për Evropën”.
Direktiva 75/442/CEE e Këshillit e datës 14 Korrik 1975, Mbi Mbetjet.










Direktiva 91/689/CEE e Këshillit e datës 12 Dhjetor 1991, Mbi Mbetjet e Rrezikshme.
Direktiva 2001/42/CE e Këshillit dhe e parlamentit Evropian e datës 27 qershor 2001,
Mbi vlerësimin e Pasojave te Planeve dhe Programeve te Caktuara mbi Mjedisin.
Direktiva 85/337/CEE e Këshillit e datës 27 Qershor 1985, Mbi Vlerësimin e Pasojave të
Disa Projekteve Publike dhe Private mbi Mjedisin.
Direktiva e Këshilit 96/62/EC Mbi vlerësimin dhe menaxhimin e cilësisë së ajrit në
mjedis.
Direktiva 1999/30/CE, Në lidhje me vlerat kufi për NO2, NOx, SO2, lëndët grimcore dhe
Pb në ajër.
Direktiva e Komisionit Evropian CEE/CEEA/CE 78/659 per cilesine e ujerave te embla
Direktiva 99/61/CE Për gropat e mbetjeve.
Direktiva 91/689/CE Për Mbetjet e Rrezikshme.

Kuadri ligjor për mbrojtjen e mjedisit në Republikën e Shqipërisë është në përputhje me
standardet e BE-së. Gjatë dhjetë vjeçarit të fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore
mjedisore, si rezultat i degradimit mjedisor të vendit gjatë zhvillimit industrial që mori vendi
gjatë viteve 50. Politikat e përpiluara për mjedisin në ditët e sotme janë pasqyruar në Aktet
Ligjore dhe Nënligjore të Mjedisit gjatë 2000-2009, si dhë në disa ligje e vkm të miratuara më
vonë se këto vite.

Hartimi i ketij raporti VNM eshte bere ne perputhje me ligjin Nr. 10 440, datë 7.7. 2011, “Per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” ku sipas nenit 9 te ketij ligji, percaktohen edhe projektet qe i
nenshtrohen procedures Paraprake te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, sipas shtojces II (pika
3d) Depozita siperfaqsore te lendeve djegese fosile.

Profili i Shoqërisë
Subjekti Euro Tank eshte Shoqeri Aksionere themeluar me 15/10/2018 ne Durres me Numer
unik te identifikimit të subjektit (NUIS) L82226505A. Subjekti eshte nen administrimin e
z.Asllan Kuqi dhe me Kryetar te Keshillit Mbikqyres: Shaban Guni, dhe anetare Arlind Fida,
Bektash Çali, Fatos Muçaj dhe Esmeralda Kovaçi Subjekti ka ne pronesi te tij pasurine e
paluajtshme me te dhenat si me poshte:
Truall+ndertese me siperfaqe 31983 m2 me nr pasurie 68/15 me zone kadastrale 3184 Vol 10 dhe
faqe 134.
Me kërkesë te shoqërisë Euro Tank Sh.a po përpilohet studimi i gjëndjes së ndërtimit të një
“depozitave siperfaqsore te lendeve djegese fosile” me vendodhje në Porto Romano Durres. Në
këtë studim do të meren parasysh të gjitha rekomandimet e dhëna në zbatim të ligjit nr 10 440
“Për Vlersimin e Ndikimit në Mjedis, i ndryshuar si dhe VKM nr 686 datë 29.08.2015 “Për
miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlersimit të
ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
Objekti i aktivitetit:
Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i
nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te
tyre, import – eksport i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre. Krijimi dhe shfrytezimi i
depove te hidrokarbureve, te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate qeraje. Import, eksport,
gaz, karburant e energji elektrike. Import, eksport artikuj dhe produkte industriale, ushqimore,
elektro shtepiake, artikuj plastik, pjese kembimi, artikuj sportive, kancelari dhe hidrosanitare dhe
tregetimin e tyre me shumice e pakice. Veprimtari Bar Kafe, Restorant, Objekte Sportive,
Hoteleri dhe te gjitha sherbimet, ne baze te licenses perkatese nga Organet e tjera kompetente ne
rast se kerkohet. Blerjen ose marrjen me kontrate perdorimi te mjeteve te transportit dhe kryerjen
e cdo lloj transporti te mallrave ne rruge tokesore dhe detare, kombetar dhe nderkombetar. Cdo
lloj aktiviteti qe drejteperdrejt ose ne perdorim lidhet me naften ose nenproduktet e saj.
Importimi i te gjitha paisjeve, makinerive dhe mjeteve te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te
shoqerise. Ndertime civile dhe industriale. Sherbime avokatie dhe sherbime juridike. Blerja
dhe shitja, dhenia me qera, e autoveturave dhe automjeteve te transportit, prone e shoqerise, si
dhe parkim automjetesh te te gjitha llojeve.

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
Qëllimi i projektit
Qëllimi i projektit të propozuar është ndertimi dhe funksionimi i depozitave siperfaqsore te
lendeve djegese fosile, me vendodhje në Porto Romano Durres. Prona në të cilën do të zhvillohet
aktiviteti posedohet nga vete kompania Euro Tank Sh.a dhe sipërfaqja totale e kësaj prone për

ndërtim është 31983m2, zona në të cilën po propozohet ky projekt ka karkter të ngjashëm pasi
është një zonë periferike e Qytetit te Durresit dhe zone Industrale.
Prona eshte Truall+ndertese me siperfaqe 31983 m2 me nr pasurie 68/15 me zone kadastrale
3184 Vol 10 dhe faqe 134.
Në këtë ndërtim do të zbatohet një projekt që parashikon respektimin e kushteve mjedisore,
sistemimin e terrenit përreth si dhe do të krijohet sipërfaqja e gjelbër, sipas projektit të përgatitur
nga grupi i projektimit.

Vendndodhja
Nga pikpamja topografike, sheshi shtrihet në një terren të sheshtë dhe fushor.
Nga pikpamja kadastrale, sheshi ku do te zhvillohet aktiviteti i depozitave siperfaqsore te
lendeve djegese fosile, ndodhet në zonën kadastrale Nr 3184 dhe me numër pasurie 68/15 me
vendodhje në Porto Romano,Durres.
Kordinatat Gaus-Kruger.
Nr
1
2
3
4

X

4368523.07
4368684.39
4368770.14
4368603.18

Y

4583918.28
4584003.24
4583849.61
4583761.92

Ortofoto e vendodhjes

Kufizimet e pronës nr 68/15, zona kadastrale 3184, sipërfaqja 31983 m 2
Në veri prona kufizohet me pasurinë nr
Në lindje prona kufizohet me pasurinë nr
Në jug prona kufizohet me pasurinë nr
Në perëndim prona kufizohet me pasurinë nr

97/3
68/14
68/5
91

Depozitat e depozitimit të naftës ndodhet në parcelën me keto të dhena:
Zona Kadastrale
Numri i Pasurisë
Volumi
Faqe
Adresa e Pasurisë
Bashkia

Foto nga vendodhja

3184
68/15
10
134
Rinia(Porto Romano)
Durres

Të dhëna mbi projektin
Objekti :“depozita sipërfaqësore të lëndëve djegëse fosile” është i sistemuar dhe kufizohet në
katër anët e saj me objekte ekonomike, të shoqërise ndërsa në pjesën ballore të saj është rruga
hyrëse.
Duke patur parasysh rrezikshmërinë e lartë që paraqet ky depozitim i naftës në rast të ndonjë
zjarri aksidental, objekti është projektuar dhe ndërtuar larg zonës së banuar dhe afër rrugës
automobilistike, për të lehtësuar mundësinë e ndërhyrjes së shpejtë në rast se paraqitet nevoja.
Territori ku jane instaluar depozitat e naftës është i rrethuar me mur, dhe përgjatë murit janë
mbjellë peme të larta. Depozitat ndodhen një siperfaqe totale prej 31983 m2 dhe ka një kapacitet
total depozitimi të naftës dhe nënproduktet e saj prej106 000 m3 (12 depozita me kapacitet T 1
4966 m3, T2 4983 m3, T3 2204 m3 T4 2193 T5 2204 m3 T6 1236 m3 T7 12125 m3 T8 12101
m3 T9 53577 m3 T10 3460 m3 T11 3464 m3 T12 3467 m3 )
Siperfaqja totale e truallit ku është ndërtuar Stacioni i depozitimit të naftës dhe nënproduktet e
saj, së bashku me infrastrukturen ndihmëse dhe funksionale eshte 31983 m2.
Por duhet theksuar se përveç fikseve portative Shoqëria ka instaluar edhe një sitem kundër zjarrit
me shkume antizjarr si dhe një rrjet me uje i cili ka një depo 20000 litërshe dhe me një tubacion
i cili e përshkruan të gjithë territorin ku janë të vendosur depozitat e naftës dhe nënproduktet e
saj.
Depozitat e depozitimit të naftës ndodhet në parcelën me keto të dhena:
Zona Kadastrale
Numri i Pasurisë
Volumi
Faqe
Adresa e Pasurisë
Bashkia

3184
68/15
10
134
Rinia(Porto Romano)
Durres

Përshkrimi i elementeve përbërës të depozitave të depozitimit të naftës dhe nënprodukteve
të saj.
Elementet kryesore të depozitimit të naftës të paraqitur në mënyrë skematike në planimetirnë e
objektit janë si më poshtë :


Linja e furnizimit te depozitave









Porta e hyrjes së autoboteve
Kabina e rojes
Ambjentet e zyrave
Rezervuaret (12 depozita me kapacitet total 106 000 m3).
Stacioni i pompave të naftës
Pika e shkarkimit të autoboteve
Rezervuar uji për MNZ-në me kapacitet 200 m3

Objekti i depozitave të depozitimit të naftës mund të konceptohet nga ana funksionale si një
pjesë integrale e përbërë nga pesë seksione:





Seksioni i pranimit të naftës, i cili përbëhet nga tubacionet qe vijne nga Porti ne Porto
Romano.
Seksioni i depozitimit të naftës, i cili përbëhet nga 12 depozita me kapacitet total 106000
m3, si dhe anekset përkatëse.
Seksioni i dergimit të naftës në pjacalen e mbushjes së automjeteve , i cili përbëhet nga
një sistem tubacionesh dhe ventilash.
Seksioni i mbushjes së automjeteve, i cili përbëhet nga pistoletat e mbushjes.

Kapaciteti i depozitimit të naftës dhe nënproduktet e saj.
Kapacitetet depozitues të naftës dhe nënproduktet e saj do të jenë 12 depozita me kapacitet total
106000m3 të vendosura mbi tokë për depozitimin e naftës.
Paretet e ketyre rezervuareve jane te trashesise:



Ballore
Anesore

> 6 mm
> 6 mm

Nafta dhe nënproduktet e saj transportohet me ane te tubacioneve nga porti per ne vend
depozitim. Në këtë ven-depozitim janë të instaluar gjithsej 12 depo me kapacitet total 106000m3.

Kapaciteti total i depozitave të naftës dhe nënprodukteve të saj

106000 m3

Furnizimi i automjeteve dhe i naft do te behet me anen e pajisjeve bashkekohore, duke siguruar
eliminim te plote te rrjedhjeve.
Depozitat e naftës do te furnizojne, nepermjet linjave teknollogjike nentokesore, 2 distributore
me pistoleta aktive. Depozitat jane instaluar ne pjesen qendrore/anesore te stacionit, dhe jane te
vendosura ne jasteke betoni ne lartesi mbi 1.5 metra nga siperfaqja e tokes. Lidhjet teknollogjike
jane te vendosura ne lartesi te pakten 1 meter nga siperfaqja e tokës.

Ne impiant eshte funksional dhe nje sistem ftohes i depozitave me dush uji nga siper, per te
realizuar kontrollin e rritjes eventuale te temperatures ne stinen e nxehte, gje qe mund te
shkaktoje rritjen e presionit ne depozitat e naftës. Ky sistem perdoret periodikisht vetem ne dite
teper te nxehta. Uji që perdoret per ftohje eshte krejtesisht i paster dhe mund te riqarkullohet, ose
te derdhet ne kanalin e shkarkimit te ujerave te impiantit, pa shkaktuar ndonje ndotje te ujrave
siperfaqesore.

Duhet theksuar se në ajër aktiviteti në fjalë nuk ka absolutisht ndikim, ndërsa në tokë mund të
ketë ndikime vetëm në raste aksidentale. Në momentin që mund të ketë ndonjë derdhje të
hidrokarbureve meren direkte masa duke e rrethuar zonën si dhe duke njoftuar organet përkatës.
Por këto raste janë shumë të rradha, deri në këtë moment nuk kemi pasur raste të tilla.
Vlen te theksohet se te gjitha instalimet jane ne mjedis te hapur, gje qe ben te mundur largimin e
menjehershem te çdo rrjedhjeje eventuale te naftës. Ne rast te rritjes se presionit te depozitave te
naftës, apo ne sistemin e tubacioneve, hapen valvolat perkatese te sigurimit, nepermjet te cilave
shkarkohet era e pakëndëshme ne atmosfere, deri sa te ulet presioni ne vlerat e lejuara te sigurise
se impiantit.
Po ashtu, nga ky aktivitet nuk pritet te kete mbetje teknologjike, pasi kemi te bejme vetem me
shitje te tere sasise se naftës qe vjen dhe depozitohet ne kete impiant depozitimi.
Gjithashtu nga ky aktivitet nuk ka shkarkime te ujrave te ndotura, pasi ne rast te ndonje avarie
(renie zjarri) sasia e ujit te perdorur do te kaloje ne kanalin grumbullues dhe ne gropen e
seperimit.
Skema e funksionimit te Impiantit mund te permblidhet ne menyre te thjeshtuar si me poshte:



Nafta dhe nënproduktet e saj sillet me tubacion me rruge tokesore, pasi furnizohen nga
anijet çisterne qe vijne ne Portin e Porto Romanos
Depozitohet ne rezervuaret e instaluar ne impiant

Problemet mjedisore:
Problemet kryesore mjedisore, që potencialisht mund të lindin nga realizimi i këtij projekti, i cili
synon të ndërtoje depozitat e lendeve djegese fosile ndahet në dy faza kryesore:



Gjatë fazës ndërtimore të objektit, dhe
Pas vënies në funksionim të objektit

Nisur nga shqyrtimi i secilës fazë, është e qartë se do të kryhen ndërhyrje dhe aktivitete që do të
krijojne ndikime mjedisore të ndryshme. Ky raport i shkurtër i vlerësimit të ndikimit në mjedis
ka për qëllim që të evidentojë aspektet kryesore të ndikimeve të mundshme në mjedis dhe të
propozoje masat zbutëse të nevojshme për të ulur në maksimumin e duhur efektet negative.

PËRSHKRIMI I MJEDISIT
Karakteristikat e përgjithëshme të mjedisit natyror
Përshkrimi i mbulesës bimore të sipërfaqes ku propozohet projekti, shoqëruar edhe me
fotografi;
Përsa i përket mbulesës bimore e kemi paraqitur dhe me fotot përkatëse. Mbulesa bimore e
hapësirës bregdetare Ishëm-Porto Romano është relativisht e varfër në territoret fushore dhe e
pasur në ato kodrinore. Mungesa e bimësisë në zonat fushore, shpjegohet me zhdukjen e
bimësisë higrofite nga veprimtaria ekonomike për sigurimin e tokave bujqësore. Por krahas
shyllëzimeve, gjatë periudhës komuniste janë bërë pyllëzime duke krijuar blloqe dhe masive
pyjore, siç janë brezi i pishave të buta përgjatë bregdetit të gjirit të Lalëzit dhe sipërfaqet e
pyllëzuara me pisha mesdhetare
Foto nga vendi ku ndodhen depozitat .

Informacion për pranin e burimeve ujore, në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në
afërsi të tij;
Zona në të cilen do te zhvillohet aktiviteti I depozitave te lendeve djegese fosile është në Porto
Romano në qytetin e Durresit, burimeve ujor në afërsi të këtij projekti duhet theksuar se ka.
Burime ujore në largësi rreth 500 metra eshte porti i Porto Romanos.

Përshkrim i territorit të projektit te propozuar
Nga pikepamja administrative, objekti ndodhet ne Bashkine Durres. Kjo eshte nje zone shume e
banuar dhe njekohesisht eshte nje zone industriale per Durresin, ku ushtrojne aktivititein e tyre,
pjesa me e madhe e biznesit durrsak. Sic shihet edhe nga pamjet satelitore, prane objektit

ndodhen si aktivitete industriale ashtu edhe banesa, te ngritura kryesisht pas viteve ´90, si pasoje
e levizjes se lire te popullsise.

Popullsia dhe gjendja e infrastruktures se zones.
Rajoni i Durrësit shtrihet në qëndër të Ultësirës Perëndimore të Shqipërisë dhe përbëhet nga dy
rrethe: Durrësi dhe Kruja. Porti i Durrësit, një ndër më të rëndësishmit e brigjeve të Adriatikut
Lindor, ndodhet në Gjirin me të njëjtin emër. Ai, sigurisht nxjerr në pah të gjitha vlerat e
vendodhjes gjeo-strategjike të Shqipërisë, si një nga urat lidhëse të Ballkanit që lehtëson lëvizjen
e pasagjerëve dhe mallrave drejt dhe nga kontinentit Europian. Në fakt, në këtë port kryqëzohen
të gjitha rrugët tokësore, hekurudhore dhe detare vendeve fqinje pa dalje në det, përkatësisht,
Kosova dhe Maqedonia.

Qarku Durres,perfshin rrethet Durres e Kruje.Ka nje siperfaqe 766 km2 dhe nje popullsi 310.441
banore Dendesia 405.3 banore/km2. Rrethi i Durresit ka nje siperfaqe 433.3 km2, përfshin 6
komuna, 4 bashki me 64 fshatra. popullsia e qarkut te Durresit vitet e fundit ka pesuar një
zgjerim të konsiderueshem si rrjedhoje e migrimit te banoreve nga treva te ndryshme te vendit
drejt ketij qyteti. Duke filluar qysh prej viteve 90 e deri ne ditet e sotme vazhdojne te vijne
familje per te jetuar e banuar ne zonen e Durresit por keto vitet e fundit fluksi i ardhurve eshte i
vogel. Qyteti i Durresit duke qene se eshte bregdetar terheq shume edhe turista qe gjate stines se
veres rrisin numrin e popullsise dhe aktivitetit turistik

Relievi i teritoreve te ineresuara është fushor dhe kodrinor dhe jo i thyer, me lartësinë më të
madhe 178m (kodra e Durrësit). Kodrat janë përgjithësisht të veshura me shkurre mesdhetare,
bimë arash të kultivuara, kullota dhe toka djerrë ku mungojnë pyjet dhe grumbujt e drurëve.
Relievin tokesor e bejnë me te larmishem fushat dhe relievi kodrinor që alternohen në mënyrë të
butë. Territoret e qëndrave të banuara shtrihen mbi reliev të rrafshët dhe kodrinor, në toka me
përbërje argjilore dhe suargjilore (kafe dhe kafë në gri) Qarku Durrës zë një sipërfaqe prej
76.000 ha dhe shtrihet në Ultësirën Perëndimore të Shqipërisë Qendrore, me kufi j gjeografikë
meridianët 19o 25-19o 55 dhe paralelet 41o 16-41o 37. Laget nga deti Adriatik përgjatë rreth 62
km të kufi rit të tij perëndimor, me distancë 102 milje nga porti i Barit (Itali).
Qarku i Durresit përshkohet nga dy lumenj, që derdhen brenda kufijve të tij, ndërsa burime të
shumta sjellin gjithë vitin ujëra të ftohta e me vlera kurative. Një numër i madh ujëmbledhësish,
të shpërndarë në gjithë territorin, shtojnë vlera pozitive për ekonominë, peisazhin dhe klimën.
Larmia e relievit, afërsia me detin, ujrat e shumta rrjedhëse, shkurret dhe pyjet i japin jetë një
flore dhe faune shumë të pasur.
Aktiviteti ekonomik ne Qarkun e Durresit dallohet me lehtësi: Ishmi për turizmin e tij të ri
agrokulturor, Sukthi për tokat e tij të drenazhuara mirë, Maminas për inputet agrokulturore,
Manza për rritjen masive të ullinjve, Katundi i Ri për tokën e tij shumë pjellore, Xhafzotaj për
fermat e tij moderne të rritjes së shpendëve dhe të derrave .Vlen të përmendet hovi në zhvillimin
e vreshtarisë dhe rritjes së ullinjve në të gjitha komunat me zona kodrinore, mbështetur
gjithashtu dhe nga disa stimuj të qeverisë.

Zhvillime të reja të tjera janë në progres të shpejtë si ne Shenavlash. Afërsia me Portin e Durrësit
ka krijuar kushte të mira pothuajse në të gjithë komunat e Qarkut për lulëzimin e prodhimit të
produkteve tekstile apo të lëkurës, ose të përpunimit të bimëve mjekësore, skrapit të metalit, etj.
Në ditët e sotme, të gjitha kompanitë kudo në vendet europiane kanë nevojë të rrisin aftësitë e
tyre konkuruese. Eksportimi i teknologjisë dhe i një pjese të vlerës së tyre të shtuar nga puna
drejt një vendi në zhvillim, do të sjellë përfitime për të dy partnerët. Dhe, sigurisht, i gjithë rajoni
i Durrësit paraqet një nga mundësitë më të mira për ta bërë këtë.
Monumente të natyrës, Qarku Durrës.
1. Cinari i Balliasit
2. Kepi Rodonit.
3. Plazhi iKallmit.
4. Plazhi i Shen-Pjetrit
5. Shkembi i Kavajes
6. Rrapi i Rubjekës
7. Pylli i Kolndrekajve-Ishëm .

Rrethi i Durresit:
Rrethi i Durrësit shtrihet nga Përroi i Agait (Shkëmbi i Kavajës) në jug-perëndim deri tek Kepi i
Rodonit në veri-perëndim. Koordinata gjeografike të rrethit Durrës janë: gjerësi gjeografike
veriore 41035’00”, gjerësi gjeografike jugore 41016’30”, gjerësi gjeografike lindore 19035’15”,
gjerësi gjeografike perëndimore 19025’00”. Ka një sipërfaqe 430 km2 me një lartësi mesatare 6.1
m mbi nivelin e detit. Klimë tipike mesdhetare. Për vitin 2009: temperatura mesatare maksimale
22.60C, temperatura mesatare minimale 13.20C, temperatura absolute maksimale 360C,
temperatura absolute minimale 0.40C. Sasia e rreshjeve: Nëntor 235 mm, Dhjetor 498 mm, Mars
190 mm, Qershor 112 mm. Gjatësia e vijës kufitare 121.3 km, nga të cilat: kufinj tokësorë 52.4
km, kufinj bregdetarë 61.8 km, kufinj lumorë 7.1 km. Laget nga lumenjtë Erzen me gjatësi
brenda rrethit 31 km dhe Ishëm me gjatësi brenda rrethit 70 km.


Qyteti zë pjesën perëndimore me koordinata 41° e 18‟ e 40‟ gjerësi gjeografike veriore deri në
19° e 26 ‟e 21‟ gjatësi gjeografike lindore me sipërfaqe 1.626 ha. Kufijt–Vija e përgjithshme
kufitare është 121,3 km (52,4 km kufinj tokësorë, 61,8 km kufinjë detarë dhe 7,1 kufinj lumorë).
Kufizohet me Tiranën e Krujën në lindje e verilindje e Kavajën në jug e juglindje e me Detin
Adriatik në perëndim.
Reshjet



Sasia mesatare e reshjeve 963,4 mm/vit ose 116 ditë në vit. Relievi kryesisht fushorë dhe me
përbërje të pakta kundrinore me lartësi deri 200 m mbi nivelin e detit. Klima është mesdhetare.
Temperatura mesatare vjetore e ajrit 16o C, diellzimi numëron 2.026 orë në vit. Kushtet
klimaterike tokesore
Tipi i tokave është Hinjte Kafe Mesatare, dhe thellësi mesatare. Objekti në studim bën pjese në
zonën klimaterike tranzitore mesdhetare. Në kohën e dimrit për periudha të veçanta ndihen edhe
rrymat e karakterit kontinental dhe ato veriore dhe lindore. Vera ne përgjithësi është e thate dhe e
nxehte dhe dimri i bute dhe i lagësht. Temperatura është një nga treguesit kryesor dhe shume te
rëndësishëm, qe ndikojnë ne rritjen dhe zhvillimin e bimëve ne kushte normale. Temperaturat
ndikojnë ne mbajtjen e treguesve te lagështisë e transpiracionit. Ka raste qe ne ditët e nxehta te
muajt korrik dhe gusht temperaturat ne rërë arrin mbi 450C, gjë e cila shkakton një avullim te
madh dhe si rrjedhoje tharjen e sistemit rrënjor. Temperatura mesatare vjetore e objektit është
160C dhe ne muajin gusht 330C.Temperaturat me të ulta shënohen ne muajin Janar ku
temperature maksimale është 11.50C dhe ajo minimale 2.30C. Rreziku më i madh për bimësinë
janë temperaturat e larta te muajt Gusht kurse temperaturat e ulta nuk janë te rrezikshme për
jetën e bimësisë.Regjimi i reshjeve ka një ndikim te theksuar detar. Influence kane edhe ato me
ndikim ciklonar qe vihen re shpesh here ne te gjithë territorin e vendit Reshjet me te mëdha bien
ne muaj nëntor.

Ne tabelat e mëposhtme jepen vlerat e temperaturave mesatare te ajrit dhe amplitude mesatare
ditore e temperaturës se ajrit. Këto temperatura bëjnë qe mbjelljet te bëhen gjate sezonit te
vjeshtës me qellim për te shmangur ngricat e mundshme por edhe thatësira qe mund te shfaqen
ne muajt prill dhe maj.
Muaji me i nxehte, me temperature mesatare maksimale me te larte është gushti (33.60C dhe
muaji me i ftohte është Janari me temperature mesatare minimale 2.80C. Këto shifra janë te
rëndësishme për përzgjedhjen e specieve qe do te përdoren për mbjellje dhe përmirësimeve qe do
te bëhen për rehabilitimin e florës ne objektin e studimit. Ato natyrisht janë marre parasysh ne
ndërtimin e konstruksioneve me elemente natyrore qe do sigurojnë kushte optimale për pushim e
strehim te turisteve. Një faktor tjetër influent është dhe sasia e reshjeve qe bien ne këtë zone.
Objekti ne studim bën pjese ne territorin dhe krahinën qe shënon një shifër mesatare lidhur me
sasinë e reshjeve vjetore. Numri mesatar i ditëve me reshje është rreth 112. Mesatarisht çdo vit
bien rreth 987 mm reshje, nga te cilat 75% bien ne periudhën e ftohte te vitit. Stina me e lagësht
është dimri gjate te cilit bien 47% e reshjeve vjetore dhe pastaj vjen stina e vjeshtës. Stina e verës
megjithëse është e freskët kontribuon me rreth 17% te reshjeve vjetore. Ne përgjithësi reshjet
bien ne forme shiu dhe breshëri dhe raste shume te rralla ne forme dëbore. Persa i përket

lagështirës ajrore, mesatarja mujore me e ulet është ajo e muajt gusht ne rreth 60% te lagështirës.
Erërat kane si drejtim kryesor atë jug – perëndim dhe atë lindor. Shpejtësia mesatare mujore
lëkundet ne rreth 50 m/sek. Erërat me te forta regjistrohen ne stinën e dimrit dhe te vjeshtës me
drejtim veri–jug.


Lageshtia e ajrit


Permbajtja e lageshtise se ajrit krijon kushte optimale per rritjen dhe zhvillimine bimesise
drusore. Sasia e paket e lageshtise se ajrit shkakton te bimet trungezimi e madh si pasoje halat
ose gjethet vyshken dhe thahen, edhe lageshtia e tepert e ajrit ka pasoja negative, ajo ngadalson
transpirimin pra dhe metabolizmin.Lageshtia e ajrit shprehet me gram/m3 lageshtia absolute,
lageshtia relative perfaqeson raportin ne perqindje te tensionit te avullit, ujit me tension
maksimal per temperaturen e dhene.Vlera mesatare me te larte te lageshtise arrihen ne gjysmen e
ftohte te vitit, ndersa lageshtia relative me e ulet mund te merret ajo e ores 7. Ka nje lekundje te
amplitudes 20-30 %.
Ererat
Ererat mbizoteruese, ne periudhen e dimerit, jane ato qe fryjne nga jug-lindja , ndersa ne vere ato
nga veri perndimi. Ererat influencojne sidomos ne tharjen, deformimin ose ngadalesimin ne
rritjen e bimeve. Ne objektin e marre ne studim verehen erera ne drejtim VL,VP, JP, P dhe
lindore, nga te cilat jane me te rastesishme ato JP dhe J qe fryjne gjate veres dhe ato VL dhe L qe
fryjne gjate dimrit. Efekt kufizues per kete objekt bejne ererat qe fryjne nga drejtimi JP dhe P, te
cilat sjellin uje te pulverizur qe permban kripe, duke ndikuar negativisht ne tharjen e bimesise
pyjore. Nga tabelat e mesiperme shifet se shpejtesia me e madhe e eres eshte ne muajt Tetor,
Dhjetor deri ne Mars.
Ererat e veres shkaktojne traspiracion me te madh dhe avullim duke i thare ose perzhitur bimet,
ndersa ato te dimrit sjellin demtime mekanike (shkulje, thyerje). Rendesi veçanerisht te madhe
kane ererat qe fryjne nga deti, mbasi ato krahas thatesire se madhe influencojne dhe ne levizjen e
rerave dhe sjellin kripe ne brendesi te objektit duke demtuar bimesi pyjore. Ky tregues duhet
patur parasysh ne zgjedhjen e llojeve qe i rezistojne demtimeve mekanike dhe ajrit qe permban
kripe. Nga studimi i faktoreve klimatike e sidomos temperatures, rreshjeve dhe ererave, rezulton
se per te instaluar bimesi pyjore duhen mare nje seri masash kunder thatesires se tepert dhe
lageshtise se madhe.
Per kete duhen zgjedhur lloje qe i rezistojne thatesires, temperaturave te larta, te tokes dhe
amplitudave te larta ditore sikurse jane llojet halore bregdetare dhe shkurret mesdhetare. Per te
evituar efektin e ngricave te voneshme, veren e thate dhe dhe amplitudat e medhe te diteve te
veres, mbjelljet e kulturave pyjore duhen bere gjate vjeshtes, nga muaji Nendor deri ne fund te
Dhjetorit, me perjashtim te mbjelljeve te pishes se bute me fare qe duhet bere ne dekaden e pare
te muajit shtator, para fillimit te shirave te para te vjeshtes. Agroteknika e punimit te tokes duhet

te jete e tille qe te evitoje asfiksimin e bimesise nga permbytjet dhe tharjen e saj gjate veres. Per
kete krahas punimit te tokes me sope, dhe me gropa, duhet bere dhe mbulimi i qafes se fidanave
me materjale vegjetative. Per te evituar influencen negative te ererave ndaj bimesise , duhet
ngritur nje brez me bimesi te larte ne te kater anet e objekti.


Treguesit klimatik te thatesires


Klima e nje zone karakterizohet nga vlerat e elementeve te saj siç jane nxehtesia, lageshtia, drita
te cilat nga ana e tyre shprehen ne treguesit klimatike. Sipas treguesit se Gaussenit nga ku muaji i
thate shprehet nga raporti i reshjeve mujore dhe i tenperaturave mesatare te muajit perkates dhe
konkretisht muajt korrik dhe gusht konsiderohen te thate. Treguesi Demartone i cili eshte
shprehur nepermjete raportit te reshjeve ne mm me tenperaturen mesatare mujore ne grade. Po
keshtu edhe me kete tregues klimatik kemi te bejme me dy muaj thatesire, muajin korrik dhe
muajin gusht. Koeficenti i Seljanovit i cili shprehet nga raporti midis shumes se reshjeve qe bien
ne nje peridhe te caktuar dhe shumes se tenperaturave te se njejtes periudhe, pra qe tregon nese
bimet jane te siguruar me uje. Po tu referohemi edhe te dhenave qe rezultojne nga treguesit e
thatesires, lageshtise si dhe te intensitetit vegjetativ muaji gusht dhe pothuajse edhe muaji korrik
konsiderohen si te veshtire si ne vegjetimin e bimesise drusore e barishtore si dhe ne jetesen e
rregullt te faunes se eger.


Ndriçimi eshte nje faktor qe ndikon ne zhvillmin e bimesise.


Dihet qe energjia diellore arrin ne toke ne te dy format e rezatimit duke ndikuar ndjeshem si ne
gjendjen e bimesise. Energjia e rezatuar influecon mbi krijimin e mikroklimave te veçanta qe
ndikojne ne llojin dhe zhvillimin e bimesise. Rezatimi i reflektuar ndikon ne zhvillimin e
kurorave te drureve. Bashkeveprimi bioklime-toke-bime eshte ne vartesi te kushteve atmosferike
relievit dhe llojit drunor. Periudha me e nxehte eshte 15 maji deri ne 15 shtator, qe arrin ne 100
dite ndriçim me nje rezatim 18.2 K.Kal./cm2/vit.Minimumi i ndriçimit arrin ne periudhen Janarshkurt ku ka 8 dite te plota ndriçim me 1.2 K.Kal/cm2/vit.
Mjedisi.
Me fjalën mjedis nënkuptojmë të gjitha gjërat që ndodhen rreth nesh, dhe me të cilat në mënyrë
direkte apo indirekte është e lidhur jeta dhe veprimtaria e njeriut. Ai ka kuptim të njëjtë me
ambientin, mjedisin jetësor, rrethin mjedisor apo natyrën. Të gjitha këto emërtime nënkuptojnë
hapësirën në të cilën jetojmë. Çdo gjë që gjendet rreth nesh quhet mjedis. Ne jetojmë në këtë
mjedis dhe jemi pjesë e këtij mjedisi Njeriu me veprimet e tij ka bërë që çdo element i mjedisi të
dal nga baraspesha.
Si pasojë e zhvillimit të shpejtë të teknikës dhe industrisë dhe shtrirjen globale në tërë planetin
janë shkaktuar çrregullime të mëdha mjedisore. Në shkollë pak na kanë folur për këto probleme,
e gjithashtu edhe në mjetet e informimit kjo temë shumë e rëndësishme fatkeqësisht zë një vend

shumë të vogël dhe të parëndësishëm. Shumë pak flitet ose shkruhet për këto probleme tejet
serioze të cilat në të ardhmen do të paraqesin një problem shumë të madh me përmasa globale
për gjithë banorët e planetit tonë. Siq u theksua edhe më lartë problemet fatëkeqësishtë janë
shumë të mëdha.
Këto probleme nuk i kemi krijuar as ne si gjeneratë më e vjetër se ju, e as ju sepse jeni ende të
vegjël që të mund të krijoni këto probleme, por këtë mjedis e kemi trashëguar nga gjeneratat e
kaluar të cilat për hirë të ekonomisë e kanë anashkaluar ekologjinë. Deri në kohën e revolucionit
të madh industrial mjedisi ka qenë në gjendje që ndotjet ti përballoj dhe me mekanizmat e vet ta
pastroj veten – efekti i vetpastërimit. Por pas këtij revolucioni çdo gjë ka marë kahje tjetër dhe
efekti i vetëpastrimit nuk ka mundur ti përballoj ndotjet e mëdha të bëra në mjedis. Për shkak të
situatës në të cilën gjendemi tani, ne kemi obligim për hir të vetes dhe për hir të gjeneratave tona
të reja të fillojmë të mendojmë se si ti zgjidhim këto probleme.
Nga kjo situatë apo gjendje mund të dalim me sukses vetëm në qoftë se bashkohemi të gjithë dhe
punojmë së bashku në mënyrë ekipore. Parashtrohet pyetja se çka duhet të mësoni dhe të dini për
problemet e mjedisit në mënyrë që ti luftoni këto problem. Pra sic theksuam edhe më lartë
problemet mjedisore janë aq shumë evidente sa që është koha e fundit t’i përvishemi punës dhe
të ndërrmarim hapa konkrete në shpëtimin e mjedisit tonë, e me këtë edhe të planetit tonë sepse
gjendja çdo ditë po bëhet më alarmante gjithkjo falë moskujdesit dhe mosndërgjegjëjes së
njerëzve.
Ajri-atmosfera
Ajri apo atmosfera është shtresë me gazra që e rrethon planetin tonë. Ajo, në krahasim me
shtresat e tjera të tokës është shumë më e rrallë, mirëpo pa të jeta është e pamundshme Përbërësit
e atmosferës janë troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera dhe ekzosfera. Atmosfera
shtrihet në një gjerësi prej 1.000 kilometra, dhe ajo mundëson jetën në planet duke ia siguruar
atij ajrin, nxehtësinë dhe mbrojtjen e gjallesave nga rrezet e dëmshme të diellit. Dendësia më e
madhe e ajrit gjendet në 10 km. e para nga sipërfaqja tokësore. Ajri përbëhet nga oksigjeni
(21%), Azoti (78%) dhe gazra tjera në sasi shumë të vogël si dyoksidi i karbonit, oksidet e azotit,
gazra inerte, etj (1%).Prandaj lirisht mund të themi se ajri është një faktor shumë i rëndësishëm
dhe i pazëvendësueshëm për çdo gjallesë të planetit tonë.

Flora
Rrethi i Durrësit bën pjesë në zonën e shkurreve mesdhetare, te përfaqësuara nga dafina, shqopa
dhe nga shkurret te tjera në formën e kacubeve te veçanta. Pranë bregut te detit shtrihet një brez
gjelbërimi me pisha te zhvilluara mire. Zona karakterizohet nga prania e një bimësie natyrore me
moshe 80 vjeçare që dominohet kryesisht nga pisha e bute dhe e egër me moshe 19-24 vjeçare.
Gjate bregdetit gjendet një baze pyjore natyre prej dushku dhe shelgu me moshe 60-80 vjeçare, i
alternuar me pyll artificial prej pishash e plepash me moshe 20 vjeçare. Zona e shpallur park
kombëtar “Parku Kombëtar i Rrushbullit” në te cilin ndodhen 380 ha me pyje mjaft tërheqëse,

nga te cilat 50 ha me pyje te larta dhe 330 ha me pyje te ulëta. Një problemet shqetësuese është
se ky pyll është dëmtuar në një mase te konsiderueshme nga prerja pa kriter nga vete banoret e
zonës përreth për qëllime personale.
Konditat klimatike te zonës lejojnë te zhvillohet një bimësi e shumëllojshme që nga pishat, plepi,
frasheri i zi, morina, palma dhe dafina, deri në bimët e tjera dekorative si: frasheri gjethengushtë,
vërria, eukalipti, shelgu lotues, etj.
Kur temperatura mesatar është mbi 10 C periudha e vegjetacionit fillon në ditët e para te marsit
dhe përfundon në ditët e para te dhjetorit. Te ruajtura në forme natyrale shumica e drurëve te
lartpërmendur gjenden në territorin e ish “Bllokut” që përben një zone me karakterin e një parku
natyror te këndshëm. Në zonat me te larta te rrethit (p.sh. zona e Ishmit) rriten shkurre që i
rrezojnë gjethet e tyre gjate atines se dimrit si : shkuza, murrizi, driza, etj. Në Xhafzotaj, Sukth,
Gjipale, Spitall etj, rriten edhe bime te ulëta si: mullaga, hithra, lulekuqa, tatulla, kopra e egër,
ndërsa gjethe delli, lulebasami, hithra, grami, rrodhja, netulla, bar pate rriten kryesisht në zonën e
Shijakut, Maminasit, Katundi te Ri dhe Ishmit. Përveç bimësisë pyjore që zë vend te
rëndësishëm në bimësinë e rrethit, po kaq rendësi kane edhe kulturat buqesore te përfaqësuar
nga : gruri, misri, fasulja, ulliri, lule dielli, te cilat përhapjen me te madhe e kane në zonën e
Shijakut, Maminasit, Spitalles, Sukthi. Pothuajse në te gjithë rrethin kultivohen perime si: speci,
domatja, kastraveci, bizelja, etj. Dhe agrumet (portokalli, limoni) të cilat prodhohen me shume
pergjate bregdetit.
Fauna tokësore
Pakësimi i hapësirave të gjelbra dhe eliminimi gradual kryesisht i pishave në zonën se bregdetit
por edhe në kodrat e qytetit ka bërë që të pakësohen habitatet për shpendët e për pasojë edhe
shpendët. Shtimi i kurorave të gjelbërta do të ndihmonte shumë në ruajtjen dhe shtimin e fondit
të shpendëve në zonë. Avifauna përfaqësohet nga zogj si; harabelat (fam. Passeridae), Korbi
(fam. Corvidae), Gushkuqi evropian (fam. Muscicapidae), Gardalina, Carduelis carduelis (fam.
Fringillidae); Pëllumbat, Columba palumbus dhe Columbia civia (fam. Columbidae). Nuk ka të
dhëna për numfin dhe shpërndarjen e tyre. Pjesa e faunës tokësore përfaqësohet me kafshë si;
Canis aureus (fam. Canidae), lepuri i egër, Oryctolagus cuniculus (fam. Leporidau) si dhe nga
disa kafshë shtëpiake lopë, derra, dele, dhi etj. Gjithashtu gjenden edhe insekte si Gryllotalpa
gryllotalpa, Agrotis segettun, Melolontha melolontha, Leptinotarsa decemlineata etj. Amfibët
dhe zvarranikët janë të shumtë dhe mtmd të përmendin bretkocën Rana dalmatica, gjarprin
Vipera ammodytes, zhapinjtë Lacerta spp. etj. Disa nga kafshët e sipërpërmendura janë seriozisht
të rrezikuara si pasojë e presioneve të mëdha të zhvillimit në zonat e sipërpërmendura. Toka
është e pasur Limax maximus, Helix spp, Lumbricus spp, etj.

Biodivetsiteti ujor
Mjedisi ujor në Bashkinë Durrës përbëhet nga deti Adriatik, dhe disa përrenj. Flora dhe fauna që
zhvillohet në këto mjedise është e larmishme dhe ndihmon ekonominë e qytetit sidomos
industrinë e peshkimit. Habitatet bregdetare dhe detare dalloben për shumëllojshmërinë e tyre
sidomos në zonën e Currilave dhe më në veri, ku edhe dallohen katet si pasojë e natyrës së
bregdetit. Në këtë zonë shfaqen bionozat me Posidonia oceanica. Livadhet me Posidonia, janë të
rëndësishme pasi janë edhe një indikator i gjendjes mjedisore të ujit të detit duke qenë se është
një bimë me ndjeshmëri ndaj dritës, e cila nga ana e saj depërton në thellësi (në varësi të
kthjelltësisë së ujit të detit).
Në rizomat dhe në fundet e mbuluara me Posidonia rriten alga si Sphaerococucus coronopifolius,
Flabellia petiolata etj. Gjithashtu atje banojnë edhe molusqe si gastropodët Clanculus cruciatus,
Clanculus corallinus, Tricolia tenis etj. Aty rriten edhe disa briozoarë, hyfrozoarë etj. Livadhet
me Posidonia oceanica, janë të rrezikuara si pasojë e ndotjes në zona të ndryshme të bregut
sidomos në veri, ku lumi Erzen (në afërsi të Porto Romano), derdhet në breg. Flora detare
përbëhet gjithashtu nga Chlorophyta (algat e gjelbra), Phaeophytae (algat e murme, kafe) dhe që
gjenden kryesisht në ato pjesë të detit ku ujë është më i ngrohtë dhe më pak trazuar dhe që janë
elementët kryesorë përbërës të fitoplanktonit.
Në detin Adriatik, si dhe në zonën e Gjirit të Durrësit mund të gjenden specie të peshqve nga të
cilët mund të përmendim: Anloglossus laterna, Anguilla anguilla, Boops boops, Citharus
linguatula, Dicentrarchus labrax, Deltentosteus quadrimaculatus, Dentex dentex, Diplodus
annularis, Gobius niger jozo Lepidopus caudatus, Lepidotrigla cavillone, Lophius budegassa,
Merluccius merluccius, Mugil spp., Mullus barbatus, Pagellus acame, Pagellus erythrinus,
Scorpoena notata, Serranus cabrilla, Serranus hepatus, Solea vulgaris, Sparus aurata, Spicara
flexuosa, Trigla lucerna, Trigloporus lastoviza, Trisopterus minutus, Raja miraletus dhe specia e
rrezikuar Raja asterias. Gjithashtu në këtë hapësirë detare shihen edhe delfinë si dhe reptilë, ku
mund të përmendim breshkat e detit si Caretta caretta dhe Chelonia mydas. Një pjesë e llojeve të
përmendura më sipër bëjnë pjesë në listën e llojeve të rrezikuara janë përfshirë në librin e kuq

MASAT PER ZBUTJEN E NDIKIMEVE NE MJEDIS
Ndikimet negative në mjedis
Ne pergjithesi per shkak te specifikes se aktivitetit, Impianti i vene ne funksionim do te paraqese
mundesine e lindjes dhe veprimit te efekteve negative me rezultat ndotjen mjedisore ne territor,
por dhe ne ambientin perreth tij deri ne nje distance te caktuar.

Ndotje te mjedisit mund te vijne nga:



Shperndarja e erërave të pakëndëshme ne hapsiren qe kufizon territorin, por dhe perreth
tij, gjate manipulimeve te ndryshme qe kryhen ne Impiant,
Rrjedhja e karburanteve apo lubrifikanteve gjate furnizimit te autoboteve.

Ndotjet mund te jene:




ujrat dhe lengjet qe precipitojne nga zonat e furnizimit me naftë
ujrat larese qe precipitojne nga zonat e parkimit te autoboteve,
ujrat larese qe kane origjine larjet e territorit te Impiantit te naftës, e ne veçanti pjeses se
distributoreve, te zyres se sherbimit, ËC-se, etj.

Ndikimi nga depozitimi ne ujrat nentokesore i materialeve dhe mbeturinave qe ndotin ujin mund
te jene:






vajrat minerale dhe kimikatet (aditivet) ne sherbim te tyre,
mbetjet e vajrave te perdorur,
detergjentet e ndryshme qe perdoren ne pune e siper,
mikrombetje te ndryshme me origjine mekanike,
mbeturina te ndryshme nga larjet, etj.

Ndikimi nga zhurmat me origjine te ndryshme mund ose do te jene:



nga trafiku i mjeteve te furnizimit,
nga moto-gjeneratori, etj.

Ndikimi ne ndotjen e ajrit mund ose do te jete:


nga avullimi i karburanteve,



nga rritja e perqendrimit te pluhurave e tymrave per shkak te mjeteve motorike qe vijne
ne impiant per furnizim.

Ndikimi per raste aksidentale e rreziqe te tjera:



zjarret mund te jene prezent,
avari te ndryshme mund ose do te jene prezente, etj.

Ndikimi ne rritjen e kerkesave per perballimin e problemeve te mesiperme nepermjet:








Shtrimit e sistemimit te territorit,
Sigurimit teknik dhe instruktimi per MNZ i punonjesve e specialisteve qe do te punojne
ne Impiantin e naftës dhe nënprodukteve të saj, duhet te jete ne nivelet e kerkuare sipas
rregullores perkatese ne fuqi,
Furnizimi me energji elektrike te jete i vazhdueshem,
Automjete (autobotet) do te jene te siguruara ne fillim te ngarkimit e deri ne fund,
Furnizimi me uje te pijshem dhe me ate qe do te perdoret gjate punes,
Problemi i zgjidhjes se kanalizimeve dhe seperatorit te ujrave te ndotura aksidentalisht.

Masat e marra per zbutjen e ndikimeve ne mjedis
Bazuar ne qellimet kryesore e ne veçanti ate final, minimizimin ne maksimum te efekteve
negative te lart permendure dhe rritjen e atyre pozitive ne mjedis, stafi i depozitave te naftës i
administruar nga Z Asllan KUQI, do te kryeje aktivitetin ne Impiant duke marre e vene ne
zbatim masat konkrete si me poshte:
Per ndotjen e mjedisit nga nafta dhe nënproduktet e saj qe mund te rrjedhe gjate
furnizimit te depozitave dhe gjate mbushjes ne autobot.
Kanali i grumbullimit te ujrave dhe karburanteve qe eventualisht mund te derdhen gjate
manipulimit te tyre, do te perfundojne ne separatorin e ndarjes se hidrokarbureve nga uji;
Çisterna e depozitimit te hidrokarbureve mbetje do te grumbulloje mbetjet e ndotjet gjate
aktivitetit, dhe mbas nje cikli kohor do te mblidhen keto te fundit per t’u dorezuar në aktiviteti që
i trajtojn këto mbetje.
Rezervuaret (depozitat metalike) do te jene me spesor mbi 6 mm, te tipit cilindrike horizontale,
te lyer me boje anti korodive dhe dy duar shtrese bituminoze. Bokaportet, linjat e furnizimit te
dyfishte si dhe tubat e ajrimin do te jene te montuar ne rezervuare konforme kerkesave tekniko
teknollogjike te eneve nen presion. Ato do te vendosen ne siperfaqe me mbeshtetese betoni.

Mbas montimit te tyre dhe lidhjes se linjave te furnizimit me distributoret, ato do te provohen per
ndonje çarje te mundeshme me zbatimin e nje presioni hidraulik prej 10-15 bar.
Furnizimi i rezervuareve me naftë do te behet tubacionin qe vjen nga Porti, parametrat teknike e
teknollogjike te te cileve do te jene ne perputhje me kerkesat e eneve nen presion. Mbushja e
autoboteve me naftë do te behet nepermjet tubacioneve metalike qe sigurojne nje rrjedhje me
presion konstant per ne impiantin e mbushjes, i pajisur me sistemin manometrik per te
kontrolluar presionet e punes. Muftat bashkuese ne te dy ekstremet e tubacionit do te jene objekt
i rendesishem kontrolli per riparim apo zevendesim te mundeshem ne rast demtimi.
Furnizimi me naftë do te behet ne distributore universal nepermjet pistoletave. Distributoret do te
jene te vendosur ne bazament betoni duke respektuar rigorozisht balancimin, distancat e
lirshmerite ne manipulimet e ndryshme ne to e perreth tyre. Gjate sherbimit, kolaudimit apo
ndonje riparimi te mundeshem te pjeseve te distributoreve (pompa, tuba fleksibel, pistolete, etj),
do te merren masa qe pajisjet te jene jashte sistemit te funksionimit te impiantit.
Per ujrat e ndotura dhe me mbetje
Ujrat e ndotura dhe me mbetje qe do te precipitojne ne zonat e furnizimit, do te grumbullohen e
do te trajtohen me separator te standartizuar, duke ndare mbetjet hidrokarbure e derivatet e tyre
vajore.
Ujrat e godinave, zyrave dhe sheshit te impiantit te naftës qe mund te precipitojne nga rreshjet
apo larjet ne sheshin para tyre, do te kullojne ne kanalet anesore nga ku te grumbulluara, do te
vazhdojne te shkarkohen ne pusetat anesore te impiantit, e me tej ne kanalin kryesor, qe kalon
aty prane rrugës nacionale;
Ujrat qe do te precipitojne nga mjedisi rrethues gjate rreshjeve, do te kullojne e grumbullohen ne
kanalet anesore e me tej ne kanalin kryesor te zones;
Ujrat e zeza te VC-se, banjove, etj. do te shkarkohen direkt ne rrjetin e kanalizimeve ne
magjistralin kryesor te ujrave te zeza qe perfundon ne nje grope septike.

Per mbrojtjen e ujrave nentokesore
Rezervuaret (kapacitetet depozitues) do te jene cilesisht te garantuara si dhe te provuara
paraprakisht nen presion mbi ate te lejuarin. Po kete garanci do te kene sistemi i tubacioneve
furnizues te pompave te distributoreve dhe tubat e ajrimit. Siperfaqet e tyre ne kontakt me token
do te jene te perpunuara me boje e lende hidroizoluese. Rezervuaret do te mbeshteten ne jasteke
betoni. Ne ndihme te zbulimit te shpejte te rasteve aksidentale te tille, do te sherbeje vendosja ne
depozitat e nje sinjalizuesi automatik. Po keshtu edhe linjat teknollogjike do te jene te pajisura
me aparature paralajmeruese ne raste rrjedhjeje.

Pistoletat e mbushjes me naftë do te jene bashkekohore dhe cilesisht te garantuara. Pjeset e tyre
do t’ju nenshtrohen periodikisht kontrollit vizual e teknik, kryesisht per ndonje rrjedhje te
mundeshme per te cilat do te kete sinjalizues automatik. Lidhjet teknollogjike me rezervuaret do
te garantohen nga sisteme tubash metalike te cilesise se larte. Teresia e bazamentit te betonit dhe
vendosjes se distributoreve ne te do te jete konform parametrave rigorozisht te percaktuar.

Per asgjesimin e mbetjeve
Mbetjet jo te rrezikshme do te veçohen nga komponentet e pasterta e do te grumbullohen per nje
depozitim e riciklim te mundshem.
Mbetjet e rrezikshme ne te cilat do te bejne pjese ato vajore, vajra rrjedhese, agjente te ndryshem
kimike, bojra, detergjente, etj. do te depozitohen ne nje kolektor te caktuar per grumbullimin e
ketyre lloj mbetjeve.
Per minimizimin dhe evitimin e zhurmave te mundshme
Vend-ndodhja e impiantit te naftës dhe nënproduktet e saj, eshte planifikuar te jete ne nje
distance te mjaftueshme nga vendbanimet e sektoret sociale te komunitetit te zones, distance kjo
qe minimizon efektin zhurme e nuk do te sjelle probleme e gjeneroje reaksion negativ te tyre.
Per eleminimin e ndotjeve te ajrit
Per ruajtjen e nje temperature konstante sidomos gjate stines se veres, si kusht i domosdoshem
paraprak per minimizimin e ngritjes se temperatures ne depozitat e naftës, pjesa e siperme e
depozitave mbitokesore deri ne bokaportin e furnizimit, do te jete e mbuluar me nje sistem dushi
me uje qarkullues nga depozita e ujit te impiantit.

Plani i monitorimit Ndërtim/Operim
Për të bërë shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative ne në mjedis shoqëria do të bëjë në
mënyrë të vazhdueshme monitorimin e aktivitetit nga eksperte të specializuar dhe do të raportoje
në agjencinë rajonale të mjedisit të qarkut në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit si dhe në
Ministrinë e Mjedisit.
Qëllimi i monitorimit mjedisor për veprimtarine e projektit te zbatuar është që të sigurojë të
dhëna nëpërmjet të cilave të vleresohet në se operimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet

dhe standartet mjedisore që lidhen me të, si dhe për të vleresuar performancën mjedisore të
menaxhimit të saj në kuadër të permirësimit të vazhdueshem.
Monitorim i zhurmave të mjeteve të ngarkim-transportit dhe gjatë transportit pranë qendrave të
banuara. Monitorim i pluhurave në proceset e hapjes se rrrugeve, gjysëm transheve dhe nxjerrjes
se dherave etj dhe gjatë transportit, veçanërisht në rrugët e pa asfaltuara.
Monitorimi i gjendjes së paisjeve e makinerive, veçanërisht mjeteve të ngarkimit dhe transportit
dhe mundesise për rrjedhje dhe ndotje. Monitorim i faktoreve që shkatojne fatkeqësi natyrore
dhe humane. Indikatoret e mësipërm të monitorimit janë një ndërthurje treguesish me të cilët
vleresohet trysnia që ushtron zbatimi i këtij projekti në mjedis si dhe gjendja e mjedisit, ndikimit
e ndërtimit dhe funksionimit të projektit te zbatuar në këtë objekt. Matja dhe mbledhja e të
dhenave për treguesit e mesipërm do të bëhet konform metodave dhe teknikave shkencore të
njohura dhe të pranueshme.
Të dhënat që do të mblidhen do të vihen në dispozicion të organeve shteterore dhe të
interesuarve të tjere, gjithashtu këto të dhëna do të analizohen me qëllim përmirësimin e
performances mjedisore të veprimtarisë dhe bërjen e korigjimeve të nevojshme.

Plani i emergjencave
Gjatë ndërtimit dhe vendosjes në punë të këtij depozitimi të hidrokarbureve dhe ruajtjes, pra në
një kapacitet 106000 m3, janë ndërtuar edhe masat e nevojshme për paradalimin të emergjencave
dhe avarive të mudshme në objekt. Një gabim njerëzorë, apo një difekt teknik, mund të
shkaktonte një rrjedhje të mundshme të karburantit në mjedisin e zonës, një gjë e tillë do të ishte
me pasoja dhe efekte katastofike për biodiversitetin e kësaj zone, por edhe një dëm ekonomik i
lartë i shoqërisë që administron këtë aktivitet. Ndaj, për të shmangur efekte të tilla, të cilat mund
të mos ndodhin ndonjëherë por edhe nëse ndodhin janë të rralla në numër, subjekti ka zbatuar
kushtet teknike të ndërtimit dhe mbarëfunksionimit të aktivitetit të depozitimit të karburanteve.
Per kete subjekti ka ndertuar rreth depozitave, vasken perimetrale te gjithe depozitave e cila
perbehet nga nje mur prej betoni i larte rreth 2m. Kjo vaske perimetrale, eshte perllogaritur qe
te mbaje nje sasi te caktuar te karburantit, e cila mund te shkarkohet nga nje apo me shume
depozita njekohesisht, por jo per te gjitha depozitat njekohesisht. Kjo pasi avarite mund te
ndodhin ne njeren prej depozitave, nuk mund te ndodhe njekohesisht ne te gjitha. Midis tyre,
depozitat jane te ndara me mure betoni, per te ndare llojet e karburanteve te ndryshme, si
benzina dhe nafta. Ne rastet e shkarkimit te karburanteve ne mjedisin e depozitave, ajo eshte
lehtesisht e mbledhshme nepermjet elektropompave dhe mund te rifutet ne depozite te re, apo
ne po te njejten pas riparimit. Ne kete menyre shmanget mundesia e shkarkimit te karburantit ne
mjedisin e zones, i cili per zonen ne vleresim eshte teper i ndjeshem dhe me vlera te larta te

specieve dhe habitateve ne te, por edhe shmangia e humbjes se nje sasie te medhe
karburanti, i cili eshte me vlere te larte monetare.
Por duhet theksuar se përveç fikseve portative Shoqëria ka instaluar edhe një sitem kundër zjarrit
me shkume antizjarr si dhe një rrjet me uje i cili ka një depo 20000 litërshe dhe me një tubacion
i cili e përshkruan të gjithë territorin ku janë të vendosur depozitat e naftës dhe nënproduktet e
saj.
Ndertimi i impiantit te naftës dhe nënprodukteve të saj ka patur parasysh dhe ka realizuar
kerkesat teknike te vena nga Sektori i MNZ-se si me poshte:










Te vendosen rezervuaret mbi jasteke betoni,
Sistemi i pompave te vendoset 30 m larg rezervuareve te naftës,
Te ndertohet argjinature me bazament mur beton,
Te ndertohet sistemi i shkarkimeve atmosferike,
Te sigurohet depozita e ujit, stacioni i pompave dhe hidrantet,
Mbi çdo rezervuar te vendoset sistem i ftohjes me uje,
Te vendosen fikset e zjarrit 8 dhe 50 kg ne mjedisiet e punes,
Instalimet elektrike te jene te sistemit hermetik, dhe Brenda kushteve per mbrojtjen nga
zjarri,
Te ndertohet sistemi i kanalizimeve per dekantim dhe avakuim

Duke respektuar dhe realizuar detyrat e lena nga MNZ-ja, mund te permendim se:
Per menjanimin e rasteve aksidentale si zjarre, shkarkimet, etj. do te jene ne gadishmeri ne
vendin e caktuar 5 fiksa universal me kapacitet 12 litra seicili dhe nje fikse e levizeshme 50
litershe me rrota si dhe inpianti kryesor i cili futet ne pune ne menyre automatike dhe sprucon
shkume antizjarr ne secilen nga depozitat ku mund te kete zjarr. Nqs do te kemi rast zjarri keto
valvula hapen automatikisht dhe izolojne me shkume komplet sasine e hidrokarburit e ndodhur
ne depozite.






Ne impiantin e naftës eshte parashikuar te vendoset nje depozite uji me kapacitet 200 m3
uje.
Ne pika te ndryshme te impiantit te naftës do te jene te vendosura tabela kundra zjarrit.
Do te jene te afishuara rregulloret per mbrojtjen nga zjarri dhe ato te sigurimit ne pune.
Do te jete ne gjendje gadishmerie nje shkarkues elektrik
Duke qene se projekti ne te gjitha elementet e tij eshte i realizuar nga specialiste te
fushave perkatese e do te zbatohet konform orientimeve te tyre, mendohet te mos kete
asnje premise per rast aksidental. Eshte pikerisht pergjegjesia e larte me te cilen do te
zbatohet ky projekt kushti themelor i garancise se banoreve te zonave perreth impiantit
per mos pasje rasti te tille.

Masat e ndihmës së parë
Në rast renie zjarri të thithjes së avujve paraqitet irritimi i hundës dhe fytit, pra kollitja. Largimi
në ajër të i pastër i personave te pranishem, e në rast të komplikacioneve të jepet ndihma e parë,e
pastaj të kërkohet ndihma mjekësore.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Konkluzionet
Zbatimi i projektit per ndertimin dhe funksionimin e depozitave siperfaqsore te lendeve djegese
fosile nuk do te kete pasoja negative te mundeshme ne mjedisin e zones. Ndikime minimale do te
kete vetem ne ndryshimin e peisazhit të sipërfaqes së shfrytëzuar. Me masat qe jane parashikuar
te merren ne projekt ky fenomen do te zbutet. Projekti parashikon rehabilitimin e zones krahas
ndërtimit të depozitave siperfaqsore te lendeve djegese fosile. Kjo eshte arsyeja që subjekti bën
propozimet përkatëse në dokumetacionin e përgatitur per t’u pajisur me VNM -Paraprake.
Si perfundim mund te themi se ndërtimi dhe funksionimin e depozitave siperfaqsore te lendeve
djegese fosile konsiderohet i përshtatshem dhe i pranueshem në zonën e zgjedhur nga investitori,
pa krijuar probleme mjedisore për zonën perreth.
Nisur nga projekti teknik i propozuar, si dhe zgjidhja racionale e efikase e të gjitha problemeve
që kanë të bëjnë me ndikimet negative në mjedis, mendojmë se ndërtimi dhe funksionimi i
depozitave siperfaqsore te lendeve djegese fosile i plotëson kërkesat e kohës që kanë të bëjnë me
garantimin e cilësisë së jetës së tyre dhe kërkesat e tjera institucionale e ligjore.
Përdorimi i elementeve të tillë si:


Sistemimet e jashtme,



Gjelberimi jo vetem në kuotën e rrugës, por dhe si mbulese e gjelberuar,



Rehabilitimi i rrjeteve ekzistuese,



Leximi në një kontekst më të gjërë urban, etj.

Janë një sërë faktoresh që do të realizojnë një ndikim të fortë nga pikpamja e përmirësimit të
parametrave mjedisoro-urbanistik.
Mund të themi se investimi që do të kryhet nuk do të ketë efekte negative të rëndësishme në
mjedis, duke qene se është një aktivitet i cili nuk krijon premisa për ndotjen e mjedisit, apo të
sjellë pasoja negative në mjedis.
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